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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 este mai eficient decât 
ibuprofenul şi care a declanşat mii de atacuri de cord fatale; autorizat în 1999 şi retras de pe 
piaţă în 2004;
- paroxetina: un antidepresiv (Deroxat®, Seroxat®) care a mărit riscul de sinucidere;
- rimonabant (Acomplia®) : un medicament împotriva obezităţii, introdus pe piaţă fără o 
evaluare suficientă şi retras de pe piaţa europeană 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 dintre aceste cazuri am putut observa că durata mare a procesului decizional şi 
ascunderea informaţiilor privind reacţiile adverse au adus prejudicii pacienţilor.  

Costul uman al acestor efecte secundare este inacceptabil; cât despre costurile financiare, 
acestea sunt enorme, fiind suportate de societate în ansamblul ei, deoarece reprezintă 5% din 
motivele de internare în spital şi 5% din cazurile de deces 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. Evaluarea se 
derulează pe o perioadă limitată 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.

Raportorul se teme că regulamentul 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; 
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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, în schimb, consolidarea sistemelor independente naţionale şi regionale 
de farmacovigilenţă. 

3. Companiile se află într-o situaţie de conflict de interese care nu se poate justifica, datorită 
controlului tot mai mare deţinut asupra colectării, analizei şi interpretării datelor.  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 megabază de date electronică, 
Eudravigilance, fără o procedură care să permită garantarea calităţii materialului informativ 
Eudravigilance. Raportorul propune ca baza Eudravigilance să fie alimentată numai de 
autorităţile competente în materie de farmacovigilenţă ale statelor 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 la baza de date Eudravigilance pentru populaţie şi experţii 
independenţi. Transparenţa în ceea ce priveşte datele legate de farmacovigilenţă este esenţială 
pentru restabilirea încrederii populaţiei 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) fără o 
mai mare autoritate sau autonomie decât grupul de lucru actual Pharmacovigilance nu aduce o 
valoare adăugată importantă;

2. opacitatea cu privire la datele în materie de farmacovigilenţă rămâne o regulă: de exemplu, 
nu există acces la PSUR (rapoarte periodice actualizate privind siguranţa), sub pretextul 
confidenţialităţii comerciale. Aceste PSUR şi toate rapoartele de evaluare trebuie să fie făcute 
publice fără întârziere. 

În concluzie:

 consolidarea criteriilor pentru a permite o AIP mai sigură, incluzând condiţia ca un 
nou medicament să aducă un real progres terapeutic;    negeneralizarea procedurii „fast 
track” 

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

AMENDAMENTELE

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:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Principalele sarcini ale Agenţiei în 
domeniul farmacovigilenţei definite în 
Regulamentul (CE) nr. 726/2007 ar trebui 
menţinute şi amplificate, în special în ceea 
ce priveşte gestionarea bazei de date 
comunitare şi a reţelei de prelucrare a 
datelor în materie de farmacovigilenţă 
(denumită în continuarea „baza de date 
Eudravigilance”) şi coordonarea 
avertismentelor de siguranţă ale statelor 
membre.

(4) Principalele sarcini ale Agenţiei în 
domeniul farmacovigilenţei definite în 
Regulamentul (CE) nr. 726/2007 ar trebui 
menţinute şi amplificate, în special în ceea 
ce priveşte gestionarea bazei de date 
comunitare şi a reţelei de prelucrare a 
datelor în materie de farmacovigilenţă 
(denumită în continuarea „baza de date 
Eudravigilance”), coordonarea 
avertismentelor de siguranţă ale statelor 
membre şi furnizarea către public de 
informaţii referitoare la aspecte legate de 
siguranţă .

Justificare

Consumatorii au dreptul să primească mai multe informaţii referitoare la aspecte legate de 
farmacovigilenţă şi la raportul riscuri-beneficii prezentat de medicamentele care li se 
administrează. Agenţia joacă un rol important ca sursă de informaţii independentă de 
încredere.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a permite tuturor autorităţilor 
competente să primească şi să aibă acces 
simultan la informaţii privind 
farmacovigilenţa medicamentelor de uz 
uman autorizate în Comunitate şi să le 
pună în comun, baza de date 
Eudravigilance ar trebui menţinută şi 
consolidată în calitate de punct unic de 
centralizare a informaţiilor. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să nu impună noi 

(5) Pentru a permite tuturor autorităţilor 
competente să primească şi să aibă acces 
simultan la informaţii privind 
farmacovigilenţa medicamentelor de uz 
uman autorizate în Comunitate şi să le 
pună în comun, baza de date 
Eudravigilance ar trebui menţinută şi 
consolidată în calitate de punct unic de 
centralizare a informaţiilor. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să nu impună noi 
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cerinţe de notificare titularilor unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă. Baza de 
date ar trebui să fie accesibilă în mod 
integral statelor membre, Agenţiei şi 
Comisiei şi accesibilă într-o anumită 
măsură titularilor unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă şi publicului.

cerinţe de notificare titularilor unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă. În 
schimb, baza de date Eudravigilance ar 
trebui să notifice simultan statele membre 
în cauză cu privire la rapoartele transmise 
de titularii unei autorizaţii de introducere 
pe piaţă. Pentru a asigura un înalt nivel al 
calităţii informaţiilor, statele membre ar 
trebui să sprijine dezvoltarea capacităţilor 
centrelor naţionale şi regionale de 
farmacovigilenţă. Autorităţile naţionale 
competente ar trebui să colecteze 
rapoartele de la aceste centre şi să 
transmită apoi datele către baza de date 
Eudravigilance. Baza de date ar trebui să 
fie accesibilă în mod integral statelor 
membre, Agenţiei şi Comisiei şi accesibilă 
într-o anumită măsură titularilor unei 
autorizaţii de introducere pe piaţă şi 
publicului.

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În vederea asigurării disponibilităţii 
expertizei necesare şi resurselor pentru 
evaluările în materie de farmacovigilenţă la 
nivel comunitar, este oportună crearea unui 
nou comitet ştiinţific în cadrul Agenţiei, 
comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilenţă. 
Acest comitet ar trebui să fie compus din 
experţi ştiinţifici independenţi care au 
competenţe în materie de siguranţă a 
medicamentelor, inclusiv în ceea ce 
priveşte depistarea, evaluarea şi reducerea 
şi comunicarea riscurilor, precum şi 
realizarea studiilor de siguranţă post-
autorizare şi a auditului sistemului de 
farmacovigilenţă.

(7) În vederea asigurării disponibilităţii 
expertizei necesare şi resurselor pentru 
evaluările în materie de farmacovigilenţă la 
nivel comunitar, este oportună crearea unui 
nou comitet ştiinţific în cadrul Agenţiei, 
comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilenţă. 
Acest comitet ar trebui să fie compus din 
experţi ştiinţifici independenţi care au 
competenţe în materie de siguranţă a 
medicamentelor, inclusiv în ceea ce 
priveşte depistarea, evaluarea şi reducerea 
şi comunicarea riscurilor, precum şi 
realizarea studiilor de siguranţă post-
autorizare şi a auditului sistemului de 
farmacovigilenţă. Experţii ştiinţifici care 
fac parte din comitet ar trebui să fie 
independenţi, atât faţă de titularii de 
autorizaţii, cât şi faţă de Agenţia în sine, 
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în special atunci când se realizează studii 
de siguranţă a medicamentelor.

Justificare

Este de dorit garantarea independenţei totale a experţilor, având în vedere că autorităţile 
care acordă autorizaţiile nu vor fi cu uşurinţă dispuse să retragă de pe piaţă medicamente 
odată ce le-au aprobat.

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a proteja sănătatea publică, este 
oportună asigurarea unei finanţări adecvate 
a activităţilor Agenţiei în materie de 
farmacovigilenţă. Trebuie prevăzute 
dispoziţii pentru a permite finanţarea 
adecvată a activităţilor în materie de 
farmacovigilenţă prin perceperea de taxe 
pentru titularii autorizaţiei de 
comercializare. Gestionarea fondurilor 
astfel colectate ar trebui să fie supusă 
unui control permanent al consiliului de 
administraţie pentru a garanta 
independenţa Agenţiei.

(11) Pentru a proteja sănătatea publică, este 
oportună asigurarea unei finanţări adecvate 
a activităţilor Agenţiei în materie de 
farmacovigilenţă.

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În cazul în care o autorizaţie de 
comercializare este însoţită de obligaţia de 
a efectua un studiu de siguranţă ulterior 
autorizării sau de condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebuie să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaţă. Pacienţii şi personalul 
medico-sanitar trebuie încurajaţi să 

(15) Timp de trei ani de la introducerea pe 
piaţă a unui medicament recent autorizat 
sau în cazul în care o autorizaţie de 
comercializare este însoţită de obligaţia de 
a efectua un studiu de siguranţă ulterior 
autorizării sau de condiţii sau restricţii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebuie să fie supus unei monitorizări 
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semnaleze toate reacţiile adverse 
suspectate observate la astfel de 
medicamente, iar Agenţia ar trebui să 
păstreze o listă actualizată a acestor 
medicamente.

stricte pe piaţă. Pacienţii şi personalul 
medico-sanitar trebuie încurajaţi să 
semnaleze toate reacţiile adverse 
suspectate observate la astfel de 
medicamente, iar Agenţia ar trebui să 
păstreze o listă actualizată a acestor 
medicamente.

Justificare

Avertismentele specifice pentru toate produsele recent autorizate, precum şi pentru 
medicamentele intens monitorizate, vor ajuta atât personalul medico-sanitar, cât şi pacienţii, 
să identifice noile medicamentele autorizate care sunt pe piaţă de mai puţin de trei ani şi vor 
face ca aceştia să fie conştienţi într-o mai mare măsură de nevoia de a semnala orice reacţie 
adversă care poate apărea.

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Prezentul regulament 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 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituţiile şi organele comunitare 
şi privind libera circulaţie a acestor date2. 
Pentru a identifica, evalua, înţelege şi 
preveni reacţii adverse şi pentru a 
identifica şi lua măsuri în vederea 
reducerii riscurilor prezentate de 
medicamente şi sporirii beneficiilor 
acestora, cu scopul de a asigura sănătatea 
publică, ar trebui să fie posibilă 
procesarea datelor cu caracter personal în 
cadrul sistemului Eudravigilance, 
respectând, în acelaşi timp, legislaţia UE 
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în materie de protecţie a datelor. 
1 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
2 JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

Justificare

Propunerea acoperă informaţii personale extrem de sensibile, care ar trebui protejate pe 
deplin. A se vedea, de asemenea, avizul Autorităţii europene pentru protecţia datelor din 
aprilie 2009.

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 5 – alineatul 2 – ultima teză

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilenţă, acesta este asistat de 
Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilenţă menţionat la 
articolul 56 alineatul (1) litera (aa).”

„Pentru a îndeplini atribuţiile sale în 
materie de farmacovigilenţă, acesta este 
asistat de Comitetul pentru
farmacovigilenţă, menţionat la articolul 56, 
alineatul (1), litera (aa).”

Justificare

Modificare pe orizontală necesară în cadrul propunerii. Prin prezenta propunere se instituie 
Comitetul consultativ pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilenţă, căruia i se 
încredinţează importante atribuţii de farmacovigilenţă, rolul său fiind însă pur consultativ, 
fără ca acesta să aibă vreo autoritate. Rolul comitetului ar trebui consolidat, lucru care ar 
trebui să se reflecte în denumirea acestuia.

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 10 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pe baza explicaţiilor transmise de 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă, Comisia retrage sau confirmă 

3. Pe baza explicaţiilor transmise de 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă, Comisia retrage sau confirmă 
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solicitarea. În cazul în care Comisia 
confirmă cerinţa, autorizaţia de introducere 
pe piaţă este modificată pentru a include 
cerinţa respectiva sub forma unei condiţii 
pentru obţinerea autorizaţiei de introducere 
pe piaţă şi sistemul de gestionare a 
riscurilor este actualizat în consecinţă.

solicitarea. În cazul în care Comisia 
confirmă cerinţa, autorizaţia de introducere 
pe piaţă este modificată pentru a include 
cerinţa respectiva sub forma unei condiţii 
pentru obţinerea autorizaţiei de introducere 
pe piaţă şi sistemul de gestionare a 
riscurilor este actualizat în consecinţă. 
Indiferent dacă cererea este confirmată 
sau retrasă, Comisia trebuie să îşi justifice  
decizia în mod detaliat, iar aceasta trebuie 
înregistrată în mod corespunzător.

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 14 – alineatul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În situaţii excepţionale şi în urma 
consultării cu solicitantul, autorizaţia poate 
fi acordată sub rezerva obligaţiei impuse 
solicitantului de a îndeplini anumite 
condiţii, în special privind siguranţa 
medicamentului, informarea autorităţilor 
competente cu privire la orice incident 
legat de utilizarea sa şi măsurile care 
trebuie adoptate. Această autorizare poate 
fi acordată doar dacă solicitantul poate să 
demonstreze că nu este în măsură să 
furnizeze informaţii complete privind 
eficienţa şi siguranţa medicamentului în 
condiţii normale de utilizare, din motive 
obiective şi verificabile şi trebuie să se 
bazeze pe unul dintre motivele enunţate în 
anexa 1 la Directiva 2001/83/CE. 
Menţinerea autorizaţiei depinde de 
reevaluarea anuală a acestor condiţii.

8. În situaţii excepţionale şi în urma 
consultării cu solicitantul, autorizaţia poate 
fi acordată sub rezerva obligaţiei impuse 
solicitantului de a iniţia proceduri 
specifice, în special privind siguranţa 
medicamentului, informarea autorităţilor 
competente cu privire la orice incident 
legat de utilizarea sa şi măsurile care 
trebuie adoptate Această autorizare poate fi 
acordată doar pentru motive obiective şi 
verificabile şi trebuie să se bazeze pe unul 
dintre motivele enunţate în anexa 1 la 
Directiva 2001/83/CE. Menţinerea 
autorizaţiei depinde de reevaluarea anuală 
a acestor condiţii.

Justificare

Modul de redactare a legislaţiei actuale asigură criterii mai stricte şi o protecţie mai 
eficientă a consumatorilor împotriva riscului prezentat de eliberarea prematură a autorizaţiei 
de introducere pe piaţă.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 23 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenţia actualizează lista în mod regulat. Agenţia actualizează lista în mod regulat. 
Medicamentele incluse pe listă trebuie 
clar identificate ca atare pe ambalaj, 
pentru a oferi pacienţilor şi personalului 
medico-sanitar o sursă de informaţii 
separată faţă de listă.

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Agenţia, în colaborare cu statele membre 
şi Comisia, instituie şi gestionează o reţea 
de baze de date şi de prelucrare a datelor 
(denumită în continuare „baza de date 
Eudravigilance”) pentru a reuni informaţii 
de farmacovigilenţă privind medicamentele 
autorizate în Comunitate şi pentru a 
permite autorităţilor competente să aibă 
acces la informaţii în acelaşi timp şi să facă
schimb de informaţii.

1. Agenţia, în colaborare cu statele membre 
şi Comisia, instituie şi gestionează o reţea 
de baze de date şi de prelucrare a datelor 
(denumită în continuare „baza de date 
Eudravigilance”) pentru a reuni informaţii 
de farmacovigilenţă privind medicamentele 
autorizate în Comunitate şi pentru a 
permite autorităţilor competente să aibă 
acces la informaţii în acelaşi timp şi să facă 
schimb de informaţii. Statele membre ar 
trebui să sprijine dezvoltarea capacităţilor 
centrelor naţionale şi regionale de 
farmacovigilenţă. Autorităţile naţionale 
competente ar trebui să colecteze 
rapoartele de la aceste centre şi să 
transmită apoi datele către baza de date 
Eudravigilance.

Amendamentul 12
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Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenţia colaborează cu organizaţii 
reprezentând personalul medico-sanitar, 
pacienţii şi de consumatorii pentru a 
defini „nivelul de acces corespunzător”.

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenţia, în colaborare cu statele membre, 
elaborează formulare electronice standard
structurate destinate semnalării, de către 
personalul medico-sanitar şi de către 
pacienţi, a cazurilor de reacţii adverse 
suspectate.

Agenţia, în colaborare cu statele membre 
şi cu părţile interesate relevante, 
elaborează conţinuturi, formate şi 
proceduri standard pentru semnalarea, de 
către personalul medico-sanitar şi de către 
pacienţi, a cazurilor de reacţii adverse 
suspectate şi pentru trasabilitatea 
medicamentelor biologice prescrise, 
distribuite sau vândute pe teritoriul UE.

Formularele destinate pacienţilor trebuie 
concepute după criterii tehnice care să 
respecte principiile unei structuri clare şi 
unui limbaj simplificat accesibil 
publicului larg. Aceste formulare trebuie 
să fie disponibile pe internet şi în 
farmacii.
Formularele trebuie să includă 
informaţiile necesare pentru a permite ca 
raportările către autorităţi să poată fi 
trimise de către farmacii sau direct de 
către pacienţi prin poştă, prin fax sau în 
format electronic.

Justificare

Identificarea exactă a produsului asociat cu o reacţie adversă suspectată este esenţială 
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pentru un sistem fiabil de farmacovigilenţă. Amendamentul propus ar solicita Agenţiei să 
elaboreze conţinuturi, formate şi proceduri standard uşor de utilizat, care să fie folosite de 
către personalul medico-sanitar şi pacienţi atunci când semnalează reacţii adverse.

Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 25 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura trasabilitatea 
medicamentelor biologice prescrise, 
distribuite şi vândute pe teritoriul UE, 
formularele şi procedurile standard 
includ numele titularului autorizaţiei de 
introducere pe piaţă, denumirea comună 
internaţională (DCI), denumirea 
medicamentului astfel cum este definită la 
articolul 1 punctul 20 din Directiva 
2001/83/CE şi numărul lotului.

Justificare

Întrucât medicamentele biotehnologice sunt diferite de medicamentele convenţionale, fiind 
„produse vii”, este oportună existenţa unor norme diferite referitoare la informaţiile pe care 
personalul medico-sanitar ar trebui să le semnaleze în cazul unor efecte adverse, pentru a 
asigura trasabilitatea medicamentelor şi pentru a putea stabili cauza efectului advers.

Amendamentul 15

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 26 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) un rezumat al fiecărei reuniuni a 
comitetelor precizate la articolul 56 
alineatul (1) literele (a) şi (aa) din prezentul 
regulament şi a grupului de coordonare în 
ceea ce priveşte activităţile de 
farmacovigilenţă;

(2) ordinile de zi ale şedinţelor şi 
procesele verbale ale acestora, însoţite de 
deciziile luate, detalii despre voturi şi 
explicaţii asupra voturilor, inclusiv 
opiniile minoritare ale comitetelor 
precizate la articolul 56 alineatul (1) 
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literele (a) şi (aa) din prezentul regulament 
şi a grupului de coordonare în ceea ce 
priveşte activităţile de farmacovigilenţă;

Justificare

În conformitate cu articolul 126b din Directiva 2004/27/CE „statele membre se asigură că 
autoritatea competentă pune la dispoziţia publicului regulamentul său de procedură şi pe cel 
al comitetelor, ordinea de zi a şedinţelor şi procesele verbale ale acestora, însoţite de 
deciziile luate, detalii despre voturi şi explicaţii asupra voturilor, inclusiv opiniile 
minoritare”. Agenţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA acţionează deja în acest sens, 
dar acest lucru nu este aplicat în Europa.

Amendamentul 16

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilenţă evaluează 
rapoartele periodice actualizate referitoare 
la siguranţă.

3. Comitetul pentru farmacovigilenţă 
evaluează din punct de vedere ştiinţific 
raportul riscuri-beneficii al 
medicamentului, pe baza tuturor 
informaţiilor disponibile, inclusiv a 
rapoartelor periodice actualizate şi a 
datelor înregistrate în baza de date 
Eudravigilance.

Acesta elaborează un raport de evaluare în 
termen de 90 de zile de la primirea 
rapoartelor periodice actualizate referitoare 
la siguranţă şi îl transmite titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă.

Acesta elaborează un raport ştiinţific
privind raportul riscuri-beneficii al 
medicamentului în termen de 90 de zile de 
la primirea rapoartelor periodice 
actualizate referitoare la siguranţă şi îl 
transmite titularului autorizaţiei de 
introducere pe piaţă. 

În termen de 30 de zile de la primirea 
raportului de evaluare, titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă poate transmite 
observaţii agenţiei.

În termen de 30 de zile de la primirea 
raportului de evaluare, titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă poate transmite 
observaţii Comitetului pentru 
farmacovigilenţă. 

În cadrul reuniunii imediat următoare 
sfârşitului perioadei destinate primirii 
observaţiilor din partea titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă, 
Comitetul consultativ pentru evaluarea 

În cadrul reuniunii imediat următoare 
sfârşitului perioadei destinate primirii 
observaţiilor din partea titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă şi a 
grupului de coordonare, Comitetul pentru
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riscurilor în farmacovigilenţă adoptă 
raportul de evaluare cu sau fără modificări, 
luând în considerare orice observaţii 
transmise de titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă. 

farmacovigilenţă adoptă raportul de 
evaluare cu sau fără modificări, luând în 
considerare orice observaţii transmise. 

Acest raport de evaluare este făcut public 
fără întârziere prin intermediul portalului 
web european privind siguranţa 
medicamentelor după [a se preciza data 
exactă, şi anume 18 luni de la data 
menţionată la articolul 3].

Justificare

Raportul ştiinţific de evaluare întocmit de raportor se bazează pe datele furnizate de firme 
(PSUR şi datele obţinute din studiile şi cercetările clinice ulterioare acordării autorizaţiei de 
introducere pe piaţă), precum şi, de asemenea, pe datele furnizate de sistemele de 
farmacovigilenţă din diverse state membre (inclusiv notificările din partea personalului 
medico-sanitar şi al pacienţilor).

Amendamentul 17

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 28 – alineatul (4) – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În termen de 30 de zile de la primirea
raportului din partea Comitetului 
consultativ pentru evaluarea riscurilor în 
farmacovigilenţă, Comitetul pentru 
medicamente de uz uman analizează 
raportul şi adoptă un aviz privind 
menţinerea, modificarea, suspendarea sau 
revocarea autorizaţiei respective de 
introducere pe piaţă.

4. În termen de 30 de zile de la adoptarea
raportului, Comitetul pentru 
farmacovigilenţă adoptă un aviz privind 
menţinerea, modificarea, suspendarea sau 
revocarea autorizaţiei respective de 
introducere pe piaţă.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Avizele şi deciziile precizate la 
alineatele 3 – 5 din prezentul articol se fac 
publice prin intermediul portalului web 
privind siguranţa medicamentelor europene 
menţionat la articolul 26.

6. Rapoartele de evaluare, avizele şi 
deciziile precizate la alineatele (3) – (5) din 
prezentul articol se fac publice prin 
intermediul portalului web european 
privind siguranţa medicamentelor, 
menţionat la articolul 26.

Amendamentul 19

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 28d

Textul propus de Comisie Amendamentul

La solicitarea Comisiei, Agenţia participă, 
în colaborare cu statele membre, la 
armonizarea şi standardizarea 
internaţionale ale măsurilor tehnice în 
domeniul farmacovigilenţei. 

La solicitarea Comisiei, Agenţia participă, 
în colaborare cu statele membre şi toate 
părţile interesate, la armonizarea şi 
standardizarea internaţionale ale măsurilor 
tehnice în domeniul farmacovigilenţei. 
Aceste activităţi au la bază nevoile 
pacienţilor şi se desfăşoară dintr-o 
perspectivă ştiinţifică.

Justificare

 Amendament necesar pentru a asigura consecvenţa cu propunerile de modificare ale 
articolului 108 din Directiva 2001/83/CE.

Amendamentul 20

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12 - litera a 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 56 – alineatul 1 – litera aa
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Comitetul consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în farmacovigilenţă, 
care răspunde de consilierea Comitetului 
pentru medicamente de uz uman şi a 
grupului de coordonare privind orice 
chestiune referitoare la farmacovigilenţa 
medicamentelor de uz uman;

(aa) Comitetul pentru farmacovigilenţă, 
care răspunde de evaluarea ulterioară 
autorizării de introducere pe piaţă din 
motive de farmacovigilenţă a 
medicamentelor introduse pe piaţă 
conform procedurii centralizate;

Justificare

Acest comitet ar trebui să aibă aceleaşi competenţe de a face recomandări ca şi Comitetul 
european responsabil de acordarea autorizaţiilor de introducere pe piaţă (Comitetul pentru 
medicamente de uz uman). Ca urmare a analizei şi discuţiei privind evaluările întreprinse de 
statele membre sub supravegherea comitetului (sisteme de raportori şi coraportori), acesta ar 
trebui să poată face o propunere directă Comitetului privind decizia de a revoca sau modifica 
o autorizaţie de introducere pe piaţă, fără a fi nevoit să funcţioneze sub tutela comitetelor de 
acordare a autorizaţiilor de introducere pe piaţă (CMPHU sau grup de coordonare). 

Amendamentul 21

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 61a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilenţă are 
următoarea componenţă:

1. Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilenţă are 
următoarea componenţă:

(a) zece membri şi zece membri supleanţi
numiţi de Consiliul de administraţie pe 
baza propunerilor autorităţilor naţionale 
competente;

(a) un membru şi un membru supleant din 
fiecare stat membru, numiţi de autoritatea 
naţională competentă, după consultarea 
consiliului de administraţie;

(b) cinci membri şi cinci membri supleanţi 
numiţi de Comisie pe baza unei invitaţii 
publice de manifestare a interesului, după 
consultarea Parlamentului European;

(b) doi membri suplimentari şi doi membri 
supleanţi, unul dintre ei reprezentant al 
personalului medico-sanitar şi unul 
reprezentant al pacienţilor, numiţi de 
Comisie pe baza unei invitaţii publice de 
manifestare a interesului, după consultarea 
Parlamentului European;
Un stat membru poate cere altui stat 
membru să îl înlocuiască în cadrul 
comitetului.
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Membrii supleanţi îi reprezintă pe membri 
în absenţa acestora şi votează în numele 
lor.

Membrii supleanţi îi reprezintă pe membri 
în absenţa acestora şi votează în numele 
lor.

Comisia poate adapta numărul membrilor 
şi al membrilor supleanţi ţinând cont de 
cerinţele tehnice şi ştiinţifice. Măsurile 
respective, destinate modificării unor 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control
precizată la articolul 87 alineatul (2a).

Amendamentul 22

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 62 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre transmit Agenţiei, laolaltă 
cu menţionarea calificărilor acestora şi a 
domeniul lor de specializare, numele 
experţilor naţionali cu experienţă 
confirmată în evaluarea medicamentelor şi 
care ar fi dispuşi să îşi desfăşoare 
activitatea în grupuri de lucru sau în 
grupuri ştiinţifice consultative ori în oricare 
dintre comitetele precizate la articolul 56 
alineatul 1.

Statele membre transmit Agenţiei, laolaltă 
cu menţionarea calificărilor acestora şi a 
domeniul lor de specializare, numele 
experţilor naţionali cu experienţă 
confirmată în evaluarea medicamentelor, 
precum şi gradul lor de independenţă faţă 
de firmele farmaceutice, şi care ar fi 
dispuşi să îşi desfăşoare activitatea în 
grupuri de lucru sau în grupuri ştiinţifice 
consultative ori în oricare dintre comitetele 
precizate la articolul 56 alineatul (1). 

Justificare

Câteva cazuri de decizii care au fost modificare ca urmare a stabilirii noilor grupuri de 
experţi indică necesitatea unei abordări mai precaute în ceea ce priveşte existenţa unor 
interese între experţi şi firmele farmaceutice.  Declararea acestor legături nu este suficientă 
pentru a-i elibera pe experţi de presiune.

Amendamentul 23

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 18 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 67 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Activităţile legate de farmacovigilenţă, 
de funcţionarea reţelelor de comunicaţii şi 
de supravegherea pieţei se află sub 
controlul permanent al Consiliului de 
administraţie, în scopul garantării 
independenţei Agenţiei. Acest fapt nu 
împiedică prelevarea taxelor care trebuie 
achitate de titularii autorizaţiei de 
introducere pe piaţă pentru efectuarea 
activităţilor respective de către Agenţie.

4. Activităţile legate de farmacovigilenţă, 
de funcţionarea reţelelor de comunicaţii şi 
de supravegherea pieţei se află sub 
controlul permanent al Consiliului de 
administraţie, în scopul garantării 
independenţei Agenţiei. Acestea primesc 
finanţare publică adecvată, pe măsura 
sarcinilor ce le sunt conferite.

Justificare

Este important ca activităţile de farmacovigilenţă să fie finanţate în continuare din fonduri 
publice pentru a evita conflictele de interese. Textul vechiului alineat (4) ar trebui menţinut.
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