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Amendamentul 21
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dispoziţiile prevăzute trebuie să 
garanteze că numai informaţiile 
nepromoţionale de înaltă calitate privind 
binefacerile şi riscurile medicamentelor
eliberate pe bază de reţetă pot fi difuzate. 
Informaţiile trebuie să ţină seama de 
nevoile şi aşteptările pacienţilor pentru a 
permite acestora din urmă să se 
emancipeze, să le acorde posibilitatea unor 
opţiuni documentate şi să încurajeze 
utilizarea raţională a medicamentelor. Prin 
urmare, orice informaţie destinată 
publicului larg privind medicamentele 
eliberate numai pe bază de reţetă trebuie să 
îndeplinească o serie de cerinţe. 

(10) Dispoziţiile prevăzute trebuie să 
garanteze că numai informaţiile 
nepromoţionale de înaltă calitate privind 
binefacerile şi riscurile medicamentelor 
autorizate eliberate pe bază de reţetă pot fi 
puse la dispoziţie. Informaţiile trebuie să 
ţină seama de nevoile şi aşteptările 
pacienţilor pentru a permite acestora din 
urmă să se emancipeze, să le acorde 
posibilitatea unor opţiuni documentate şi să 
încurajeze utilizarea raţională a 
medicamentelor. Prin urmare, orice 
informaţie destinată publicului larg privind 
medicamentele autorizate eliberate numai 
pe bază de reţetă trebuie să îndeplinească o 
serie de cerinţe. 

(Înlocuirea termenului „a difuza” cu „ a 
pune la dispoziţie” se aplică pe tot 
cuprinsul textului. Acceptarea acestui 
amendament implică înlocuirea termenului 
respectiv pe tot parcursul textului.)

Or. pt

Justificare

Domeniul de aplicare al prezentei directive se limitează la medicamentele autorizate.
Informaţiile nu sunt difuzate, ci puse la dispoziţia publicului, în măsura în care acesta le 
solicită. Acest lucru presupune o căutare activă din partea persoanelor interesate de 
informaţiile respective.
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Amendamentul 22
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a garanta faptul că titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
difuzează decât informaţii de înaltă calitate 
şi pentru a face distincţia între informaţiile 
nepromoţionale şi cele publicitare, trebuie 
să se definească tipurile de informaţii care 
pot fi difuzate. Se cuvine să se permită 
titularilor de autorizaţii de introducere pe 
piaţă să difuzeze conţinutul rezumatelor 
aprobate ale caracteristicilor produsului şi 
ale prospectului însoţitor, informaţii care să 
fie compatibile cu aceste documente, fără a 
depăşi elementele lor cheie, precum şi alte 
informaţii bine definite legate de 
medicamente. 

(11) Pentru a garanta faptul că titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă nu 
difuzează decât informaţii de înaltă calitate 
şi pentru a face distincţia între informaţiile 
nepromoţionale şi cele publicitare, trebuie 
să se definească tipurile de informaţii care 
pot fi difuzate. Se cuvine să se permită 
titularilor de autorizaţii de introducere pe 
piaţă să difuzeze conţinutul rezumatelor 
aprobate ale caracteristicilor produsului şi 
ale prospectului însoţitor, informaţii care să 
fie compatibile cu aceste documente, fără a 
depăşi elementele lor cheie.

Or. es

Amendamentul 23
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 86 – alineatul 1 – liniuţa 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) La articolul 86 alineatul (1) se 
adaugă, după prima liniuţă, următoarea 
liniuţă:
„– prevenirea publicului larg în legătură 
cu un anumit medicament, cu 
menţionarea indicaţiilor terapeutice sau a 
manifestărilor şi simptomelor;”

Or. xm
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Justificare

Recomandarea medicamentelor pe baza manifestărilor şi simptomelor asociate bolilor poate 
încuraja autodiagnosticarea, automedicaţia şi consumul inutil de medicamente. Din acest 
motiv trebuie interzis acest tip de publicitate.

Amendamentul 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2001/83/CE
Articolul 88 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(4) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică campaniilor de vaccinare şi altor 
campanii în interesul sănătăţii publice, 
efectuate de către societăţile din domeniu 
şi aprobate de autorităţile competente ale 
statelor membre.”; 

„(4) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică campaniilor de vaccinare şi altor 
campanii în interesul sănătăţii publice, 
efectuate de către societăţile din domeniu 
şi aprobate de autorităţile competente ale 
statelor membre, cu condiţia ca statele 
membre să vegheze ca aceste campanii să 
nu fie folosite în scopuri publicitare.”;

Or. es

Amendamentul 25
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2001/83/CE
Articolul 88 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(4) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică campaniilor de vaccinare şi altor 
campanii în interesul sănătăţii publice, 
efectuate de către societăţile din domeniu 
şi aprobate de autorităţile competente ale 
statelor membre.”;

„(4) Interdicţia prevăzută la alineatul (1) nu 
se aplică campaniilor de vaccinare şi altor 
campanii în interesul sănătăţii publice, 
efectuate de către societăţile din domeniu 
şi aprobate de autorităţile competente ale 
statelor membre, cu condiţia să se 
garanteze că aceste campanii servesc 
exclusiv unor obiective imperative din 
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punct de vedere medical.”;

Or. de

Justificare

Campaniile descrise ar trebui să servească numai unor scopuri medicale şi nu ar trebui 
utilizate în mod abuziv în scopuri publicitare.

Amendamentul 26
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre vor permite titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să 
difuzeze, fie direct fie indirect printr-o terţă 
parte, către publicul larg sau către cetăţeni, 
informaţii despre medicamente autorizate 
eliberate pe bază de reţetă care sunt 
conforme cu dispoziţiile prezentului titlu. 
Aceste informaţii nu vor fi considerate 
drept publicitate în scopul aplicării titlului 
VIII.

(1) Statele membre vor permite titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să 
difuzeze, fie direct fie indirect printr-o terţă 
parte, către publicul larg sau către cetăţeni, 
informaţii despre medicamente autorizate 
eliberate pe bază de reţetă care sunt 
conforme cu dispoziţiile prezentului titlu şi 
în condiţiile în care medicamentele 
îndeplinesc condiţiile prealabile de 
comercializare. Aceste informaţii nu vor fi 
considerate drept publicitate în scopul 
aplicării titlului VIII.

Or. de

Justificare

Nu este nevoie de către o autorizare din partea statului membru, deoarece deocamdată nu 
există o definiţie a informaţiilor utilizabilă din punct de vedere juridic care să permită o 
delimitare faţă de publicitate.
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Amendamentul 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre vor permite titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să 
difuzeze, fie direct fie indirect printr-o terţă 
parte, către publicul larg sau către cetăţeni, 
informaţii despre medicamente autorizate 
eliberate pe bază de reţetă care sunt 
conforme cu dispoziţiile prezentului titlu. 
Aceste informaţii nu vor fi considerate 
drept publicitate în scopul aplicării titlului 
VIII. 

(1) Statele membre vor permite titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să 
difuzeze, fie direct fie indirect printr-o terţă 
parte, către publicul larg sau către cetăţeni, 
informaţii despre medicamente autorizate 
eliberate pe bază de reţetă care sunt 
conforme cu dispoziţiile prezentului titlu. 
Deşi aceste informaţii nu vor fi considerate 
drept publicitate în scopul aplicării titlului 
VIII, necesită totuşi aprobarea prealabilă 
din partea statului membru care stabileşte 
mai întâi dacă aceste informaţii sunt 
compatibile cu condiţiile aferente 
autorizaţiei de comercializare a 
medicamentului. Informaţiile respective 
nu trebuie să conţină date referitoare la 
studii pentru crearea de medicamente, la 
eventuale noi indicaţii terapeutice sau la 
proprietăţi care sunt în curs de testare sau 
la orice alte informaţii care contravin 
proprietăţilor sau indicaţiilor 
medicamentului sau care îi atribuie 
proprietăţi sau indicaţii diferite de cele 
menţionate atunci când medicamentul a 
primit autorizaţia de comercializare.

Or. es

Amendamentul 28
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100a – alineatul 1



PE439.168v01-00 8/26 AM\805365RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre vor permite titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să 
difuzeze, fie direct fie indirect printr-o 
terţă parte, către publicul larg sau către 
cetăţeni, informaţii despre medicamente 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt conforme cu dispoziţiile prezentului 
titlu. Aceste informaţii nu vor fi 
considerate drept publicitate în scopul 
aplicării titlului VIII. 

(1) Statele membre vor permite titularului 
autorizaţiei de introducere pe piaţă să 
difuzeze către publicul larg sau către 
cetăţeni, informaţii despre medicamente 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt conforme cu dispoziţiile prezentului 
titlu. Aceste informaţii nu vor fi 
considerate drept publicitate în scopul 
aplicării titlului VIII. 

Or. pt

Justificare

Este important ca numai titularii autorizaţiei de comercializare să aibă dreptul de a difuza 
informaţii despre medicament pentru a evita dificultăţile legate de stabilirea responsabilităţii 
în caz de încălcare a dispoziţiilor legale.

Amendamentul 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100a – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informaţii referitoare la sănătatea 
umană sau boli umane, cu condiţia să nu 
existe nici o referire, nici măcar indirectă, 
la medicamente;

(a) informaţii referitoare la sănătatea 
umană sau boli umane, cu condiţia ca 
acestea să se bazeze pe date concrete şi 
realiste, puse la dispoziţie de autorităţile 
competente şi să nu existe nici o referire, 
nici măcar indirectă, la medicamente;

Or. es

Amendamentul 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
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Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100a – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) documente furnizate de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă 
practicienilor din domeniul medicinei
pentru a fi distribuite pacienţilor.

(b) documente furnizate de către titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă 
practicienilor din domeniul medicinii
pentru a fi distribuite pacienţilor; aceste 
materiale trebuie să fie autorizate în mod 
explicit de către statele membre, 
autorizaţia respectivă trebuind să apară în 
descrierea caracteristicilor.

Or. es

Amendamentul 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului, astfel cum au fost 
aprobate de autorităţile competente, 
precum şi versiunea accesibilă în mod 
public a raportului de evaluare întocmit de 
autorităţile competente; 

(a) rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului, astfel cum au fost 
aprobate de autorităţile competente, 
precum şi versiunea accesibilă în mod 
public a raportului de evaluare întocmit de 
autorităţile competente; înainte de 
publicare, aceste versiuni şi rezumate 
trebuie să fie aprobate de către statul 
membru;

Or. es

Amendamentul 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
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Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului şi din versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente, dar 
care se prezintă într-un mod diferit; 

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului şi din versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente, dar 
care se prezintă într-un mod diferit; 
această versiune pusă la dispoziţia 
publicului nu trebuie să conţină nicio 
modificare esenţială a eventualelor 
proprietăţi, caracteristici, acţiuni şi efecte 
secundare ale medicamentului;

Or. es

Amendamentul 33
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului şi din versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente, dar 
care se prezintă într-un mod diferit; 

(b) informaţii care nu depăşesc elementele 
din rezumatul caracteristicilor produsului, 
eticheta şi prospectul însoţitor al 
medicamentului şi din versiunea accesibilă 
în mod public a raportului de evaluare 
întocmit de autorităţile competente, dar 
care se prezintă într-un mod diferit, cu 
condiţia să se furnizeze o prezentare a 
riscurilor şi beneficiilor medicamentului 
corespunzătoare realităţii;

Or. pt
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Justificare

O prezentare simplificată a informaţiilor pentru nespecialişti este utilă, deoarece este mai 
inteligibilă. Totuşi o asemenea simplificare poate să însemne şi o fărâmiţare a rezumatului 
informativ şi să ducă la o înţelegere eronată a riscurilor şi beneficiilor, ceea ce trebuie evitat.

Amendamentul 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100b – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informaţii privind medicamentul, care 
se referă la studii ştiinţifice care nu au 
implicat intervenţia unui medic sau la 
măsuri de prevenire şi de tratament 
medical, sau informaţii care prezintă 
medicamentul în contextul afecţiunii care 
face obiectul prevenirii sau al 
tratamentului. 

(d) informaţii privind medicamentul, care 
se referă la studii ştiinţifice care nu au 
implicat intervenţia unui medic sau la 
măsuri de prevenire şi de tratament 
medical, sau informaţii care prezintă 
medicamentul în contextul afecţiunii care 
face obiectul prevenirii sau al 
tratamentului. Aceste informaţii trebuie să 
fie mai întâi evaluate de către statul 
membru, studiile respective urmând să fie 
incluse în dosarul pentru înregistrarea 
medicamentului. Nu trebuie să se prezinte 
studii ştiinţifice care au fost efectuate fără 
a se respecta condiţiile legale aferente 
testelor clinice. În plus, nu pot fi puse la 
dispoziţia publicului studii ştiinţifice care 
se referă la proprietăţi sau acţiuni 
terapeutice ale medicamentului diferite de
cele autorizate în statul membru în cauză 
la momentul respectiv.

Or. es

Amendamentul 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
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Articolul 100c - Introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informaţiile privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt difuzate de către titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă către publicul larg 
sau către membrii acestuia nu sunt difuzate 
prin televiziune sau radio. Acestea sunt 
puse la dispoziţie numai prin intermediul 
canalelor de difuzare următoare:

Informaţiile privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt difuzate de către titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă către publicul larg 
sau către membrii acestuia nu sunt difuzate 
prin televiziune, radio, presă sau alt 
instrument de difuzare în masă, inclusiv 
posturi de radio sau televiziune prin 
internet. Acestea sunt puse la dispoziţie 
numai prin intermediul canalelor de 
difuzare următoare:

Or. es

Amendamentul 36
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c - Introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informaţiile privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt difuzate de către titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă către publicul larg 
sau către membrii acestuia nu sunt difuzate 
prin televiziune sau radio. Acestea sunt 
puse la dispoziţie numai prin intermediul 
canalelor de difuzare următoare:

Informaţiile privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă care 
sunt difuzate de către titularul autorizaţiei 
de introducere pe piaţă către publicul larg 
sau către membrii acestuia nu sunt difuzate 
nici prin televiziune sau radio, nici prin 
intermediul revistelor adresate publicului 
larg, nici sub formă de prospecte sau 
broşuri publicitare însoţitoare. Acestea 
sunt puse la dispoziţie numai prin 
intermediul canalelor de difuzare 
următoare:

Or. pt

Justificare

Pentru a garanta o distincţie clară între informare şi publicitate, trebuie excluse toate 
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canalele prin care se pot transmite informaţii nesolicitate despre medicamente către publicul 
larg, astfel încât consumatorii să fie nevoiţi să meargă direct la ţintă în căutarea 
informaţiilor dorite. 

Amendamentul 37
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, astfel cum sunt definite de statul 
membru unde are loc publicarea, fiind 
excluse materialele nesolicitate care sunt 
distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia;

(a) reviste tehnice şi ştiinţifice din 
domeniul sănătăţii sau reviste destinate 
publicului larg, cu un conţinut 
preponderent din domeniul sănătăţii, 
broşuri, fişe informative sau alte 
materiale informative tipărite, fiind 
excluse materialele nesolicitate care sunt 
distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia;

Or. pt

Justificare

Der Ausdruck „gesundheitsbezogene Publikationen“ ist nicht hinreichend klar definiert und 
führt in den einzelnen Mitgliedstaaten zu unterschiedlichen Auslegungen, wodurch die 
Gelegenheit einer Vereinheitlichung, die der Branche mehr Rechtssicherheit und den Bürgern 
der Union einheitlichen Zugang zu Informationen gewährleistet, verspielt wird. Verschiedene 
Formen gedruckten Informationsmaterials sind wichtige Informationskanäle, namentlich für 
Personen, die keinen Zugang zu Informationsinhalten, die über das Internet bereitgestellt 
werden, haben. Es ist jedoch wichtig sicherzustellen, dass die Informationen über 
Arzneimittel durch Printmedien nur aufgefunden werden, wenn die betreffenden Personen 
aktiv und gezielt nach solchen Veröffentlichungen suchen.

Amendamentul 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publicaţiile legate de domeniul 
sănătăţii, astfel cum sunt definite de statul 
membru unde are loc publicarea, fiind 
excluse materialele nesolicitate care sunt 
distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia;

(a) publicaţiile scrise legate de domeniul 
sănătăţii, astfel cum sunt definite de statul 
membru unde are loc publicarea, fiind 
excluse materialele nesolicitate care sunt 
distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia; prin publicaţii legate 
de domeniul sănătăţii se înţeleg 
publicaţiile care au fost certificate ca 
atare de către un stat membru, astfel încât 
consumatorul să poată stabili cu 
certitudine că publicaţia respectivă a fost 
recunoscută şi autorizată de statul 
membru;

Or. es

Amendamentul 39
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) site-urile internet privind 
medicamentele, fiind excluse materialele 
nesolicitate care sunt distribuite publicului 
general sau membrilor acestuia;

(b) site-urile internet privind 
medicamentele autorizate şi recunoscute 
ca atare în mod explicit de statul membru, 
fiind excluse materialele nesolicitate care 
sunt distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia; prin urmare, statele 
membre instituie un sistem de autorizare, 
supraveghere şi control al site-urilor de 
internet care au dreptul de a pune la 
dispoziţie informaţiile menţionate în 
prezentul articol. În plus, statele membre 
instituie un sistem de alertare rapidă 
reciprocă destinat combaterii site-urilor 
de internet care încalcă dispoziţiile 
prezentei directive.

Or. es
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Amendamentul 40
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) site-urile internet privind 
medicamentele, fiind excluse materialele 
nesolicitate care sunt distribuite publicului 
general sau membrilor acestuia;

(b) site-urile internet privind 
medicamentele autorizate şi recunoscute 
ca sursă de informaţii în domeniul 
medicamentelor de statul membru, fiind 
excluse materialele nesolicitate care sunt
distribuite publicului general sau 
membrilor acestuia; pentru difuzarea 
materialelor informative nesolicitate se 
instituie un alt sistem de autorizare şi 
control;

Or. de

Amendamentul 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100c – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) răspunsurile scrise la solicitări de 
informaţii din partea unui membru al 
publicului larg.

(c) răspunsurile scrise şi orale, în măsura 
în care acestea din urmă sunt înregistrate, 
la solicitări de informaţii din partea unui 
membru al publicului larg Aceste 
informaţii trebuie să fie întotdeauna în 
concordanţă cu prospectul şi descrierea 
caracteristicilor medicamentului autorizat 
şi să facă trimiteri la autoritatea în 
domeniul sănătăţii a statului membru, 
precum şi la medic sau farmacist, 
precizând în mod explicit că răspunsul 
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oferit nu poate în niciun caz înlocui 
consultarea corespunzătoare a unui 
medic sau farmacist. În plus, toate aceste 
răspunsuri scrise şi orale vor fi transmise 
mai departe autorităţilor statului membru 
competente în domeniul sănătăţii în 
scopul supravegherii periodice.

Or. es

Amendamentul 42
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trebuie să ţină seama de nevoile şi 
aşteptările generale ale pacienţilor;

(b) trebuie să fie alcătuite astfel încât să 
răspundă mai bine nevoilor pacienţilor;

Or. pt

Justificare

Această formulare corespunde mai bine obiectivului propunerii, acela de a pune la dispoziţia 
pacienţilor informaţiile necesare într-o formă mai inteligibilă.

Amendamentul 43
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) trebuie să se bazeze pe dovezi, să fie 
verificabile şi să includă o declaraţie cu 
privire la nivelul dovezilor aduse;

(c) trebuie să se bazeze pe date testate, să 
fie verificabile şi să includă o declaraţie cu 
privire la forţa de convingere a datelor 
prezentate;
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Or. pt

Justificare

Este vorba de o formulare mai clară.

Amendamentul 44
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) trebuie să fie uşor de înţeles de către 
publicul larg sau de către membrii acestuia;

(f) trebuie să fie uşor de înţeles de către 
publicul larg sau de către membrii acestuia; 
de asemenea, trebuie să se acorde o 
atenţie deosebită nevoilor persoanelor mai 
în vârstă;

Or. de

Amendamentul 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) trebuie să fie uşor de înţeles de către 
publicul larg sau de către membrii 
acestuia;

(f) trebuie să fie uşor de înţeles şi uşor 
lizibil de către publicul larg şi de către 
membrii acestuia, acordând o atenţie 
deosebită nevoilor persoanelor mai în 
vârstă;

Or. es

Amendamentul 46
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Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) trebuie alcătuite astfel încât 
posologia medicamentului să fie uşor de 
înţeles, acordând deosebită atenţie 
medicamentelor a căror administrare 
corectă este complicată. Aceste informaţii 
cuprind
i) doza exactă care trebuie administrată;
ii) metoda de măsurare a dozei şi 
instrumentele care trebuie utilizate în 
acest scop;
iii) frecvenţa administrării;
iv) adaptarea dozei la greutatea şi vârsta 
pacientului.

Or. es

Amendamentul 47
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o declaraţie prin care se indică faptul că 
informaţiile sunt difuzate de către un titular 
al unei autorizaţii de introducere pe piaţă;

(c) o declaraţie prin care se indică faptul că 
informaţiile sunt difuzate de către un titular 
al unei autorizaţii de introducere pe piaţă şi 
numele titularului autorizaţiei;

Or. pt

Justificare

Această formulare este mai clară şi mai inteligibilă, cu toate că expresia „titularul unei 
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autorizaţiei” nu este neapărat necesară pentru toţi cititorii.

Amendamentul 48
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100d – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o adresă e-mail la care membrii 
publicul larg pot trimite observaţii 
titularului autorizaţiei de introducere pe 
piaţă.

(d) o adresă e-mail la care membrii 
publicul larg pot trimite observaţii 
titularului autorizaţiei de introducere pe
piaţă; comentariile membrilor publicului 
larg şi comentariile şi răspunsurile 
transmise de titularul autorizaţiei de 
introducere pe piaţă trebuie înregistrate şi 
verificate în mod corespunzător.

Or. es

Amendamentul 49
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100e – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autorităţile naţionale sau 
transnaţionale competente în domeniul 
sănătăţii instituie un serviciu telefonic în 
cadrul căruia reprezentanţi ai sectorului 
medical să ofere consultanţă personală 
pacienţilor în ceea ce priveşte descifrarea 
datelor de pe prospecte, interacţiunile cu 
alte medicamente şi antecedentele 
medicale ale pacientului.

Or. es
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Amendamentul 50
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100f – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se instituie o procedură armonizată 
pentru a determina bazele de 
reglementare pentru informaţiile 
furnizate pe site-urile de internet şi la 
punctele de informare, astfel încât să se 
garanteze fiabilitatea datelor prezentate şi 
conformitate acestora cu datele din 
autorizaţia de introducere pe piaţă şi din 
registrul medical. astfel, consumatorii au 
garanţia că informaţiile oferite de site-ul 
de internet, respectiv de punctele de 
informare sunt conforme cu realitatea şi 
verificate. În plus, site-urile autorizate fac 
obiectul unui sistem de certificare sau de 
evaluare. În plus, se întocmeşte o listă cu 
site-urile şi portalurile de internet 
autorizate, care oferă informaţii care fac 
obiectul prezentei directive. Această listă 
este actualizată permanent şi pusă la 
dispoziţia consumatorilor.

Or. es

Amendamentul 51
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100 g – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodele respective pot include controlul Metodele respective pot include controlul 



AM\805365RO.doc 21/26 PE439.168v01-00

RO

voluntar al informaţiilor privind 
medicamentele, realizat de organismele de 
autoreglementare sau coreglementare şi 
recurgerea la aceste organisme, în cazul în 
care este posibilă iniţierea unor proceduri 
faţă de aceste organisme, pe lângă 
procedurile judiciare sau administrative 
existente statele membre.

voluntar al informaţiilor privind 
medicamentele, realizat de organismele de 
coreglementare şi recurgerea la aceste 
organisme, în cazul în care este posibilă 
iniţierea unor proceduri faţă de aceste 
organisme, pe lângă procedurile judiciare 
sau administrative existente statele 
membre.

Or. pt

Justificare

În cadrul sectorului pot apărea conflicte de interese, întrucât mecanismele de 
autoreglementare pentru evitarea difuzării de materiale publicitare sunt neadecvate şi, prin 
urmare, trebuie excluse.

Amendamentul 52
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că titularii de 
autorizaţii de introducere pe piaţă 
înregistrează site-urile internet care conţin 
informaţiile privind medicamentele la 
autorităţile naţionale competente din statul 
membru cu codul de ţară corespunzător 
domeniului de nivel 1 utilizat de site-ul 
internet în cauză, înainte de a le pune la 
dispoziţia publicului larg. În cazul în care 
site-ul internet nu utilizează un cod de ţară 
corespunzător domeniului de nivel 1, 
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă 
selectează statul membru în care a fost 
înregistrat site-ul internet. 

(1) Statele membre se asigură că titularii de 
autorizaţii de introducere pe piaţă 
înregistrează site-urile internet care conţin 
informaţiile privind medicamentele la 
autorităţile naţionale competente din statul 
membru cu codul de ţară corespunzător 
domeniului de nivel 1 utilizat de site-ul 
internet în cauză, înainte de a le pune la 
dispoziţia publicului larg. În cazul în care 
site-ul internet nu utilizează un cod de ţară 
corespunzător domeniului de nivel 1, 
titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă 
selectează statul membru în care a fost 
înregistrat site-ul internet. Aceste 
informaţii trebuie să respecte cerinţele 
stabilite prin prezenta directivă şi să fie în 
concordanţă cu datele din dosarul depus 
pentru înregistrarea medicamentului.
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Or. es

Amendamentul 53
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite în 
mod activ către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Site-urile internet 
respective nu conţin televiziune difuzată 
prin internet (web-TV).

Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite în 
mod activ către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Site-urile internet 
respective nu conţin televiziune difuzată 
prin internet (web-TV), podcast-uri, video 
stream-uri sau alte forme de transmisie 
digitală de informaţii.

Or. de

Amendamentul 54
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite în 
mod activ către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Site-urile internet 
respective nu conţin televiziune difuzată 

Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite în 
mod activ către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Site-urile internet 
respective nu conţin televiziune difuzată 
prin internet (web-TV), podcast-uri, video 
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prin internet (web-TV). stream-uri sau alte forme de transmisie 
digitală de informaţii care nu sunt 
autorizate în mod explicit în cadrul 
prezentei directive şi nu sunt 
supravegheate de statul membru.

Or. es

Amendamentul 55
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite în 
mod activ către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Site-urile internet 
respective nu conţin televiziune difuzată 
prin internet (web-TV).

Site-urile internet înregistrate în 
conformitate cu alineatul (1) nu permit 
identificarea membrilor publicului larg 
care le accesează, nici afişarea în cadrul lor 
a unor materiale nesolicitate, distribuite în 
mod activ către publicul larg sau către 
membri ai acestuia. Pe site-urile internet 
respective nu se difuzează materiale video.

Or. pt

Justificare

Termenul Web-TV poate să ducă la concluzii eronate în legătură cu alte aplicaţii tehnologice.
Transmisiunile video trebuie interzise deoarece prin intermediul acestora se pot transmite 
mesaje şi conţinuturi publicitare subiective şi cu tentă emoţională, chiar şi sub pretextul 
transmiterii de conţinuturi informative.

Amendamentul 56
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre în care a fost înregistrat 
site-ul internet sunt responsabile de 
monitorizarea conţinutului informaţiilor 
difuzate pe site-ul internet respectiv. 

(3) Statele membre în care a fost înregistrat 
site-ul internet sunt responsabile de 
monitorizarea conţinutului informaţiilor 
difuzate pe site-ul internet respectiv, în 
măsura în care este vorba de 
medicamente administrate pe bază de 
reţetă.. 

Or. pt

Justificare

Această precizare este oportună întrucât este posibil ca o mare parte a informaţii difuzate pe 
site-urile de internet să nu se refere la medicamente.

Amendamentul 57
António Fernando Correia De Campos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100h – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre permit titularilor de 
autorizaţii de introducere pe piaţă care au 
înregistrat site-uri internet în conformitate 
cu dispoziţiile alineatele (1) – (4) să 
prezinte pe aceste site-uri o declaraţie prin 
care să certifice faptul că site-ul a fost 
înregistrat şi face obiectul monitorizării în 
conformitate cu prezenta directivă. În 
declaraţia respectivă se specifică 
autoritatea naţională competentă care 
supraveghează site-ul internet în cauză. În 
aceasta se precizează, de asemenea, faptul 
că site-ul internet este supravegheat nu 
presupune neapărat că informaţiile 
prezentate pe acesta au fost aprobate în 
prealabil.

(5) Statele membre impun

(a) titularilor de autorizaţii de introducere 
pe piaţă care au înregistrat site-uri internet 
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în conformitate cu dispoziţiile alineatele 
(1) – (4) să prezinte pe aceste site-uri o 
declaraţie prin care să certifice faptul că 
site-ul a fost înregistrat şi face obiectul 
monitorizării în conformitate cu prezenta 
directivă. În declaraţia respectivă se 
specifică autoritatea naţională competentă 
care supraveghează site-ul internet în 
cauză. În aceasta se precizează, de 
asemenea, faptul că site-ul internet este 
supravegheat nu presupune neapărat că 
informaţiile prezentate pe acesta au fost 
aprobate în prealabil;
(b) site-urilor de internet înregistrate să 
afişeze pe fiecare pagină în mod vizibil un 
hyperlink către site-ul de internet al bazei 
de date Eudrapharma, precum şi o notă 
explicativă care să precizeze că este vorba 
de o bază de date oficială, administrată de 
Europeană pentru Medicamente.

Or. pt

Justificare

Os utilizadores de sítios de internet contendo informação sobre medicamentos sujeitos a 
receita médica devem ser inequivocamente informados sobre o facto de o sítio de internet 
estar sujeito a monitorização por parte de uma autoridade do medicamento, mas de que isso 
não constitui garantia de que toda a informação tenha sido validada. A ligação à base de 
dados Eudrapharma assegura que os utilizadores das páginas de internet contendo 
informação sobre medicamentos desenvolvidas por fontes comerciais tenham acesso fácil e 
directo a informação comparável aprovada por uma autoridade do medicamento (nacional 
ou europeia), assegurando uma maior transparência sobre a qualidade da informação.

Amendamentul 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 100k

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informaţiile privind medicamentele 
homeopatice menţionate la articolul 14 

Informaţiile privind medicamentele 
homeopatice menţionate la articolul 14 
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alineatul (1) şi care au fost clasificate drept 
medicamente eliberate numai pe bază de 
reţetă fac obiectul dispoziţiilor prezentului 
titlu. 

alineatul (1) şi care au fost clasificate drept 
medicamente eliberate numai pe bază de 
reţetă fac obiectul dispoziţiilor prezentului 
titlu. Acelaşi lucru este valabil în cazul 
informaţiilor privind medicamentele pe 
bază de plante medicinale sau orice alt 
compus sau tip de terapie clasificată ca 
fiind administrabilă numai pe bază de 
reţetă.

Or. es


