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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Aceste două propuneri (un regulament şi o directivă) privind farmacovigilenţa se găsesc în 
centrul actualităţii. Polemica creată în jurul vaccinului împotriva gripei AH1N1, introdus pe 
piaţă după o procedură foarte rapidă, ilustrează pierderea încrederii cetăţenilor în capacitatea 
autorităţilor de a le garanta protecţia. Un studiu recent arată că 61% dintre medicii francezi nu 
au intenţia de a se vaccina. Acest context subliniază încă o dată, dacă mai era nevoie, 
necesitatea stabilirii unei politici eficiente privind farmacovigilenţa la nivelul Uniunii 
Europene pentru a linişti şi a proteja cetăţenii.

Din păcate, putem cita câteva medicamente care, în ultimii ani, deşi au fost introduse pe piaţă 
în urma unei proceduri clasice, au generat efecte secundare considerabile: 
- rofecoxib (Vioxx®, Ceox®, Ceeoxx®): un antiinflamator, care nu era mai eficient decât 

ibuprofenul, şi care a provocat mii de accidente cardiovasculare mortale; autorizat în 1999 şi 
retras de pe piaţă în 2004;
- paroxetină: un antidepresiv (Deroxat®, Seroxat®) care a mărit riscul de sinucidere;
- rimonabant (Acomplia®): un medicament împotriva obezităţii, introdus pe piaţă fără o 
evaluare adecvată şi retras de pe piaţa europeană la un an şi jumătate după comercializarea sa.
Mai multe procese au demonstrat că întreprinderile farmaceutice au tendinţa de a ascunde cât 
mai mult timp posibilele informaţii privind reacţiile adverse ale medicamentelor care ar putea 
afecta vânzările. 
În fiecare din aceste cazuri, am putut observa faptul că lentoarea procesului decizional şi 
ascunderea informaţiilor privind efectele adverse au fost dăunătoare pacienţilor. 

Costurile umane ale acestor efecte secundare sunt inacceptabile; în ce priveşte costurile 
financiare, acestea sunt enorme şi sunt suportate de întreaga societate, deoarece sunt la 
originea a 5% din internările în spital şi a 5% din decesele survenite în spital. 

De la evaluare până la introducerea pe piaţă, trecând prin supraveghere şi informarea cu 
privire la medicament

Înainte de autorizarea introducerii pe piaţă (AIP), medicamentul trebuie evaluat. Acest lucru 
se face pentru o perioadă limitată de timp, pe un eşantion de pacienţi selecţionaţi. 
Farmacovigilenţa are rolul de a îmbogăţi în continuare cunoştinţele noastre referitoare la 
reacţiile adverse pentru a limita prejudiciile aduse populaţiei.

Raportoarea se teme că directiva slăbeşte sistemul de farmacovigilenţă în loc să-l consolideze, 
din următoarele motive: 

1. Planurile de gestionare a riscurilor şi celelalte studii post-autorizare pot reprezenta un 
paravan pentru simplificarea evaluărilor înaintea autorizării introducerii pe piaţă. Această 
situaţie trebuie să rămână o excepţie.

2. Eliminarea obligaţiei de finanţare publică implică pericolul de reducere a sistemului de 
farmacovigilenţă la statutul de prestator de servicii pentru societăţile farmaceutice. 
Raportoarea propune, mai degrabă, consolidarea sistemelor independente, naţionale şi 
regionale, de farmacovigilenţă.
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3. Consolidarea controlului deţinut de societăţi asupra colectării, analizei şi interpretării 
datelor pune aceste sisteme într-o situaţie inacceptabilă de conflict de interese. Societăţile 
trebuie să poată participa la studierea reacţiilor adverse, dar sub controlul autorităţilor, şi în 
niciun caz din poziţia de monopol.

4. Organizarea diluării datelor stocate, direct într-o uriaşă bază de date electronică, 
Eudravigilance, fără o procedură care să permită garantarea calităţii conţinutului 
Eudravigilance, este protejată. Raportoarea propune ca baza Eudravigilance să fie alimentată 
numai de autorităţile competente în materie de farmacovigilenţă din statele membre (fără 
introducerea directă de date de către pacienţi sau societăţi farmaceutice, întrucât există riscul 
de a crea un zgomot de fond prea puternic, făcând datele relevante inutilizabile).

5. Accesul foarte limitat al publicului şi experţilor independenţi la baza de date 
Eudravigilance. Transparenţa privind datele de farmacovigilenţă este indispensabilă pentru a 
reinstaura încrederea publică în autorităţile din domeniul sănătăţii. 

Există mai multe propuneri, dar acestea sunt încă prea timide si trebuie consolidate.

1. Crearea unui Comitet consultativ european pentru gestionarea riscurilor (PRAAC) lipsit de 
o mai mare autoritate sau autonomie reală decât grupul de lucru actual privind 
farmacovigilenţa nu aduce o valoare adăugată importantă. 
2. Lipsa de transparenţă constituie regula în cazurile în care este vorba de date de 
farmacovigilenţă: de exemplu, sub pretextul confidenţialităţii comerciale, nu se acordă acces 
la „Rapoartele periodice actualizate privind siguranţa” (PSUR). Aceste PSUR şi toate 
rapoartele de evaluare ar trebui să fie făcute publice fără întârziere.

În concluzie:
 consolidarea criteriilor care permit acordarea unei AIP mai sigure, incluzând condiţia 

ca noile medicamente să aducă un real progres terapeutic; negeneralizarea procedurii 
rapide („fast track”); 

 garantarea calităţii datelor de farmacovigilenţă; 
 asigurarea mijloacelor pentru o farmacovigilenţă publică eficientă;
 consolidarea transparenţei.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1
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Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Din motive de claritate, definiţia 
reacţiilor adverse ar trebui modificată 
pentru a se asigura faptul că aceasta nu 
acoperă numai efectele toxice şi 
neprevăzute rezultate din utilizarea 
autorizată a medicamentelor în doze 
normale, ci şi erorile de medicaţie şi 
utilizările care nu sunt prevăzute în 
rezumatul caracteristicilor produsului, 
inclusiv întrebuinţarea greşită sau abuzul 
de medicamente. 

(5) Din motive de claritate, definiţia 
reacţiilor adverse ar trebui modificată 
pentru a se asigura faptul că aceasta nu 
include numai efectele toxice şi 
neprevăzute rezultate din utilizarea 
autorizată a medicamentelor în doze 
normale, ci şi efectele toxice şi 
neprevăzute rezultate din erorile de 
medicaţie şi utilizările care nu sunt 
prevăzute în rezumatul caracteristicilor 
produsului, inclusiv întrebuinţarea greşită 
sau abuzul de medicamente.  

Justificare

Definiţia reacţiilor adverse include toate efectele neprevăzute rezultate din utilizarea greşită, 
inclusiv din erorile de medicaţie. Directiva nu oferă însă informaţii cu privire la erorile de 
medicaţie în general, ci doar la erorile de medicaţie ce conduc la efecte neprevăzute.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Planificarea farmacovigilenţei pentru 
fiecare medicament individual de către 
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă 
ar trebui să se desfăşoare în cadrul unui 
sistem de gestionare a riscurilor şi ar trebui 
să fie proporţională cu riscurile 
identificate, riscurile potenţiale şi nevoia 
de informaţii suplimentare referitoare la 
medicamentul respectiv. De asemenea, ar 
trebui să se prevadă ca orice măsuri 
esenţiale conţinute de un sistem de 
gestionare a riscurilor să fie incluse sub 
formă de condiţii în autorizaţia de 
introducere pe piaţă.

(7) Planificarea farmacovigilenţei pentru 
fiecare medicament individual de către 
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă 
ar trebui să se desfăşoare în cadrul unui 
sistem de gestionare a riscurilor şi ar trebui 
să fie proporţională cu riscurile 
identificate, riscurile potenţiale şi nevoia 
de informaţii suplimentare referitoare la 
medicamentul respectiv. De asemenea, ar 
trebui să se prevadă ca orice măsuri 
esenţiale conţinute de un sistem de 
gestionare a riscurilor să fie incluse sub 
formă de condiţii în autorizaţia de 
introducere pe piaţă. În cazul în care 
condiţiile cuprinse în autorizaţia de 
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introducere pe piaţă nu sunt respectate la 
termenul corespunzător, autorităţile 
competente ar trebui să aibă competenţa 
şi resursele adecvate pentru a suspenda 
sau revoca imediat autorizaţia de 
introducere pe piaţă.

Justificare

Experienţa arată că în numeroase cazuri în care societăţile trebuiau să realizeze studii de 
siguranţă post-autorizare, acestea nu şi-au îndeplinit obligaţia. Consecinţa este că medicii şi 
pacienţii nu sunt siguri dacă anumite medicamente esenţiale folosite pentru tratarea unor 
afecţiuni, cum ar fi cancerul şi afecţiunile cardiace, sunt într-adevăr benefice. De aceea este 
esenţial să se introducă cerinţe mai stricte în legislaţie pentru a garanta că societăţile 
farmaceutice finalizează studiile promise.

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a garanta colectarea oricăror 
date suplimentare necesare privind 
siguranţa medicamentelor autorizate, 
autorităţile competente ar trebui să fie 
împuternicite să solicite efectuarea unor
studii de siguranţă post-autorizare, în 
momentul acordării autorizaţiei de 
introducere pe piaţă sau ulterior, iar această 
cerinţă ar trebui să facă parte din condiţiile 
care trebuie îndeplinite în vederea eliberării 
autorizaţiei de introducere pe piaţă. 

(8) Pentru a garanta colectarea oricăror 
date suplimentare necesare privind 
siguranţa medicamentelor autorizate, 
autorităţile competente ar trebui să fie 
împuternicite să solicite efectuarea unor 
studii de siguranţă post-autorizare, în 
momentul acordării autorizaţiei de 
introducere pe piaţă sau ulterior, iar această 
cerinţă ar trebui să facă parte din condiţiile 
care trebuie îndeplinite în vederea eliberării 
autorizaţiei de introducere pe piaţă. În 
cazul în care condiţiile cuprinse în 
autorizaţia de introducere pe piaţă nu 
sunt îndeplinite în termenul stabilit, 
autorităţile competente ar trebui să aibă 
competenţa şi resursele adecvate pentru a 
suspenda sau revoca imediat autorizaţia 
de introducere pe piaţă.

Justificare

Experienţa arată că în numeroase cazuri în care societăţile trebuiau să realizeze studii de 
siguranţă post-autorizare, acestea nu şi-au îndeplinit obligaţia. Consecinţa este că medicii şi 
pacienţii nu sunt siguri dacă anumite medicamente esenţiale folosite pentru tratarea unor 
afecţiuni, cum ar fi cancerul şi afecţiunile cardiace, sunt într-adevăr benefice. De aceea este 
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esenţial să se introducă cerinţe mai stricte în legislaţie pentru a garanta că societăţile 
farmaceutice finalizează studiile promise.

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligaţiei de a efectua 
un studiu de siguranţă post-autorizare sau 
în cazul în care există condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaţă. Pacienţii şi cadrele 
medicale ar trebui să fie încurajaţi să 
raporteze toate reacţiile adverse suspectate 
la medicamentele respective, iar o listă cu 
aceste medicamente, pusă la dispoziţia 
publicului, ar trebui actualizată de către 
Agenţia Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire 
a procedurilor comunitare privind 
autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
de instituire a unei Agenţii Europene 
pentru Medicamente (denumită în 
continuare „Agenţia”).

(9) Dacă, în cazul unei afecţiuni netratate, 
un medicament este autorizat sub rezerva 
obligaţiei de a efectua un studiu de 
siguranţă post-autorizare sau dacă există 
condiţii sau restricţii privind utilizarea 
sigură şi eficientă a medicamentului, 
respectivul medicament ar trebui să fie 
supus unei monitorizări stricte pe piaţă. 
Trebuie întreprinse măsuri pentru a 
asigura că consolidarea sistemului de 
farmacovigilenţă nu are ca rezultat 
acordarea prematură a autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă. Pacienţii şi cadrele 
medicale ar trebui să fie încurajaţi să 
raporteze toate reacţiile adverse suspectate 
la medicamentele respective, care ar trebui 
identificate printr-un simbol specific aflat 
pe ambalajul exterior şi printr-o frază 
explicativă corespunzătoare în prospect, 
iar o listă cu aceste medicamente, ar trebui 
pusă la dispoziţia publicului şi actualizată 
de către Agenţia Europeană pentru 
Medicamente instituită prin Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 31 martie 
2004 de stabilire a procedurilor comunitare 
privind autorizarea şi supravegherea 
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi 
de instituire a unei Agenţii Europene 
pentru Medicamente (denumită în 
continuare „Agenţia”).

Justificare

Atenţionările speciale pentru medicamentele supuse unei monitorizări stricte vor ajuta atât 
cadrele medicale, cât şi pacienţii să identifice medicamentele noi aflate sub supraveghere 
intensivă şi i-ar sensibiliza mai mult cu privire la raportarea reacţiilor adverse care ar putea 
apărea, aşa cum a recomandat deja Institutul de Medicină al SUA în raportul său din 2006. 
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Această măsură poate fi îmbunătăţită în continuare prin adăugarea unei pictograme pe cutie, 
ca de exemplu triunghiul negru (...) foarte cunoscut şi utilizat deja în unele state membre.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a permite cadrelor medicale şi 
pacienţilor identificarea cu uşurinţă a 
informaţiilor celor mai relevante 
referitoare la medicamentele utilizate, 
rezumatul caracteristicilor produsului şi 
prospectul ar trebui să conţină o rubrică 
specială privind informaţiile esenţiale 
referitoare la medicament, precum şi 
informaţii privind minimizarea riscurilor 
şi maximizarea beneficiilor 
medicamentului.

(10) În termen de cinci ani de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive şi după 
consultări cu organizaţiile de pacienţi şi 
consumatori, organizaţiile cadrelor 
medicale, statele membre şi alte părţi 
interesate, Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European şi Consiliului 
un raport de evaluare cu privire la 
caracterul inteligibil al rezumatelor 
referitoare la caracteristicile produsului şi 
prospectele însoţitoare. În urma unei 
analize a acestor date şi în cazul în care 
este necesar, Comisia ar trebui să prezinte 
propuneri vizând îmbunătăţirea 
prezentării şi conţinutului rezumatelor 
caracteristicilor produselor şi ale 
prospectelor, pentru a se asigura că 
acestea reprezintă o sursă folositoare de 
informare pentru publicul larg şi 
personalul medical.

Justificare

Termenul „rezumat” creează o problemă. Este mai important ca prospectul să fie formulat 
într-un mod uşor de citit pentru a garanta că pacienţii citesc toate informaţiile necesare.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a consolida coordonarea 
resurselor între statele membre, un stat 
membru ar trebui să fie autorizat să 
delege anumite sarcini legate de 
farmacovigilenţă către alt stat membru.

(17) Fiecare stat membru ar trebui să fie 
responsabil pentru supravegherea 
reacţiilor adverse care apar pe teritoriul 
său. Pentru a consolida în continuare 
nivelul de competenţă în domeniul 
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farmacovigilenţei, statele membre ar 
trebui încurajate să organizeze cursuri de 
formare şi să facă periodic schimburi de 
informaţii şi cunoştinţe.

Justificare

Fiecare stat membru ar trebui să fie pe deplin responsabil pentru depistarea şi urmărirea 
oricăror reacţii adverse produse de un medicament comercializat pe teritoriul său. 

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru o mai bună transparenţă a 
procesului de farmacovigilenţă, statele 
membre ar trebui să creeze şi să întreţină 
portaluri internet privind siguranţa. În 
acelaşi scop, titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă ar trebui să prevină
autorităţile în legătură cu anunţurile 
referitoare la siguranţă pe care 
intenţionează să le facă, iar autorităţile ar 
trebui să se anunţe reciproc în legătură cu
astfel de anunţuri.

(19) Pentru o mai bună transparenţă a 
procesului de farmacovigilenţă, statele 
membre ar trebui să creeze şi să întreţină 
portaluri internet privind siguranţa. 
Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă ar trebui să fie obligaţi să prezinte
autorităţilor anunţurile referitoare la 
siguranţă pe care intenţionează să le
difuzeze pentru autorizare prealabilă. În 
urma unei astfel de cereri, autorităţile ar 
trebui să se prevină reciproc fără 
întârziere în legătură cu aceste anunţuri 
referitoare la siguranţă.

Justificare

Este important să important să se garanteze că orice informaţii referitoare la medicamente 
furnizate de societăţi publicului larg nu au scop de promovare. Principiul validării prealabile 
a informaţiilor se aplică deja prospectelor însoţitoare, campaniilor publice şi, de asemenea, 
în propunerile de informare a publicului general privind medicamentele eliberate pe bază de 
reţetă medicală aflate în dezbatere în prezent şi, pentru consecvenţă, ar trebui aplicat şi 
informaţiilor privind farmacovigilenţa.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a proteja sănătatea publică, ar 
trebui să fie asigurate finanţări adecvate 
pentru activităţile de farmacovigilenţă ale 
autorităţilor competente naţionale. 
Asigurarea finanţării adecvate a 
activităţilor de farmacovigilenţă ar trebui 
să fie posibilă prin colectarea de taxe. Cu 
toate acestea, gestionarea acestor fonduri 
colectate ar trebui să fie supusă 
controlului permanent al autorităţilor 
competente naţionale, în vederea 
garantării independenţei acestora.

(28) Pentru a proteja sănătatea publică, ar 
trebui să fie asigurate finanţări adecvate 
pentru activităţile de farmacovigilenţă ale 
autorităţilor competente naţionale. 

Justificare

Activitatea de farmacovigilenţă ar trebui finanţată public nu numai pentru a-i garanta 
independenţa, dar şi pentru că statele membre ar trebui să fie pe deplin responsabile pentru 
farmacovigilenţă (şi din punct de vedere al finanţării), întrucât acestea suportă costurile 
legate de efectele secundare atât în materie de morbiditate, cât şi în materie de mortalitate. 
Potrivit Comisiei Europene, „se estimează că 5% din spitalizări sunt provocate de reacţii 
adverse la medicamente, 5% din pacienţii spitalelor suferă de o reacţie adversă la 
medicamente, iar reacţiile adverse la medicamente reprezintă a cincea cauză de mortalitate 
în spitale.”

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice fără a aduce atingere Directivei 
95/46/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor 
date1 şi Regulamentului (CE) nr. 45/2001 
al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 18 decembrie 2000 privind 
protecţia persoanelor fizice cu privire la 
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prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituţiile şi organele comunitare 
şi privind libera circulaţie a acestor date2. 
Pentru a depista, evalua, înţelege şi 
preveni reacţiile adverse, pentru a 
identifica şi a lua măsuri de a reduce 
riscurile şi de a mări beneficiile 
medicamentelor în scopul de a proteja 
sănătatea publică, ar trebui să fie posibil 
să fie prelucrate date cu caracter personal 
în cadrul sistemului Eudravigilance cu 
respectarea legislaţiei UE în materie de 
protecţie a datelor. Respectivul obiectiv 
prezintă un interes public important care 
poate fi justificat dacă datele identificabile 
privind sănătatea sunt prelucrate numai 
când este necesar şi părţile implicate 
evaluează o astfel de necesitate în fiecare 
etapă a procesului de farmacovigilenţă.
1 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
2 JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

Justificare

Propunerea se referă la informaţiile foarte sensibile cu caracter personal care ar trebui pe 
deplin protejate. A se vedea, de asemenea, avizul Autorităţii europene pentru protecţia 
datelor din aprilie 2009.

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punctul 11 se înlocuieşte cu următorul 
text: 

eliminat

(11) „Reacţie adversă: un răspuns nociv 
şi neintenţionat determinat de un 
medicament.”
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Justificare

Se propune reluarea formulării iniţiale (articolul 1 punctul 11 din Directiva 2001/83/CE 
consolidată) care precizează clar că se referă la condiţii normale de utilizare şi care evită 
confuzia cu situaţiile de întrebuinţare greşită sau de abuz. 

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Reacţie adversă suspectată: o reacţie 
adversă pentru care nu poate fi exclusă o 
legătură de cauzalitate între eveniment şi 
medicament.

(14) Reacţie adversă suspectată la 
medicament: un eveniment neprevăzut
pentru care nu poate fi exclusă o legătură 
de cauzalitate între eveniment şi 
medicament.

Justificare

Expresia „reacţie adversă” ar trebui înlocuită cu cea „reacţie adversă la medicament”, 
utilizată de experţi şi acceptată la nivel internaţional. Observaţie privind textul: restul 
textului directivei şi al Regulamentului (CE) nr. 726/2004 vor trebui modificate în consecinţă, 
în cazul adoptării amendamentului.

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera c
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Studiu de siguranţă post-autorizare: 
orice studiu referitor la un medicament 
autorizat, efectuat cu scopul identificării, 
caracterizării sau cuantificării riscurilor din 
punct de vedere al siguranţei, confirmând
profilul de siguranţă al medicamentului, 
sau cu scopul de a măsura eficienţa 
măsurilor de gestionare a riscurilor.

(15) Studiu de farmacovigilenţă post-
autorizare: orice studiu referitor la un 
medicament autorizat rapid din motive de 
sănătate publică în lipsa unei alternative 
terapeutice sau efectuat la cererea 
autorităţilor medicale după introducerea 
pe piaţă a medicamentului, efectuat cu 
scopul identificării, caracterizării sau 
cuantificării riscurilor de reacţii adverse
sau cu scopul evaluării profilului
reacţiilor adverse ale medicamentului şi a 
raportului său riscuri/beneficii sau cu 
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scopul de a măsura eficienţa măsurilor de 
gestionare a riscurilor;

Justificare

Un studiu post-autorizare are ca scop monitorizarea reacţiilor adverse al medicamentului la 
om. Acesta nu au ca scop monitorizarea „siguranţei post-autorizare”. Studiile de siguranţă 
post-autorizare nu trebuie să servească la obţinerea cu mai multă uşurinţă a autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă fără o evaluare suficientă. 

Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera d
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 28b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28b) Sistem de gestionare a riscurilor: un 
set de activităţi de farmacovigilenţă şi 
intervenţii menite să identifice, să 
caracterizeze, să prevină sau să 
minimizeze riscurile în legătură cu un 
medicament, inclusiv evaluarea eficienţei 
acestor intervenţii.

(28b) Sistem de gestionare a riscurilor: un 
set de activităţi şi intervenţii de 
farmacovigilenţă specifice menite să 
cuantifice sau să prevină riscurile deja 
detectate şi riscurile identificate după 
aceea în legătură cu un medicament, 
inclusiv evaluarea eficienţei acestor 
intervenţii sau să identifice din timp noi 
riscuri.

Justificare

Toate medicamentele disponibile pe piaţa europeană trebuie să fie monitorizate serios de 
sistemul de farmacovigilenţă general, a cărui eficacitate trebuie îmbunătăţită atât la nivel 
european, cât şi la nivel naţional. Un sistem de gestionare a riscurilor nu trebuie să aibă ca 
scop „să identifice riscurile unui medicament”. Acesta este rolul evaluării pre-AIP. Un sistem 
de gestionare a riscurilor trebui să permită prevenirea riscurilor deja identificate în urma 
evaluării pre-AIP.

Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera d
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 28c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(28c) Sistem de farmacovigilenţă: un 
sistem utilizat de titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă şi de statele membre 
pentru a îndeplini sarcinile şi 
responsabilităţile enumerate la titlul IX şi 
menite să monitorizeze siguranţa 
medicamentelor autorizate şi să detecteze
orice variaţie a raportului riscuri/beneficii.

(28c) Sistem de farmacovigilenţă: un 
sistem care permite titularilor
autorizaţiilor de introducere pe piaţă şi 
statelor membre pentru a îndeplini 
sarcinile şi responsabilităţile enumerate la 
titlul IX:

(a) să colecteze informaţii utile pentru 
supravegherea medicamentelor, în special 
în privinţa reacţiilor adverse la om, 
inclusiv în caz de întrebuinţare greşită, 
abuz şi eroare de medicaţie; precum şi

(b) să evalueze ştiinţific aceste informaţii 
în scopul de a detecta orice variaţie a 
raportului riscuri/beneficii al 
medicamentelor autorizate.

Justificare

Farmacovigilenţa este o disciplină ştiinţifică observaţională aflată în primul rând în serviciul 
pacienţilor. Aceasta nu are ca scop monitorizarea „siguranţei medicamentelor" (expresie 
ambiguă care utilizează un vocabular care induce în eroare prin folosirea unei conotaţii 
pozitive). Datele de farmacovigilenţă nu sunt date comerciale colectate de societăţi în cadrul 
unui serviciu post-vânzare. Farmacovigilenţa are ca scop monitorizarea reacţiilor adverse 
ale medicamentelor la om. 

Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 – litera da (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctele 32a, 32b şi 32c (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Se introduc următoarele puncte:
„(32a) Eroare de medicaţie: omiterea sau 
acţiunea neintenţionată în materie de 
medicaţie, care poate fi cauza unui risc 
sau a unei reacţii adverse pentru pacient. 
Eroarea de medicaţie este în mod 
intrinsec evitabilă întrucât dovedeşte ce ar 
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fi trebuit făcut şi n-a fost făcut pe 
parcursul tratamentului medicamentos al 
unui pacient. Eroarea de medicaţie poate 
privi una sau mai multe etape ale 
circuitului medicaţiei, cum ar fi selectarea 
elementelor de inclus în prospectul 
medicamentului, prescrierea, dispensarea, 
analizarea reţetelor, prepararea galenică, 
depozitarea, livrarea, administrarea, 
informarea şi urmărirea evoluţiei bolii, 
dar poate privi şi interfeţele cum ar fi 
comunicările sau transcrierile.
(32b) Utilizarea necorespunzătoare a 
medicaţiei: utilizarea unui medicament 
care nu este în conformitate cu 
recomandările rezumatului 
caracteristicilor produsului. 
utilizarea justificată medical care nu este 
în conformitate cu indicaţiile: caz
particular de utilizare deliberată care nu 
este în conformitate cu recomandările din 
secţiunea „indicaţiile” a rezumatului 
caracteristicilor produsului, dar bazată pe 
datele evaluării.”

Amendamentul 16

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 11 – punctul 3a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se introduce următorul punct 3a: eliminat
(3a) "un rezumat al informaţiilor 
esenţiale necesare utilizării în siguranţă şi 
eficiente a medicamentului;”

Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 11 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul punctului (3a) din primul 
paragraf, pentru medicamentele incluse pe 
lista menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul trebuie să includă următoarea 
precizare: „Acest medicament face 
obiectul unei monitorizări intensive. Toate 
reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate către <numele şi adresa internet a
autorităţii competente naţionale>.

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul include următoarea menţiune 
suplimentară:  

(a) o declaraţie potrivit căreia „Acest 
medicament nou autorizat face obiectul 
unei monitorizări intensive pentru a 
îmbunătăţi cunoştinţele referitoare la 
reacţiile sale adverse. Toate reacţiile 
adverse suspectate trebuie raportate către 
<numele, adresa internet, adresa poştală şi 
numărul de telefon al autorităţii 
competente naţionale> sau raportate direct 
la farmacie”;

(b) un semn de exclamare în interiorul 
unui triunghi roşu. Acest simbol apare 
inclusiv pe exteriorul ambalajului, însoţit 
de indicaţia conform căreia se recomandă 
citirea prospectului înainte de 
administrarea medicamentului. 

Justificare
Trebuie să se precizeze faptul că medicamentul face obiectul unei monitorizări intense 
datorită introducerii sale recente pe piaţă. Această măsură vizează prevenirea stării de 
îngrijorare care l-ar putea determina pe pacient să nu cumpere medicamentul prescris. 
Identificarea aleasă trebuie să poată fi înţeleasă de public în mod obişnuit, ţinând seama de 
faptul că numeroase simboluri utilizate în domeniul medical din diferite ţări sunt greu de 
înţeles de către pacienţi. Trebuie să se faciliteze pacienţilor notificarea reacţiilor adverse, 
atât prin mijloace informatice, cât şi prin mijloace tradiţionale.

Amendamentul 18

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2001/83/CE
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Autorităţile competente naţionale 
întocmesc un raport de evaluare şi 
comentarii cu privire la dosar în ceea ce 
priveşte rezultatele studiilor farmaceutice 
şi preclinice, studiile clinice, sistemele de 
gestionare a riscurilor şi sistemul de 
farmacovigilenţă ale medicamentului în 
cauză. Raportul de evaluare se actualizează 
ori de câte ori devin disponibile noi 
informaţii cu importanţă pentru evaluarea 
calităţii, siguranţei sau eficienţei 
medicamentului în cauză.

4. Autorităţile competente naţionale 
întocmesc un raport de evaluare şi 
comentarii cu privire la dosar în ceea ce 
priveşte rezultatele studiilor farmaceutice 
şi preclinice, studiile clinice, sistemele de 
gestionare a riscurilor şi sistemul de 
farmacovigilenţă ale medicamentului în 
cauză. Raportul de evaluare precizează 
evoluţia naturală a afecţiunii şi, dacă este 
cazul, tratamentele deja existente pentru 
acea afecţiune. Raportul de evaluare se 
actualizează ori de câte ori devin 
disponibile noi informaţii cu importanţă 
pentru evaluarea calităţii, siguranţei sau 
eficienţei medicamentului în cauză. 

Amendamentul 19

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 21a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

O autorizaţie de introducere pe piaţă poate 
fi acordată sub rezerva îndeplinirii uneia 
sau mai multora din următoarele condiţii: 

Dacă medicamentul vizează afecţiuni 
netratate şi dacă raportul riscuri/beneficii 
poate fi considerat pozitiv, o autorizaţie de 
introducere pe piaţă poate fi acordată sub 
rezerva îndeplinirii uneia sau mai multora 
din următoarele condiţii: 

(1) adoptarea anumitor măsuri în vederea 
utilizării în siguranţă a medicamentului 
inclus în sistemul de gestionare a riscurilor;

(1) adoptarea anumitor măsuri în vederea 
utilizării în siguranţă a medicamentului 
inclus în sistemul de gestionare a riscurilor;

(2) efectuarea de studii de siguranţă post-
autorizare;

(2) efectuarea de studii de siguranţă post-
autorizare;

(3) îndeplinirea unor cerinţe mai stricte 
decât cele menţionate la titlul IX în ceea ce 
priveşte înregistrarea şi raportarea 
reacţiilor adverse;

(3) îndeplinirea unor cerinţe mai stricte 
decât cele menţionate la titlul IX în ceea ce 
priveşte înregistrarea şi raportarea 
reacţiilor adverse;

(4) orice alte condiţii sau restricţii cu 
privire la utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului.

(4) orice alte condiţii sau restricţii cu 
privire la utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului.
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Autorizaţiile de introducere pe piaţă 
stabilesc, după caz, termene pentru 
îndeplinirea condiţiilor.

Autorizaţiile de introducere pe piaţă 
stabilesc, după caz, termene pentru 
îndeplinirea condiţiilor. În cazul în care 
condiţiile cuprinse în autorizaţia de 
introducere pe piaţă nu sunt respectate 
până la termenul relevant, autorităţile 
competente au competenţa şi resursele 
adecvate să suspende sau să revoce 
imediat autorizaţia de introducere pe 
piaţă.

Justificare

Acest amendament vizează alinierea textului cu dispoziţiile în prezent în vigoare 
(Regulamentul (CE) 507/2006, potrivit căruia o autorizaţie centralizată de introducere pe 
piaţă poate fi acordată numai cu condiţia ca raportul riscuri/beneficii să fie pozitiv, ca 
beneficiile pentru sănătatea publică să prevaleze asupra riscurilor inerente faptului că sunt 
necesare date suplimentare şi ca afecţiunile netratate să fie tratate. În prezent, autorizaţiile 
condiţionale de introducere pe piaţă trebuie să fie reevaluate anual, iar în prospect există o 
precizare potrivit căreia reînnoirea autorizaţiei de introducere pe piaţă este condiţionată de 
îndeplinirea unor condiţii stabilite.

Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2001/83/CE
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru ca raportul riscuri/beneficii să 
poată fi evaluat în permanenţă, autoritatea 
competentă naţională poate oricând să 
ceară titularului autorizaţiei de introducere 
pe piaţă să comunice date care să 
demonstreze că raportul riscuri/beneficii 
rămâne favorabil.

4. Pentru ca raportul riscuri/beneficii să 
poată fi evaluat în permanenţă, autoritatea 
competentă naţională poate oricând să 
ceară titularului autorizaţiei de introducere 
pe piaţă şi sistemului său de 
farmacovigilenţă să îi comunice datele
necesare pentru reevaluarea raportului 
riscuri/beneficii.

Amendamentul 21

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 – litera a 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 27 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Se instituie un grup de coordonare 
pentru îndeplinirea următoarelor sarcini:

1. Se instituie două grupuri de coordonare:

(a) un grup de coordonare pentru 
recunoaşteri reciproce şi proceduri 
descentralizate pentru îndeplinirea
următoarelor sarcini:

(a) examinarea oricărei probleme legate de 
o autorizaţie de introducere pe piaţă a unui 
medicament în două sau mai multe state 
membre în conformitate cu procedurile 
stabilite în Capitolul 4;

(i) examinarea oricărei probleme legate de 
o autorizaţie de introducere pe piaţă a unui 
medicament în două sau mai multe state 
membre în conformitate cu procedurile 
stabilite în Capitolul 4;

(b) examinarea problemelor referitoare la 
farmacovigilenţa medicamentelor 
autorizate de statele membre, în 
conformitate cu articolele 107c, 107e, 
107g, 107l şi 107r;
(c) examinarea problemelor referitoare la 
modificările condiţiilor autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă acordate de statele 
membre, în conformitate cu articolul 35 
alineatul (1).

(ii) examinarea problemelor referitoare la 
modificările condiţiilor autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă acordate de statele 
membre, în conformitate cu articolul 35 
alineatul (1), cu excepţia oricărui aspect 
referitor la farmacovigilenţă.

Pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, 
grupul de coordonare pentru recunoaşteri 
reciproce şi proceduri descentralizate este 
asistat de un comitet pentru medicamente 
de uz uman menţionat la articolul 5 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004.
(b) un grup de coordonare pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă pentru îndeplinirea 
următoarelor sarcini:
i) examinarea problemelor referitoare la 
farmacovigilenţa medicamentelor 
autorizate de statele membre, în 
conformitate cu articolele 107c, 107e, 
107g, 107l şi 107r;
ii) examinarea problemelor referitoare la 
modificările condiţiilor de eliberare a 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă de 
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către statele membre, în conformitate cu 
articolul 35 alineatul (1), pentru toate 
aspectele referitoare la farmacovigilenţă.

Agenţia asigură secretariatul acestui grup 
de coordonare.
Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilenţă, grupul de coordonare 
este asistat de Comitetul consultativ 
pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă menţionat la articolul 56 
alineatul (1) litera (aa) din Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004.

Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilenţă, grupul de coordonare 
pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă este asistat de un 
Comitet european în materie de 
farmacovigilenţă menţionat la articolul 56 
alineatul (1) litera (aa) din Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004.

Agenţia asigură secretariatul acestor 
grupuri de coordonare.

Amendamentul 22

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilenţă, grupul de coordonare 
este asistat de Comitetul consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă menţionat la articolul 56 
alineatul (1) litera (aa) din Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004.

Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilenţă, grupul de coordonare 
este asistat de Comitetul în materie de 
farmacovigilenţă menţionat la articolul 56 
alineatul (1) litera (aa) din Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004.

Justificare

Propunerea instituie un Comitet consultativ pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă şi îi conferă atribuţii importante în domeniul farmacovigilenţei, dar cu un 
simplu rol consultativ şi fără autoritate. Rolul comitetului ar trebui consolidat şi acest lucru 
trebuie să se reflecte în denumirea sa. 

Amendamentul 23

Propunere de directivă – act de modificare
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Articolul 1 – punctul 14 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 27 – alineatul 2 - paragrafele 2 şi 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii grupului de coordonare şi 
experţii se bazează, în îndeplinirea 
sarcinilor lor, pe resursele ştiinţifice şi de 
reglementare de care dispun organismele 
naţionale de autorizare a introducerii pe 
piaţă. Fiecare autoritate competentă 
naţională monitorizează nivelul ştiinţific al 
evaluărilor efectuate şi facilitează 
activităţile membrilor grupului de 
coordonare şi ale experţilor desemnaţi.

Membrii grupurilor de coordonare şi 
experţii se bazează, în îndeplinirea 
sarcinilor lor, pe resursele ştiinţifice şi de 
reglementare de care dispun organismele 
naţionale de autorizare a introducerii pe 
piaţă şi, respectiv, din domeniul 
farmacovigilenţei. Fiecare autoritate 
competentă naţională monitorizează nivelul 
ştiinţific al evaluărilor efectuate şi 
facilitează activităţile membrilor grupului 
de coordonare şi ale experţilor desemnaţi. 

În ceea ce priveşte transparenţa şi 
independenţa membrilor grupului de 
coordonare, se aplică articolul 63 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

În ceea ce priveşte transparenţa şi 
independenţa membrilor grupurilor de 
coordonare, se aplică articolul 63 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, atât 
pentru membrii din partea Agenţiei, cât şi 
pentru titularii autorizaţiei de introducere 
pe piaţă.

Un membru al unui grup de coordonare 
nu poate fi în acelaşi timp membru al 
celuilalt grup.

Membrii grupului de coordonare pentru 
evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenţă sunt independenţi 
ierarhic de autorităţile naţionale 
însărcinate cu eliberarea autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă.

Amendamentul 24

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul 1 – litera aa

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se introduce următoarea literă (aa): eliminat
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(aa) „un rezumat al informaţiilor 
esenţiale necesare utilizării în siguranţă şi 
eficiente a medicamentului”;

Amendamentul 25

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera aa (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se introduce următoarea literă (ha):
„(ha) o porţiune detaşabilă a prospectului 
pe care pacientul să o poată rupe, 
incluzând şi următoarea menţiune: 
„reacţiile adverse suspectate trebuie 
raportate medicului, farmacistului sau 
<numele, adresa internet, adresa poştală 
şi/sau numărul de telefon al autorităţii 
competente naţionale >”;”

Amendamentul 26

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul 1 – paragrafele 2 şi 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informaţiile menţionate la litera (aa) din 
primul paragraf trebuie prezentate într-o 
căsuţă încadrată de un chenar negru.
Pentru o perioadă de un an, orice text nou 
sau modificat trebuie prezentat cu caractere 

aldine și trebuie precedat de simbolul și 
de textul „Informație nouă”.

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune suplimentară: 
„Acest medicament face obiectul unei 

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune suplimentară: 
„Acest medicament face obiectul unei 
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monitorizări intensive. Toate reacțiile 
adverse suspectate trebuie raportate către 
<numele și adresa internet a autorității 
competente naționale >”.

monitorizări de siguranţă post-autorizare.
Toate reacțiile adverse suspectate trebuie 
raportate către <numele și adresa internet a 
autorității competente naționale >”.

Justificare

Întrucât informaţiile din prospecte sunt actualizate adeseori de mai multe ori pe an (în medie 
de două-trei ori), sublinierea informaţiilor noi cu caractere aldine sau cu caractere speciale 
prezintă riscul de a crea pacientului impresia greşită că aceste informaţii sunt cele mai 
importante, iar prospectul riscă să devină confuz.

Amendamentul 27

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea menţiune 
suplimentară: „Acest medicament face 
obiectul unei monitorizări intensive. Toate 
reacțiile adverse suspectate trebuie 
raportate către <numele și adresa internet a 
autorității competente naționale >

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menţionată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se includ
următoarele elemente suplimentare: 

(a) o declaraţie potrivit căreia „Acest 
medicament nou autorizat face obiectul 
unei monitorizări intensive pentru a 
îmbunătăţi cunoştinţele referitoare la 
reacţiile sale adverse. Toate reacţiile 
adverse suspectate trebuie raportate către 
<numele, adresa internet, adresa poştală şi 
numărul de telefon al autorităţii 
competente naţionale > sau raportate 
direct la farmacie”;

(b) un semn de exclamare în interiorul 
unui triunghi roşu. Acest simbol apare 
inclusiv pe exteriorul ambalajului, însoţit 
de indicaţia conform căreia se recomandă 
citirea prospectului înainte de 
administrarea medicamentului. 



PE430.773v02-00 24/37 AD\812590RO.doc

RO

Justificare

Trebuie să se precizeze faptul că medicamentul face obiectul unei monitorizări intense 
datorită introducerii sale recente pe piaţă. Această măsură vizează prevenirea stării de 
îngrijorare care l-ar putea determina pe pacient să nu cumpere medicamentul prescris. 
Identificarea aleasă trebuie să poată fi înţeleasă de public în mod obişnuit, ţinând seama de 
faptul că numeroase simboluri utilizate în domeniul medical din diferite ţări sunt greu de 
înţeles de către pacienţi. Trebuie să se faciliteze pacienţilor notificarea reacţiilor adverse, 
atât prin mijloace informatice, cât şi prin mijloace tradiţionale.

Amendamentul 28

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2001/83/CE
Articolul 65 – litera g 

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. La articolul 65 se adaugă următoarea 
literă (g):

eliminat

„(g) rezumatul informaţiilor esenţiale 
necesare utilizării în siguranţă şi eficiente 
a medicamentului, prevăzut la articolul 11 
punctul (3a) şi la articolul 59 alineatul (1) 
litera (aa).”

Amendamentul 29

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre: Statele membre: 

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja medicii, farmaciştii şi alte cadre 
medicale să raporteze reacţiile adverse 
suspectate către autoritatea competentă 
naţională sau către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă;

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja pacienţii, medicii, farmaciştii şi 
alte cadre medicale să raporteze reacţiile 
adverse suspectate către autoritatea 
competentă naţională. Aceste măsuri 
includ formarea cadrelor medicale şi a 
pacienţilor şi o campanie de informare a 
pacienţilor. Organizaţiile pentru protecţia 
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pacienţilor ar trebui implicate în 
furnizarea de informaţii şi de pregătire 
pacienţilor;
(1a) realizează campanii de sensibilizare 
referitoare la importanţa raportării 
reacţiilor adverse, şi la diversele 
modalităţi de raportare; 
(1b) facilitează raportarea directă de către 
pacienţi, pe lângă formatul online, prin 
punerea la dispoziţie în prospect a unei 
părţi detaşabile care să poată fi raportată 
doctorilor, farmaciştilor sau autorităţii 
naţionale competente;

(2) se asigură că rapoartele privind reacţiile 
adverse conţin informaţii de cea mai înaltă 
calitate; 

(2) se asigură că rapoartele şi bazele de 
date privind reacţiile adverse conţin 
informaţii de cea mai înaltă calitate; 

(3) se asigură, prin metode de colectare a 
informaţiilor şi, după caz, prin 
monitorizarea rapoartelor privind reacţiile 
adverse, că toate produsele biologice 
eliberate pe bază de prescripţie medicală, 
distribuite sau comercializate pe teritoriul 
acestora şi care fac obiectul unui raport 
privind reacţiile adverse sunt identificabile;

(3) se asigură că toate produsele biologice 
eliberate pe bază de prescripţie medicală, 
distribuite sau comercializate pe teritoriul 
acestora şi care fac obiectul unui raport 
privind reacţiile adverse suspectate sunt 
identificabile, pe cât posibil, prin numărul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă, 
denumirea comună internaţională (DCI), 
numele medicamentului şi numărul de 
lot, utilizând formularele şi procedurile 
standard conform articolului 25 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 şi ţinând 
cont pe deplin de evoluţiile din cadrul 
sistemului EudraVigilance; şi pune în 
aplicare măsurile necesare pentru a 
asigura trasabilitatea medicamentelor 
biologice distribuite pacienţilor;
(3a) se asigură că publicul beneficiază la 
timp de informaţiile importante 
referitoare la farmacovigilenţă în ceea ce 
priveşte utilizarea unui medicament şi că 
datele sunt în permanenţă accesibile 
publicului;
(3b) ia măsurile necesare pentru a 
permite pacienţilor să raporteze reacţiile 
adverse, îndeosebi asigurând 
disponibilitatea formularelor necesare în 
farmacii, tipărite conform criteriilor 
tehnice şi principiilor de limbaj şi 
structură simplificată, accesibile 
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publicului larg; aceste formulare se trimit 
autorităţilor competente de către 
farmacişti;

(4) adoptă măsurile necesare pentru a se 
asigura că unui titular al unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă care nu îndeplineşte 
obligaţiile prevăzute de prezentul titlu i se 
aplică sancţiuni efective, proporţionale şi 
disuasive.

(4) adoptă măsurile necesare pentru a se 
asigura că unui titular al unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă care nu îndeplineşte 
obligaţiile prevăzute de prezentul titlu i se 
aplică sancţiuni efective, proporţionale şi 
disuasive.

În sensul punctului (1) de la primul 
paragraf, statele membre pot impune 
cerinţe specifice medicilor, farmaciştilor şi 
altor cadre medicale în ceea ce priveşte 
raportarea reacţiilor adverse suspectate 
grave sau neaşteptate.

În sensul punctului (1) de la primul 
paragraf, statele membre pot impune 
cerinţe specifice medicilor, farmaciştilor şi 
altor cadre medicale în ceea ce priveşte 
raportarea reacţiilor adverse suspectate 
grave sau neaşteptate.

Justificare

Este mai adecvat să fie încurajaţi pacienţii şi cadrele medicale să prezinte rapoartele 
autorităţilor competente, mai degrabă decât societăţilor farmaceutice. Raportarea directă 
către societăţi ridică semne de întrebare atât în privinţa confidenţialităţii datelor 
utilizatorilor, cât şi în privinţa răspunsului medical. În plus, acestea vor avea posibilitatea de 
a decide dacă raportul conţine o „reacţie adversă”, o eroare medicală sau alt tip de 
problemă. Raportarea de către pacienţi ar trebui însoţită de campanii de informare privind 
importanţa raportării.

Amendamentul 30

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 103 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103 eliminat
Un stat membru poate să delege altui stat 
membru oricare dintre sarcinile atribuite 
în temeiul prezentului titlu, sub rezerva 
unui acord scris al acestuia din urmă.
Statul membru care delegă informează în 
scris Comisia, Agenţia şi toate celelalte 
state membre în legătură cu această 
delegaţie. Statul membru care delegă şi 
Agenţia pun aceste informaţii la dispoziţia 
publicului.
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Justificare

Fiecare stat membru ar trebui să fie pe deplin responsabil pentru depistarea şi urmărirea 
oricăror reacţii adverse produse de un medicament comercializat pe teritoriul său.

Amendamentul 31

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul105 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu împiedică colectarea de 
taxe de la titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă în vederea efectuării 
acestor activităţi de către autorităţile 
competente naţionale.

Primul paragraf nu împiedică colectarea de 
taxe de la titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă ca o contribuţie 
adiţională în vederea efectuării acestor 
activităţi de către autorităţile competente 
naţionale.

Amendamentul 32

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 106

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru creează şi gestionează 
un portal internet naţional privind siguranţa 
medicamentelor aflat în legătură cu 
portalul internet european privind siguranţa 
medicamentelor, instituit în conformitate 
cu articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004. Prin intermediul portalurilor 
internet naţionale privind siguranţa 
medicamentelor, statele membre fac 
publice cel puţin următoarele elemente:

Fiecare stat membru creează şi gestionează 
un portal internet naţional privind siguranţa 
medicamentelor aflat în legătură cu 
portalul internet european privind siguranţa 
medicamentelor, instituit în conformitate 
cu articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004. Prin intermediul portalurilor 
internet naţionale privind siguranţa 
medicamentelor, statele membre fac
publice cel puţin următoarele elemente:
- (1) prospectele în limba naţională pentru 
medicamentele disponibile pe piaţa 
naţională (şi, dacă este cazul, link-ul către 
baza de date EMEA EudraPharm);

(1) sistemele de gestionare a riscurilor 
pentru medicamentele autorizate în 
conformitate cu prezenta directivă;

(1) sistemele de gestionare a riscurilor 
pentru medicamentele autorizate în 
conformitate cu prezenta directivă;
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(2) lista medicamentelor care fac obiectul 
unei monitorizări intensive, menţionată la 
articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004;

(2) lista medicamentelor care fac obiectul 
unei monitorizări intensive, menţionată la 
articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004;

(3) formulare structurate online pentru 
raportarea reacţiilor adverse suspectate de 
către cadrele medicale şi pacienţi, pe baza 
formularelor menţionate la articolul 25 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

(3) formulare structurate online pentru 
raportarea reacţiilor adverse suspectate de 
către cadrele medicale şi pacienţi, pe baza 
formularelor menţionate la articolul 25 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004;
(4) ordinea de zi a reuniunilor 
Comitetului de farmacovigilenţă şi ale 
grupului de coordonare, precum şi 
procesele-verbale ale reuniunilor 
acestora, însoţite de deciziile luate şi de 
detaliile şi explicaţiile voturilor, inclusiv 
opiniile minoritare;
(5) cererea din partea autorităţii naţionale 
competente către titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă de a opera un sistem 
de gestionare a riscurilor sau de a efectua 
un studiu post-autorizare, precum şi, dacă 
este cazul, explicaţiile furnizate de 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă autorităţii naţionale competente şi 
decizia finală a autorităţii competente.

Justificare

Fiecare stat membru ar trebui să aibă un portal internet al agenţiei naţionale pentru 
medicamente în scopul de a furniza publicului informaţii preţioase privind medicamentele. 
Majoritatea ţărilor au deja asemenea portaluri ca sursă de informaţii validate şi fiabile 
privind medicamentele, iar acest amendament urmăreşte stabilirea temeiului juridic pentru 
existenţa acestor portaluri ca răspuns la raportul Comisiei Europene referitor la practica 
actuală cu privire la furnizarea către pacienţi a informaţiilor privind medicamentele. Portalul 
internet ar trebui să includă o secţiune dedicată informaţiilor referitoare la aspectele de 
siguranţă şi farmacovigilenţă.

Amendamentul 33

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să înregistreze toate 

1. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să înregistreze toate 
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reacţiile adverse suspectate, în Comunitate 
sau în ţări terţe, care le sunt aduse la 
cunoştinţă, indiferent dacă aceste reacţii 
sunt semnalate spontan de pacienţi sau de 
cadrele medicale sau sunt observate în 
timpul unui studiu de siguranţă post-
autorizare. 

reacţiile adverse suspectate, în Comunitate 
sau în ţări terţe, care le sunt aduse la 
cunoştinţă, indiferent dacă aceste reacţii 
sunt semnalate spontan de pacienţi sau de 
cadrele medicale sau sunt observate în 
timpul unui studiu clinic sau al unui 
studiu de siguranţă post-autorizare. 

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să se asigure că aceste 
rapoarte sunt accesibile într-un loc unic 
în Comunitate.

Prin derogare de la dispoziţiile primului 
paragraf, reacţiile adverse suspectate, 
observate în timpul unui studiu clinic, sunt 
înregistrate şi raportate în conformitate cu 
Directiva 2001/20/CE.

Reacţiile adverse suspectate, observate în 
timpul unui studiu clinic, sunt înregistrate 
şi raportate, de asemenea, în conformitate 
cu Directiva 2001/20/CE.

2. Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă nu poate refuza raportarea reacţiilor
adverse suspectate care îi sunt adresate în 
format electronic de pacienţi şi de cadrele 
medicale.

2. Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă transmite autorităţii naţionale 
competente rapoartele privind reacţiile
adverse suspectate care îi sunt adresate de 
pacienţi şi de cadrele medicale în termen 
de şapte zile de la primirea rapoartelor.
Titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă informează pacientul şi cadrul 
medical privind transmiterea raportului 
lor către autorităţile competente care 
trebuie să dea curs respectivului raport.
Autorităţile naţionale competente nu pot 
refuza rapoartele privind reacţiile adverse 
suspectate care îi sunt adresate prin poştă, 
telefon, fax sau în format electronic de 
pacienţi şi de cadrele medicale.

3. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită, în format 
electronic, către baza de date şi reţeaua 
informatică menţionată la articolul 24 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
(denumită în continuare „baza de date 
Eudravigilance”), informaţii cu privire la 
toate reacţiile adverse suspectate grave care 
au loc în Comunitate şi în ţări terţe, în 
termen de 15 zile de la data primirii 
raportului sau, în lipsa unui raport, în 
termen de 15 zile de la data la care titularul 

3. Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită autorităţilor 
naţionale competente, în format electronic, 
informaţii cu privire la toate reacţiile 
adverse suspectate grave care au loc în 
Comunitate şi în ţări terţe, în termen de 15 
de zile de la data primirii raportului sau, în 
lipsa unui raport, în termen de 15 de zile de 
la data la care titularul în cauză a luat 
cunoştinţă de eveniment.
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în cauză a luat cunoştinţă de eveniment.

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance, informaţii cu privire la 
toate reacţiile adverse suspectate care nu 
sunt grave şi care au loc în Comunitate, în 
termen de 90 de zile de la data primirii 
raportului sau, în lipsa unui raport, în 
termen de 90 de zile de la data la care 
titularul în cauză a luat cunoştinţă de 
eveniment. 

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sunt obligaţi să transmită autorităţilor 
naţionale competente, în format electronic, 
informaţii cu privire la toate reacţiile 
adverse suspectate care nu sunt grave şi 
care au loc pe pieţele pe care aceştia îşi 
desfăşoară activitatea, în termen de 90 de 
zile de la data primirii raportului sau, în 
lipsa unui raport, în termen de 90 de zile de 
la data la care titularul în cauză a luat 
cunoştinţă de eveniment. 

În cazul medicamentelor care conţin
substanţe active menţionate în lista de 
publicaţii monitorizate de Agenţie în 
conformitate cu articolul 27 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
sunt obligaţi să raporteze către baza de date 
Eudravigilance reacţiile adverse suspectate 
care sunt înregistrate în literatura medicală 
inclusă în listă, dar aceştia monitorizează 
orice altă publicaţie medicală şi raportează 
orice reacţie adversă suspectată.

În cazul medicamentelor care conţin 
substanţe active menţionate în lista de 
publicaţii monitorizate de Agenţie în 
conformitate cu articolul 27 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
sunt obligaţi să raporteze către baza de date 
Eudravigilance reacţiile adverse suspectate 
care sunt înregistrate în literatura medicală 
inclusă în listă, dar aceştia monitorizează 
orice altă publicaţie medicală şi raportează 
orice reacţie adversă suspectată.

4. Statele membre consultă rapoartele 
privind reacţiile adverse prin intermediul 
bazei de date Eudravigilance şi evaluează 
calitatea datelor primite din partea 
titularilor autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă. După caz, acestea implică pacienţii şi 
cadrele medicale în monitorizarea oricăror 
rapoarte pe care le primesc şi solicită 
titularilor autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă să asigure monitorizarea acestor 
rapoarte. Titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă sunt obligaţi să 
adreseze o notificare către baza de date 
Eudravigilance cu privire la orice 
informaţie primită.

4. Statele membre evaluează calitatea 
datelor primite din partea titularilor 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă. După 
caz, acestea implică pacienţii şi cadrele 
medicale în monitorizarea oricăror rapoarte 
pe care le primesc. 

Amendamentul 34

Propunere de directivă – act de modificare
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Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre înregistrează toate 
reacţiile adverse suspectate care au loc pe 
teritoriul lor sau care le sunt aduse la 
cunoştinţă de cadrele medicale şi de 
pacienţi.

1. Statele membre înregistrează toate 
reacţiile adverse suspectate care au loc pe 
teritoriul lor sau care le sunt aduse la 
cunoştinţă de cadrele medicale, de pacienţi, 
de titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă sau de programele de înregistrare şi 
prevenire a erorilor de medicaţie.

Statele membre se asigură că aceste reacţii 
adverse sunt notificate prin intermediul 
portalurilor internet naţionale privind 
siguranţa medicamentelor.

Statele membre se asigură că aceste reacţii 
adverse pot fi notificate atât prin 
intermediul portalurilor internet naţionale 
privind siguranţa medicamentelor, precum 
şi prin poştă, telefon şi fax.

2. În termen de 15 zile de la data primirii 
rapoartelor menţionate la alineatul (1), 
statele membre le transmit, în format 
electronic, către baza de date 
Eudravigilance. 

2. În termen de 15 zile de la data primirii 
rapoartelor menţionate la alineatul (1), 
statele membre transmit, în format 
electronic către reţeaua de prelucrare de 
date şi baza de date menţionată la 
articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 (denumită în continuare „baza 
de date Eudravigilance”) informaţiile cu 
privire la toate reacţiile adverse care au 
avut loc pe teritoriul lor sau, în cazul 
lipsei unui astfel de raport, în termen de 
cincisprezece zile de la data la care 
autoritatea competentă a luat cunoştinţă 
de evenimentul în cauză.

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă au acces la aceste rapoarte prin 
intermediul bazei de date Eudravigilance.

Titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă, cadrele medicale şi publicul au 
acces la aceste rapoarte prin intermediul 
bazei de date Eudravigilance, care trebuie 
să poată fi consultată în permanenţă şi 
fără întârzieri.

3. Statele membre se asigură că rapoartele 
privind erorile de medicaţie, care le sunt 
aduse la cunoştinţă în cadrul raportării 
reacţiilor adverse suspectate ale 
medicamentelor, sunt trimise către baza de 
date Eudravigilance şi sunt puse la 

3. Statele membre se asigură că rapoartele 
privind erorile de medicaţie sau efectele 
neprevăzute ale medicamentelor utilizate 
în mod contrar indicaţiilor precizate de 
autorizaţie, care le sunt aduse la cunoştinţă 
în cadrul raportării reacţiilor adverse 
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dispoziţia autorităţilor lor naţionale 
responsabile de siguranţa pacienţilor. Ele 
se asigură, de asemenea, că autorităţile lor 
naţionale responsabile în materie de 
medicamente sunt informate despre orice 
reacţie adversă suspectată adusă la 
cunoştinţa autorităţilor lor naţionale 
responsabile de siguranţa pacienţilor. 

suspectate ale medicamentelor, sunt trimise 
către baza de date Eudravigilance, către 
autorităţile naţionale responsabile de 
siguranţa pacienţilor în acel stat membru şi
către programele independente de 
înregistrare şi prevenire a erorilor de 
medicaţie. Ele se asigură, de asemenea, că 
autorităţile lor naţionale responsabile în 
materie de medicamente sunt informate 
despre orice reacţie adversă suspectată 
adusă la cunoştinţa autorităţilor lor 
naţionale responsabile de siguranţa 
pacienţilor.

Amendamentul 35

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107a – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre asigură titularilor de 
autorizaţii de introducere pe piaţă 
posibilitatea transmiterii electronice a 
informaţiilor despre efectele neprevăzute 
ale medicamentelor către bazele de date 
naţionale, astfel încât problemele de 
siguranţă specifice fiecărei ţări să poată fi 
identificate mai eficient şi mai prompt.

Amendamentul 36

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107i – alineatul 1 – literele a,b,c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) intenţionează să suspende sau să 
revoce o autorizaţie de introducere pe 
piaţă;

(a) ia în considerare, în urma evaluării 
datelor de farmacovigilenţă:

- suspendarea sau revocarea unei 
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autorizaţii de introducere pe piaţă;
(b) intenţionează să interzică eliberarea 
unui medicament; 

- interzicerea eliberării unui medicament;

(c) intenţionează să refuze reînnoirea unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă;

- refuzarea reînnoirii unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă;

Justificare

Clarificarea procedurii comunitare.

Amendamentul 37

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107k – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După ce a fost informată în conformitate 
cu articolul 107i alineatul (1), Agenţia 
publică iniţierea procedurii prin 
intermediul portalului internet european 
privind siguranţa medicamentelor.

1. După ce a fost informată în conformitate 
cu articolul 107i alineatul (1), Agenţia 
notifică respectivii titulari de autorizaţie 
de introducere pe piaţă şi publică iniţierea 
procedurii prin intermediul portalului 
internet european privind siguranţa 
medicamentelor.

Amendamentul 38

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 108

Textul propus de Comisie Amendamentul

După consultarea Agenţiei, a statelor 
membre şi a părţilor interesate, Comisia 
adoptă şi publică orientări privind bunele 
practici în materie de farmacovigilenţă 
pentru medicamentele autorizate în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1), în 
următoarele domenii:

După consultarea Agenţiei, a statelor 
membre şi a părţilor interesate, Comisia 
adoptă şi publică orientări privind bunele 
practici în materie de farmacovigilenţă 
pentru medicamentele autorizate în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1), în 
următoarele domenii:

(1) crearea şi operarea unui sistem de 
farmacovigilenţă de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă, precum 

(1) crearea şi operarea unui sistem de 
farmacovigilenţă de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă, precum 
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şi conţinutul şi gestionarea dosarului 
standard al sistemului de farmacovigilenţă;

şi conţinutul şi gestionarea dosarului 
standard al sistemului de farmacovigilenţă;

(2) asigurarea şi controlul calităţii de către 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă, autorităţile competente naţionale şi 
Agenţie, în ceea ce priveşte executarea 
activităţilor lor de farmacovigilenţă;

(2) asigurarea şi controlul calităţii de către 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă, autorităţile competente naţionale şi 
Agenţie, în ceea ce priveşte executarea 
activităţilor lor de farmacovigilenţă;

(3) utilizarea unor terminologii, formate şi 
standarde recunoscute pe plan internaţional 
pentru punerea în aplicare a 
farmacovigilenţei;

(3) utilizarea unor terminologii, formate şi 
standarde care permit păstrarea 
semnificaţiei clinice a cazurilor raportate 
şi care sunt recunoscute pe plan 
internaţional pentru punerea în aplicare a 
farmacovigilenţei;

(4) metodologia de urmat pentru 
monitorizarea datelor în baza de date 
Eudravigilance, cu scopul de a stabili dacă 
există riscuri noi sau modificate;

(4) metodologia de urmat pentru 
monitorizarea datelor în baza de date 
Eudravigilance, cu scopul de a stabili dacă 
există riscuri noi sau modificate;

(5) formatul raportării electronice a 
reacţiilor adverse din partea statelor 
membre şi a titularilor autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă;

(5) formatul raportării electronice a 
reacţiilor adverse din partea statelor 
membre şi a titularilor autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă;

(6) formatul rapoartelor periodice 
actualizate privind siguranţa de transmis pe 
cale electronică;

(6) formatul rapoartelor electronice
periodice actualizate privind siguranţa;

(7) formatul protocoalelor, al rezumatelor 
şi al rapoartelor finale pentru studiile de 
siguranţă post-autorizare;

(7) formatul protocoalelor, al rezumatelor 
şi al rapoartelor finale pentru studiile de 
siguranţă post-autorizare;

(8) procedurile şi formatele de respectat 
pentru comunicările de farmacovigilenţă.

(8) procedurile şi formatele de respectat 
pentru comunicările de farmacovigilenţă.

Aceste orientări ţin cont de lucrările de 
armonizare internaţională efectuate în 
domeniul farmacovigilenţei şi, dacă este 
necesar, fac obiectul unei revizii pentru a le 
adapta la progresul tehnico-ştiinţific.

Aceste orientări se bazează pe necesităţile 
pacienţilor, dintr-o perspectivă ştiinţifică, 
ţin cont de lucrările de armonizare 
internaţională efectuate în domeniul 
farmacovigilenţei şi, dacă este necesar, fac 
obiectul unei revizii pentru a le adapta la 
progresul tehnico-ştiinţific.

În sensul articolului 102 alineatul (3) şi al 
prezentului articol, Comisia, în cooperare 
cu Agenţia, statele membre şi părţile 
implicate, elaborează orientări detaliate 
cu privire la bunele practici de păstrare a 
evidenţei pentru farmacii şi alţi agenţi 
care distribuie sau administrează 
medicamente, pentru a asigura păstrarea 
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evidenţelor necesare în cazul elaborării 
unui raport de farmacovigilenţă sau al
furnizării de informaţii necesare unui 
titular de autorizare de introducere pe 
piaţă, aflat în cursul unei evaluări a unui 
eveniment neprevăzut şi pentru a facilita 
investigaţiile de urmărire întreprinse de 
titularul autorizării de introducere pe 
piaţă şi de către autorităţile naţionale 
competente.

Justificare

Necesitatea de a respecta normele conferinţei internaţionale privind armonizarea 
consolidează dependenţa conceptuală şi tehnică a autorităţilor sanitare faţă de laboratoarele 
farmaceutice. Bunele practici de farmacovigilenţă europene vor influenţa organizarea 
sistemului european de farmacovigilenţă. Acestea trebuie să fie elaborate în mod public, în 
urma unui proces transparent de consultare, plecând de la necesităţile pacienţilor europeni şi 
dintr-o perspectivă ştiinţifică.

Amendamentul 39

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În ceea ce priveşte cerinţa, prevăzută la 
articolul 11 punctul 3a şi la articolul 59 
alineatul (1) litera (aa) din Directiva 
2001/83/CE, astfel cum este modificată 
prin prezenta directivă, de a include un 
rezumat al informaţiilor esenţiale 
necesare pentru o utilizare sigură şi 
eficace a medicamentului în rezumatul 
caracteristicilor produsului şi în prospect, 
statele membre se asigură că această 
cerinţă se aplică autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă acordate înainte de 
data stabilită la articolul 3 alineatul (1) al 
doilea paragraf din prezenta directivă, de la 
reînnoirea autorizaţiei în cauză sau de la 
expirarea unei perioade de trei ani 
începând de la data respectivă, data reţinută 
fiind cea a primului dintre aceste 
evenimente.

1. În ceea ce priveşte cerinţa, prevăzută la 
articolul 11 punctul 3a şi la articolul 59 
alineatul (1) litera (aa) din Directiva 
2001/83/CE, astfel cum este modificată 
prin prezenta directivă, de a include 
profilul reacţiilor adverse ale
medicamentului în rezumatul 
caracteristicilor produsului şi în prospect, 
statele membre se asigură că această 
cerinţă se aplică autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă acordate înainte de 
data stabilită la articolul 3 alineatul (1) al 
doilea paragraf din prezenta directivă, de la 
reînnoirea autorizaţiei în cauză sau de la 
expirarea unei perioade de trei ani 
începând de la data respectivă, data reţinută 
fiind cea a primului dintre aceste 
evenimente. 
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