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Amendamentul 33
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Din motive de claritate, definiția 
reacțiilor adverse ar trebui modificată 
pentru a se asigura faptul că aceasta nu 
acoperă numai efectele toxice și 
neprevăzute rezultate din utilizarea 
autorizată a medicamentelor în doze 
normale, ci și erorile de medicație și 
utilizările care nu sunt prevăzute în 
rezumatul caracteristicilor produsului, 
inclusiv întrebuințarea greșită sau abuzul 
de medicamente. 

(5) Din motive de claritate, definiția 
reacțiilor adverse ar trebui modificată 
pentru a se asigura faptul că aceasta nu 
acoperă numai efectele toxice și 
neprevăzute rezultate din utilizarea 
autorizată a medicamentelor în doze 
normale, ci și efectele toxice și 
neprevăzute rezultate din erorile de 
medicație și utilizările care nu sunt 
prevăzute în rezumatul caracteristicilor 
produsului, inclusiv întrebuințarea greșită 
sau abuzul de medicamente.  

Or. de

Justificare

Definiția reacțiilor adverse acoperă toate efectele neprevăzute rezultate din utilizarea greșită, 
inclusiv din erorile de medicație. Directiva nu oferă însă informații cu privire la erorile de 
medicație în general, ci doar la erorile de medicație ce conduc la efecte neprevăzute.

Amendamentul 34
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a garanta colectarea oricăror 
date suplimentare necesare privind 
siguranța medicamentelor autorizate, 
autoritățile competente ar trebui să fie 
împuternicite să solicite efectuarea unor 
studii de siguranță post-autorizare, în 
momentul acordării autorizației de 
introducere pe piață sau ulterior, iar această 

(8) Pentru a garanta colectarea oricăror 
date suplimentare necesare privind 
siguranța medicamentelor autorizate, 
autoritățile competente ar trebui să fie 
împuternicite să solicite efectuarea unor 
studii de siguranță post-autorizare, în 
momentul acordării autorizației de 
introducere pe piață sau ulterior, iar această 
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cerință ar trebui să facă parte din condițiile 
care trebuie îndeplinite în vederea eliberării 
autorizației de introducere pe piață. 

cerință ar trebui să facă parte din condițiile 
care trebuie îndeplinite în vederea eliberării 
autorizației de introducere pe piață. În 
cazul în care condițiile cuprinse în 
autorizația de introducere pe piață nu 
sunt respectate la termenul stabilit, 
autoritățile competente ar trebui să aibă 
competența și resursele adecvate pentru a 
suspenda sau revoca imediat autorizația 
de introducere pe piață.

Or. pt

Justificare

Experiența arată că în numeroase cazuri în care societățile trebuiau să realizeze studii de 
siguranță post-autorizare, acestea nu și-au îndeplinit obligația. Consecința este că medicii și 
pacienții nu sunt siguri dacă anumite medicamente esențiale folosite pentru tratarea unor 
afecțiuni, cum ar fi cancerul și afecțiunile cardiace, sunt într-adevăr benefice. De aceea este 
esențial să se introducă cerințe mai stricte în legislație pentru a garanta că societățile 
farmaceutice finalizează studiile promise.

Amendamentul 35
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligației de a efectua 
un studiu de siguranță post-autorizare sau 
în cazul în care există condiții sau restricții 
privind utilizarea sigură și eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piață. Pacienții și cadrele 
medicale ar trebui să fie încurajați să 
raporteze toate reacțiile adverse suspectate 
la medicamentele respective, iar o listă cu 
aceste medicamente, pusă la dispoziția 
publicului, ar trebui actualizată de către 
Agenția Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 al Parlamentului European și al 

(9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligației de a efectua 
un studiu de siguranță post-autorizare sau 
în cazul în care există condiții sau restricții 
privind utilizarea sigură și eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piață. Trebuie întreprinse măsuri 
pentru a asigura că consolidarea 
sistemului de farmacovigilență nu are ca 
rezultat acordarea prematură a 
autorizațiilor de introducere pe piață.
Pacienții și cadrele medicale ar trebui să fie 
încurajați să raporteze toate reacțiile 
adverse suspectate la medicamentele 
respective, iar o listă cu aceste 
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Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire 
a procedurilor comunitare privind 
autorizarea și supravegherea 
medicamentelor de uz uman și veterinar și 
de instituire a unei Agenții Europene 
pentru Medicamente (denumită în 
continuare „Agenția”). 

medicamente, pusă la dispoziția publicului, 
ar trebui actualizată de către Agenția 
Europeană pentru Medicamente instituită 
prin Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 31 martie 2004 de stabilire a 
procedurilor comunitare privind 
autorizarea și supravegherea 
medicamentelor de uz uman și veterinar și 
de instituire a unei Agenții Europene 
pentru Medicamente (denumită în 
continuare „Agenția”). 

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei nu descrie în mod clar ce tipuri de informație trebuie puse la dispoziția 
pacienților. Prezentul amendament clarifică acest aspect.

Amendamentul 36
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligației de a efectua 
un studiu de siguranță post-autorizare sau 
în cazul în care există condiții sau restricții 
privind utilizarea sigură și eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piață. Pacienții și cadrele 
medicale ar trebui să fie încurajați să 
raporteze toate reacțiile adverse suspectate 
la medicamentele respective, iar o listă cu 
aceste medicamente, pusă la dispoziția 
publicului, ar trebui actualizată de către 
Agenția Europeană pentru Medicamente 
instituită prin Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire 
a procedurilor comunitare privind 

(9) În cazul în care un medicament este 
autorizat sub rezerva obligației de a efectua 
un studiu de siguranță post-autorizare sau 
în cazul în care există condiții sau restricții 
privind utilizarea sigură și eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piață. În acest sens, este esențial 
ca îmbunătățirea sistemului de 
farmacovigilență să nu aibă ca rezultat 
acordarea prematură a autorizațiilor de 
introducere pe piață pentru medicamente.
Pacienții și cadrele medicale ar trebui să fie 
încurajați să raporteze toate reacțiile 
adverse suspectate la medicamentele 
respective, iar o listă cu aceste 
medicamente, pusă la dispoziția publicului, 
ar trebui actualizată de către Agenția 
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autorizarea și supravegherea 
medicamentelor de uz uman și veterinar și 
de instituire a unei Agenții Europene 
pentru Medicamente (denumită în 
continuare „Agenția”). 

Europeană pentru Medicamente instituită 
prin Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 31 martie 2004 de stabilire a 
procedurilor comunitare privind 
autorizarea și supravegherea
medicamentelor de uz uman și veterinar și 
de instituire a unei Agenții Europene 
pentru Medicamente (denumită în 
continuare „Agenția”).

Or. de

Justificare

Sistemul de farmacovigilență nu trebuie să conducă la acordarea prematură a autorizațiilor 
de introducere pe piață

Amendamentul 37
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a permite cadrelor medicale și 
pacienților identificarea cu ușurință a 
informațiilor celor mai relevante referitoare 
la medicamentele utilizate, rezumatul 
caracteristicilor produsului și prospectul ar 
trebui să conțină o rubrică specială privind 
informațiile esențiale referitoare la 
medicament, precum și informații privind 
minimizarea riscurilor și maximizarea 
beneficiilor medicamentului. 

(10) Pentru a permite cadrelor medicale și 
pacienților identificarea cu ușurință a 
informațiilor celor mai relevante referitoare 
la medicamentele utilizate, rezumatul 
caracteristicilor produsului și prospectul ar 
trebui să conțină o rubrică specială privind
beneficiile și efectele potențial toxice ale 
medicamentului și care să ofere indicații 
suplimentare cu privire la utilizarea sa 
sigură și eficientă. 

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei nu descrie în mod clar ce tipuri de informație trebuie puse la dispoziția 
pacienților. Prezentul amendament clarifică acest aspect.
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Amendamentul 38
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Comisia ar trebui, fără întârziere și 
în colaborare cu EMEA, în urma 
consultărilor cu organizațiile de pacienți 
și consumatori, de medici și de farmaciști, 
organizații de asigurări sociale de 
sănătate, statele membre și alte părți 
interesate, să prezinte Parlamentului 
European și Consiliului un raport de 
evaluare privind lizibilitatea rezumatelor 
caracteristicilor produsului și a 
prospectelor însoțitoare, precum și 
valoarea acestora pentru publicul larg și 
personalul medico-sanitar. În urma unei 
analize a datelor de mai sus și dacă este 
necesar, Comisia ar trebui să prezinte 
propuneri vizând îmbunătățirea 
prezentării și a conținutului rezumatelor 
caracteristicilor produselor și a 
prospectelor însoțitoare, pentru a se 
asigura că acestea reprezintă o sursă 
folositoare de informare pentru publicul 
larg și personalul medico-sanitar.

Or. en

Justificare

Adesea, prospectele medicamentelor nu sunt clare și ușor de înțeles pentru consumatori. 
Comisiei Europene îi revine datoria de a prezenta propuneri discutate în mod amănunțit cu 
toate părțile interesate.

Amendamentul 39
Jorgo Chatzimarkakis

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

(11) Reacție adversă: un răspuns nociv și 
neintenționat determinat de un 
medicament.

(11) Reacție adversă la medicament: un 
răspuns nociv și neintenționat determinat 
de un medicament.

Or. de

Justificare

Expresia „reacție adversă” ar trebui înlocuită cu cea „reacție adversă la medicament”, 
utilizată de experți și acceptată la nivel internațional. Observație privind textul: restul 
textului directivei și al Regulamentului (CE) nr. 726/2004 vor trebui modificate în consecință, 
în cazul adoptării amendamentului.

Amendamentul 40
Jorgo Chatzimarkakis

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) Reacție adversă suspectată: o reacție 
adversă pentru care nu poate fi exclusă o 
legătură de cauzalitate între eveniment și 
medicament.

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

Or. de

Justificare

Expresia „reacție adversă” ar trebui înlocuită cu cea „reacție adversă la medicament”, 
utilizată de experți și acceptată la nivel internațional. Observație privind textul: restul 
textului directivei și al Regulamentului (CE) nr. 726/2004 vor trebui modificate în consecință, 
în cazul adoptării amendamentului.
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Amendamentul 41
António Fernando Correia De Campos

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 activități de farmacovigilență și 
intervenții menite să identifice, să 
caracterizeze, să prevină sau să minimizeze 
riscurile în legătură cu un medicament, 
inclusiv evaluarea eficienței acestor 
intervenții.

(28b) Sistem de gestionare a riscurilor: un 
set de activități de farmacovigilență și 
intervenții menite să identifice, să 
caracterizeze, să prevină sau să minimizeze 
riscurile deja detectate și riscurile 
identificate ulterior în legătură cu un 
medicament, inclusiv evaluarea eficienței 
acestor intervenții. 

Or. pt

Justificare

Scopul sistemului de gestionare a riscurilor și al intervențiilor de vigilență este identificarea, 
cuantificarea și prevenirea sau minimizarea noilor riscuri ce nu au fost detectate în stadiul de 
experiențe clinice.

Amendamentul 42
António Fernando Correia De Campos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menționată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
rezumatul include următoarele precizări:  
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autorității competente naționale>”.
(a) „Acest medicament nou autorizat face 
obiectul unei monitorizări intensive pentru 
a îmbunătăți cunoștințele referitoare la 
reacțiile sale adverse. Toate reacțiile 
adverse suspectate trebuie raportate către 
<numele, adresa internet, adresa poștală și 
numărul de telefon al autorității 
competente naționale > sau raportate 
direct la farmacie”; 

(b) Un semn de exclamare în interiorul 
unui triunghi roșu. Acest simbol apare 
inclusiv pe exteriorul ambalajului, însoțit 
de indicația conform căreia se recomandă 
citirea prospectului înainte de 
administrarea medicamentului. 

Or. pt

Justificare

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
no mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não 
cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um 
significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns 
países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para 
aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la 
fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Amendamentul 43
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, titularul autorizației de 
introducere pe piață oferă autorității 
competente naționale o versiune 
consolidată a dosarului în ceea ce privește 
calitatea, siguranța și eficiența, inclusiv
evaluarea datelor conținute de rapoartele 
privind reacțiile adverse și rapoartele 
periodice actualizate privind siguranța 

În acest scop, titularul autorizației de 
introducere pe piață oferă autorității 
competente naționale o versiune 
consolidată a dosarului în ceea ce privește 
calitatea, siguranța, eficiența și valoarea 
adăugată, cum ar fi toxicitatea redusă. 
Această versiune va include evaluarea 
datelor conținute de rapoartele privind 
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transmise în conformitate cu titlul IX, 
precum și toate modificările introduse după 
acordarea autorizației de introducere pe 
piață, cu cel puțin nouă luni înainte de 
expirarea autorizației de introducere pe 
piață în conformitate cu alineatul (1).

reacțiile adverse și rapoartele periodice 
actualizate privind siguranța transmise în 
conformitate cu titlul IX, precum și toate 
modificările introduse după acordarea 
autorizației de introducere pe piață, cu cel 
puțin nouă luni înainte de expirarea 
autorizației de introducere pe piață în 
conformitate cu alineatul (1). 

Or. it

Justificare

În prezent, legislația europeană în materie de medicamente prevede ca autorizarea acestora 
să depindă de trei criterii: calitate, eficiență și siguranță. Aceste condiții nu par suficiente, 
întrucât permit autorizarea unor produse mai puțin eficiente decât cele deja existente pe 
piață. Prin urmare, este importantă adăugarea criteriului de „valoare adăugată”, care ar 
putea însemna un randament mai bun, o toxicitate mai redusă etc.

Amendamentul 44
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește transparența și 
independența membrilor grupului de 
coordonare, se aplică articolul 63 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

În ceea ce privește transparența și 
independența membrilor grupului de 
coordonare, se aplică articolul 63 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, atât 
pentru membrii din partea Agenției, cât și 
pentru titularii autorizației de introducere 
pe piață. 

Or. it

Justificare

Trebuie garantată independența completă a experților, întrucât un organism ce a emis o 
autorizație de introducere pe piață va avea rezerve să retragă de pe piață produsele 
autorizate.



PE438.514v01-00 12/27 AM\804142RO.doc

RO

Amendamentul 45
Jorgo Chatzimarkakis

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

(aa) un rezumat al informațiilor esențiale 
necesare utilizării în siguranță și eficiente 
a medicamentului.

(aa) o scurtă descriere a caracteristicilor
esențiale ale medicamentului, care să 
permită pacientului să înțeleagă 
beneficiile și posibilele efecte nocive ale 
acestuia și să utilizeze medicamentul în 
mod sigur și eficient.

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei nu descrie în mod clar ce forme de informație trebuie puse la dispoziția 
pacienților. Prezentul amendament clarifică acest aspect.

Amendamentul 46
Marian-Jean Marinescu

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 porțiune detașabilă a prospectului 
pe care pacientul să o poată rupe, 
incluzând și următoarea mențiune: 
„reacțiile adverse suspectate trebuie 
raportate medicului, farmacistului sau 
<numele, adresa internet, adresa poștală 
și/sau numărul de telefon al autorității 
competente naționale >”;

Or. en
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Amendamentul 47
Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile menționate la litera (aa) din 
primul paragraf trebuie prezentate într-o 
căsuță 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 
menționată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea mențiune 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 
menționată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea mențiune suplimentară: 
„Acest medicament face obiectul unei 
monitorizări de siguranță post-autorizare .
Toate reacțiile adverse suspectate trebuie 
raportate către <numele și adresa internet a 
autorității competente naționale >.”

Or. en

Justificare

Întrucât informațiile din prospecte sunt actualizate adeseori de mai multe ori pe an (de 2-3 
ori, în medie), sublinierea informațiilor noi cu caractere aldine sau cu caractere speciale 
prezintă riscul de a crea pacientului impresia greșită că aceste informații sunt cele mai 
importante, iar prospectul riscă să devină confuz.

Amendamentul 48
António Fernando Correia De Campos

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

Pentru medicamentele incluse pe lista 
menționată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se 
include următoarea mențiune 
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 
menționată la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, se includ 
următoarele mențiuni suplimentare: 

(a) „Acest medicament nou autorizat face 
obiectul unei monitorizări intensive pentru 
a îmbunătăți cunoștințele referitoare la 
reacțiile sale adverse. Toate reacțiile 
adverse suspectate trebuie raportate către 
<numele, adresa internet, adresa poștală și 
numărul de telefon al autorității 
competente naționale > sau raportate 
direct la farmacie”;

(b) Un semn de exclamare în interiorul 
unui triunghi roșu. Acest simbol apare 
inclusiv pe exteriorul ambalajului, însoțit 
de indicația conform căreia se recomandă 
citirea prospectului înainte de 
administrarea medicamentului. 

Or. pt

Justificare

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva dada a sua introdução recente no 
mercado serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir 
a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado 
comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre 
a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a 
frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de 
concretizar, por meios informáticos e não informáticos.



AM\804142RO.doc 15/27 PE438.514v01-00

RO

Amendamentul 49
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 20a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 86 – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

20a. Prima liniuță de la articolul 86 
alineatul (2) se înlocuiește cu următorul 
text:
„- etichetarea și prospectele însoțitoare, 
care fac obiectul dispozițiilor titlului V, 
și rezumatul caracteristicilor 
medicamentului, chiar dacă sunt făcute 
publice independent de medicament, în 
formă identică și fără materiale 
publicitare suplimentare;”

Or. de

Justificare

Documentele aprobate de autoritățile ce acordă autorizația (prospectul însoțitor și rezumatul 
caracteristicilor) conțin informații importante cu privire la medicament. Trebuie clarificat 
faptul că publicarea acestor informații nu constituie publicitate, cu condiția să nu aibă o 
natură publicitară (de exemplu prin utilizarea unei prezentări elogiind produsul sau prin 
includerea acestora într-un material publicitar suplimentar) și că trebuie utilizată versiunea 
aprobată de autorități. 

Amendamentul 50
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja medicii, farmaciștii și alte cadre 
medicale să raporteze reacțiile adverse 
suspectate către autoritatea competentă 
națională sau către titularul autorizației de 
introducere pe piață;

(1) adoptă toate măsurile necesare pentru a 
încuraja pacienții, medicii, farmaciștii și 
alte cadre medicale să raporteze reacțiile 
adverse suspectate către autoritatea 
competentă națională. Aceste măsuri 
includ formarea cadrelor medicale și a 
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pacienților și o campanie de informare a 
pacienților. Organizațiile pentru protecția 
pacienților ar trebui implicate în 
furnizarea de informații și de pregătire 
pacienților;

Or. en

Amendamentul 51
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – paragraful 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) facilitează raportarea directă de către 
pacienți, pe lângă formatul online, prin 
punerea la dispoziție în prospect a unei 
părți detașabile care să poată fi raportată 
doctorilor, farmaciștilor sau autorității 
naționale competente;

Or. en

Amendamentul 52
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – paragraful 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) realizează campanii de sensibilizare 
referitoare la importanța raportării 
reacțiilor adverse, și la diversele 
modalități de raportare;

Or. pt
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Justificare

Publicul ar trebui încurajat să raporteze reacțiile adverse la medicamente, să i se prezinte 
importanța acestui fapt, precum și modalitățile de acțiune.

Amendamentul 53
Jens Rohde

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) se asigură că toate produsele biologice 
eliberate pe bază de prescripție medicală, 
distribuite sau comercializate pe teritoriul 
acestora și care fac obiectul unui raport 
privind reacțiile adverse suspectate sunt 
identificabile, pe cât posibil, prin numărul 
autorizației de introducere pe piață, 
denumirea comună internațională (DCI), 
numele medicamentului și numărul de 
lot, utilizând formularele și procedurile 
standard conform articolului 25 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 și ținând 
cont pe deplin de evoluțiile din cadrul 
sistemului EudraVigilance;

Or. en

Justificare

Întrucât medicamentele biotehnologice sunt diferite de medicamentele convenționale, fiind 
„produse vii”, este oportună existența unor norme diferite referitoare la informațiile pe care 
personalul medico-sanitar ar trebui să le semnaleze în cazul unor efecte adverse, pentru a 
asigura trasabilitatea medicamentelor și pentru a putea stabili cauza efectului advers.
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Amendamentul 54
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) se asigură, prin metode de colectare a 
informațiilor și, după caz, prin 
monitorizarea rapoartelor privind reacțiile 
adverse, că toate produsele biologice 
eliberate pe bază de prescripție medicală, 
distribuite sau comercializate pe teritoriul 
acestora și care fac obiectul unui raport 
privind reacțiile adverse sunt identificabile, 
utilizând formatul conținutului și 
procedura elaborată în conformitate cu 
articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 și implementează măsurile 
necesare pentru a asigura trasabilitatea 
medicamentelor biologice distribuite 
pacienților;

Or. en

Justificare

 În conexiune cu amendamentul la articolul 108, ultimul paragraf. Modificarea operată la 
articolul 102 paragraful 3, printr-un amendament însoțitor la Regulamentul (CE) nr. 
726/2004, atribuie Agenției Europene pentru Medicamente sarcina elaborării conținutului, 
formatului și a procedurilor necesare pentru raportarea de reacții adverse în cazul 
medicamentelor biologice, în interesul îmbunătățirii farmacovigilenței la nivelul UE.

Amendamentul 55
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 102 – paragraful 1 – punctul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) ia măsurile necesare pentru a 
permite pacienților să raporteze reacțiile 
adverse, îndeosebi asigurând 
disponibilitatea formularelor necesare în 
farmacii, tipărite conform criteriilor 
tehnice și principiilor de limbaj și 
structură simplificată, accesibile 
publicului larg; aceste formulare se trimit 
autorităților competente de către 
farmaciști;

Or. pt

Justificare

Procesul de raportare trebuie simplificat pentru pacienți, pentru a crește astfel frecvența 
raportării reacțiilor adverse.

Amendamentul 56
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 103 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre cooperează în vederea 
dezvoltării abilităților și capacităților de 
supraveghere a sistemului de 
farmacovigilență pe teritoriul propriu.

Or. pt

Justificare

Fiecare stat membru ar trebui să fie deplin responsabil pentru identificarea și monitorizarea 
sistemului de farmacovigilență pe teritoriul propriu.
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Amendamentul 57
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 105 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu împiedică colectarea de 
taxe de la titularii autorizațiilor de 
introducere pe piață în vederea efectuării 
acestor activități de către autoritățile 
competente naționale.

Primul paragraf nu împiedică colectarea de 
taxe de la titularii autorizațiilor de 
introducere pe piață ca o contribuție în 
vederea efectuării acestor activități de către 
autoritățile competente naționale.

Or. pt

Justificare

Implementarea unui aranjament de finanțare privată peste costurile ocazionate de 
supravegherea activităților de farmacovigilență ar putea pune sub semnul întrebării 
independența Agenției față de actorii industriali. În schimb, adoptarea unui aranjament de 
finanțare strict prin mijloace private ar putea genera costuri importante pentru Agenție și ar 
putea reduce responsabilitatea sectorului industrial. Prezentul amendament intenționează 
instituirea unui sistem de finanțare mai eficient și mai echitabil.

Amendamentul 58
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 106 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Un rezumat al rapoartelor periodice 
actualizate privind siguranța prezentând 
evaluarea efectuată de autoritățile 
competente, inclusiv analiza raportului 
riscuri/beneficii al medicamentului.  

Or. pt
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Justificare

Pagina de internet ar trebui să conțină informații legate de sistemul de farmacovigilență, dar 
prezentarea sub forma unor liste complete ale raportărilor de reacții adverse riscă să nu fie 
utilă pentru utilizatori. Informațiile ar trebui prezentate într-o manieră simplificată, pentru a 
fi mai ușor de înțeles.

Amendamentul 59
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107a – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că aceste reacții 
adverse sunt notificate prin intermediul 
portalurilor internet naționale privind 
siguranța medicamentelor.

Statele membre se asigură că aceste reacții 
adverse pot fi notificate prin intermediul 
portalurilor internet naționale privind 
siguranța medicamentelor.

Or. de

Justificare

Experiența demonstrează că cele mai suspecte cazuri sunt raportate prin poștă sau fax. În 
cazul în care raportările trebuie făcute electronic, acest lucru ar putea reduce 
disponibilitatea personalului medical să întocmească raportări. Prin urmare, ar trebui să 
existe mai multe modalități de raportare.

Amendamentul 60
Jorgo Chatzimarkakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre se asigură că rapoartele 
privind erorile de medicație, care le sunt 
aduse la cunoștință în cadrul raportării 
reacțiilor adverse suspectate ale 

3. Statele membre se asigură că rapoartele 
privind erorile de medicație sau efectele 
neprevăzute ale medicamentelor utilizate 
în mod contrar indicațiilor acoperite de 
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medicamentelor, sunt trimise către baza de 
date Eudravigilance și sunt puse la 
dispoziția autorităților lor naționale 
responsabile de siguranța pacienților. Ele 
se asigură, de asemenea, că autoritățile lor 
naționale responsabile în materie de 
medicamente sunt informate despre orice 
reacție adversă suspectată adusă la 
cunoștința autorităților lor naționale 
responsabile de siguranța pacienților. 

autorizație, care le sunt aduse la cunoștință 
în cadrul raportării reacțiilor adverse 
suspectate ale medicamentelor, sunt trimise 
către baza de date Eudravigilance și sunt 
puse la dispoziția autorităților lor naționale 
responsabile de siguranța pacienților Ele se 
asigură, de asemenea, că autoritățile lor 
naționale responsabile în materie de 
medicamente sunt informate despre orice 
reacție adversă suspectată adusă la 
cunoștința autorităților lor naționale 
responsabile de siguranța pacienților. 

Or. de

Justificare

În urma eliminării criteriului actual al „dozei întrebuințate în mod normal” din definiția 
reacției adverse (articolul 1 alineatul (11)) vor fi incluse erorile de medicație și utilizarea 
neautorizată. Raportările efectelor neprevăzute ale medicamentelor ar trebui, prin urmare, să 
indice dacă efectele au apărut în urma utilizării conforme cu autorizația acordată 
medicamentului. Ar trebui inclusă o referință suplimentară în baza de date cu privire la o 
astfel de utilizare neautorizată, deoarece acest lucru ar fi relevant pentru evaluarea riscuri-
beneficii.

Amendamentul 61
Jorgo Chatzimarkakis

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 
autorizații de introducere pe piață 
posibilitatea transmiterii electronice a 
informațiilor despre efectele neprevăzute 
ale medicamentelor către bazele de date 
naționale, astfel încât problemele de 
siguranță specifice fiecărei țări să poată fi 
identificate mai eficient și mai prompt.

Or. de
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Amendamentul 62
Marian-Jean Marinescu

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) intenționează să suspende sau să 
revoce o autorizație de introducere pe 
piață;

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

suspendarea sau revocarea unei autorizații
de introducere pe piață;

(b) intenționează să interzică eliberarea
unui medicament; 

interzicerea eliberării unui medicament;

(c) intenționează să refuze reînnoirea unei 
autorizații de introducere pe piață;

refuzarea reînnoirii unei autorizații de 
introducere pe piață;

Or. en

Justificare

Clarificarea procedurii comunitare.

Amendamentul 63
Marian-Jean Marinescu

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), Agenția 
publică inițierea procedurii prin 
intermediul portalului internet european 
privind siguranța medicamentelor.

1. După ce a fost informată în conformitate 
cu articolul 107i alineatul (1), Agenția 
notifică respectivii titulari de autorizație 
de introducere pe piață și publică inițierea 
procedurii prin intermediul portalului 
internet european privind siguranța 
medicamentelor.

Or. en
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Amendamentul 64
Jens Rohde

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107k – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilență 
evaluează situația în cauză. În scopul 
acestei evaluări, el poate organiza o audiere 
publică.

2. Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilență 
evaluează situația în cauză. În scopul 
acestei evaluări, el poate organiza o audiere 
publică împreună cu reprezentați ai 
Comitetului pentru medicamente de uz 
uman sau ai grupului de coordonare, în 
funcție de procedura de acordare a 
autorizației de introducere pe piață a 
medicamentelor, așa cum se prevede la 
articolul 107. Agenția, în consultare cu 
părțile interesate, elaborează orientări 
pentru organizarea și desfășurarea de 
audieri publice. Audierea asigură un 
echilibru echitabil între evaluarea 
riscurilor și a beneficiilor medicamentului 
și ia în considerare, în această privință, 
analizele anterioare privind raportul 
riscuri/beneficii ale Comitetului pentru 
medicamente de uz uman sau ale 
grupului de coordonare, în funcție de 
procedura de acordare a autorizației de 
introducere pe piață a medicamentelor, 
așa cum se prevede la articolul 107.

Or. en

Justificare

Cu toate că scopul unei audieri publice este evaluarea riscurilor în legătură cu acțiunile 
avute în vedere de autoritățile statelor membre, așa cum se prevede la articolul 107, este 
important ca audierea și deciziile ulterioare să ia în considerare și beneficiile aduse, având în 
vedere că orice medicament reprezintă un compromis între beneficiile aduse și riscurile 
presupuse.
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Amendamentul 65
Jens Rohde

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 107k – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În termen de 60 de zile de la data 
comunicării informațiilor, Comitetul 
consultativ pentru evaluarea riscurilor în 
materie de farmacovigilență formulează o 
recomandare, în care expune motivele pe 
care aceasta din urmă se bazează.
Recomandarea prevede una dintre 
următoarele acțiuni sau o combinație a 
acestora: 

3. În termen de 60 de zile de la data 
comunicării informațiilor, Comitetul 
consultativ pentru evaluarea riscurilor în 
materie de farmacovigilență formulează o 
recomandare, în care expune motivele pe 
care aceasta din urmă se bazează. 
Recomandarea, care nu înlocuiește 
analiza raportului riscuri/beneficii  a 
Comitetului pentru medicamente de uz 
uman sau a grupului de coordonare, 
înaintea adoptării avizului acestor 
organisme, în conformitate cu articolul 
107l,  prevede una dintre următoarele 
acțiuni sau o combinație a acestora 

Or. en

Amendamentul 66
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2001/83/CE
Articolul 108 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul articolului 102 alineatul (3) și al 
prezentului articol, Comisia, în cooperare 
cu Agenția, statele membre și părțile 
implicate, elaborează orientări detaliate 
cu privire la bunele practici de păstrare a 
evidenței pentru farmacii și alți agenți 
care distribuie sau administrează 
medicamente, pentru a asigura păstrarea 
evidențelor necesare în cazul elaborării 
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unui raport de farmacovigilență sau al 
furnizării de informații necesare unui 
titular de autorizare de introducere pe 
piață, aflat în cursul unei evaluări a unui 
eveniment neprevăzut și pentru a facilita 
investigațiile de urmărire întreprinse de 
titularul autorizării de introducere pe 
piață și de către autoritățile naționale 
competente. 

Or. en

Justificare

Calitatea sistemului de farmacovigilență depinde în mod fundamental de calitatea detaliilor 
din rapoartele individuale. Prezentul amendament la articolul 108 ar asigura armonizarea 
conținutului formularelor de raportare a reacțiilor adverse direct la sistemul Eudravigilance 
comunitar de către personalul medical și pacienți.

Amendamentul 67
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 23
Directiva 2001/83/CE
Articolul 116 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente suspendă, revocă, 
retrag sau modifică o autorizație de 
introducere pe piață în cazul în care se 
consideră că medicamentul este nociv sau 
că nu are efect terapeutic sau că raportul 
riscuri/beneficii nu este favorabil sau că 
medicamentul nu are compoziția calitativă 
și cantitativă declarată. Se consideră că 
efectul terapeutic lipsește atunci când se 
concluzionează că medicamentul nu
permite obținerea de rezultate terapeutice.

Autoritățile competente suspendă, revocă, 
retrag sau modifică o autorizație de 
introducere pe piață în cazul în care se 
consideră că medicamentul este nociv sau 
că nu are efect terapeutic sau că raportul 
riscuri/beneficii nu este favorabil sau că 
medicamentul nu are compoziția calitativă 
și cantitativă declarată. Se consideră că 
efectul terapeutic lipsește atunci când nu a 
fost demonstrat că medicamentul permite 
obținerea de rezultate terapeutice.

Or. de

Justificare

Este imposibil de demonstrat că nu pot fi obținute rezultate terapeutice.
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