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Amendamentul 15
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a permite tuturor autorităților 
competente să primească și să aibă acces 
simultan la informații privind 
farmacovigilența medicamentelor de uz 
uman autorizate în Comunitate și să le 
pună în comun, baza de date 
Eudravigilance ar trebui menținută și 
consolidată în calitate de punct unic de 
centralizare a informațiilor. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să nu impună noi 
cerințe de notificare titularilor unei 
autorizații de introducere pe piață. Baza de 
date ar trebui să fie accesibilă în mod 
integral statelor membre, Agenției și 
Comisiei și accesibilă într-o anumită 
măsură titularilor unei autorizații de 
introducere pe piață și publicului.

(5) Pentru a permite tuturor autorităților 
competente să primească și să aibă acces 
simultan la informații privind 
farmacovigilența medicamentelor de uz 
uman autorizate în Comunitate și să le 
pună în comun, baza de date 
Eudravigilance ar trebui menținută și 
consolidată în calitate de punct unic de 
centralizare a informațiilor. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să nu impună noi 
cerințe de notificare titularilor unei 
autorizații de introducere pe piață. În 
schimb, baza de date Eudravigilance ar 
trebui să notifice simultan statele membre 
în cauză cu privire la rapoartele transmise 
de titularii unei autorizații de introducere 
pe piață. Pentru a asigura un înalt nivel al 
calității informațiilor, statele membre ar 
trebui să sprijine dezvoltarea capacităților 
centrelor naționale și regionale de 
farmacovigilență. Autoritățile naționale 
competente ar trebui să colecteze 
rapoartele de la aceste centre și să 
transmită apoi datele către baza de date 
Eudravigilance. Baza de date ar trebui să 
fie accesibilă în mod integral statelor 
membre, Agenției și Comisiei și accesibilă 
într-o anumită măsură titularilor unei 
autorizații de introducere pe piață și 
publicului.

Or. en
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Amendamentul 16
Patrizia Toia

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În vederea asigurării disponibilității 
expertizei necesare și resurselor pentru 
evaluările în materie de farmacovigilență la 
nivel comunitar, este oportună crearea unui 
nou comitet științific în cadrul Agenției, 
comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilență. 
Acest comitet ar trebui să fie compus din 
experți științifici independenți care au 
competențe în materie de siguranță a 
medicamentelor, inclusiv în ceea ce 
privește depistarea, evaluarea și reducerea 
și comunicarea riscurilor, precum și 
realizarea studiilor de siguranță post-
autorizare și a auditului sistemului de 
farmacovigilență.

(7) În vederea asigurării disponibilității 
expertizei necesare și resurselor pentru 
evaluările în materie de farmacovigilență la 
nivel comunitar, este oportună crearea unui 
nou comitet științific în cadrul Agenției, 
comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilență. 
Acest comitet ar trebui să fie compus din 
experți științifici independenți care au 
competențe în materie de siguranță a 
medicamentelor, inclusiv în ceea ce 
privește depistarea, evaluarea și reducerea 
și comunicarea riscurilor, precum și 
realizarea studiilor de siguranță post-
autorizare și a auditului sistemului de 
farmacovigilență. Experții științifici care 
fac parte din comitet ar trebui să fie 
independenți, atât față de titularii de 
autorizații, cât și față de Agenția în sine, 
în special atunci când se realizează studii 
de siguranță a medicamentelor.

Or. it

Justificare

Este de dorit garantarea independenței totale a experților, având în vedere că autoritățile 
care acordă autorizațiile nu vor fi cu ușurință dispuse să retragă de pe piață medicamente 
odată ce le-au aprobat.

Amendamentul 17
Patrizia Toia

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În cazul în care o autorizație de (15) Timp de trei ani de la introducerea pe 
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comercializare este însoțită de obligația de 
a efectua un studiu de siguranță ulterior 
autorizării sau de condiții sau restricții 
privind utilizarea sigură și eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebuie să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piață. Pacienții și personalul 
medico-sanitar trebuie încurajați să 
semnaleze toate reacțiile adverse 
suspectate observate la astfel de 
medicamente, iar Agenția ar trebui să 
păstreze o listă actualizată a acestor 
medicamente.

piață a unui medicament recent autorizat 
sau în cazul în care o autorizație de 
comercializare este însoțită de obligația de 
a efectua un studiu de siguranță ulterior 
autorizării sau de condiții sau restricții 
privind utilizarea sigură și eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebuie să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piață. Pacienții și personalul 
medico-sanitar trebuie încurajați să 
semnaleze toate reacțiile adverse 
suspectate observate la astfel de 
medicamente, care ar trebui semnalate cu 
un triunghi negru și o notă explicativă 
corespunzătoare rezumând caracteristicile 
produsului, care să figureze pe prospectul 
de informare destinat pacienților, iar 
Agenția ar trebui să păstreze o listă 
actualizată a acestor medicamente.

Or. en

Justificare

Avertismentele specifice pentru toate produsele recent autorizate, precum și pentru 
medicamentele intens monitorizate, vor ajuta atât personalul medico-sanitar, cât și pacienții, 
să identifice noile medicamentele autorizate care sunt pe piață de mai puțin de trei ani și vor 
face ca aceștia să fie conștienți într-o mai mare măsură de nevoia de a semnala orice reacție 
adversă care poate apărea.

Amendamentul 18
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În cazul în care o autorizație de 
comercializare este însoțită de obligația de 
a efectua un studiu de siguranță ulterior 
autorizării sau de condiții sau restricții 
privind utilizarea sigură și eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebuie să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piață. Pacienții și personalul 

(15) În cazul în care o autorizație de 
comercializare este însoțită de obligația de 
a efectua un studiu de siguranță ulterior 
autorizării sau de condiții sau restricții 
privind utilizarea sigură și eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebuie să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piață. Pacienții și personalul 
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medico-sanitar trebuie încurajați să 
semnaleze toate reacțiile adverse 
suspectate observate la astfel de 
medicamente, iar Agenția ar trebui să 
păstreze o listă actualizată a acestor 
medicamente.

medico-sanitar trebuie încurajați să 
semnaleze toate reacțiile adverse 
suspectate observate la astfel de 
medicamente, iar Agenția ar trebui să 
păstreze o listă actualizată a acestor 
medicamente. Raportările pacienților ar 
trebui elaborate întotdeauna cu ajutorul 
unui cadru medical.

Or. es

Amendamentul 19
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pe baza explicațiilor transmise de 
titularul autorizației de introducere pe 
piață, Comisia retrage sau confirmă 
solicitarea. În cazul în care Comisia 
confirmă cerința, autorizația de introducere 
pe piață este modificată pentru a include 
cerința respectiva sub forma unei condiții 
pentru obținerea autorizației de introducere 
pe piață și sistemul de gestionare a 
riscurilor este actualizat în consecință.”

(3) Pe baza explicațiilor transmise de 
titularul autorizației de introducere pe 
piață, Comisia retrage sau confirmă 
solicitarea. În cazul în care Comisia 
confirmă cerința, autorizația de introducere 
pe piață este modificată pentru a include 
cerința respectiva sub forma unei condiții 
pentru obținerea autorizației de introducere 
pe piață și sistemul de gestionare a 
riscurilor este actualizat în consecință. 
Indiferent dacă cerința este confirmată 
sau retrasă, Comisia trebuie să-și 
argumenteze decizia în mod detaliat, iar 
aceasta este înregistrată în mod 
corespunzător.” 

Or. es
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Amendamentul 20
Jorgo Chatzimarkakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția actualizează lista în mod regulat. Agenția actualizează lista în mod regulat. 
Medicamentele incluse pe lista de 
medicamente de uz uman menționată mai 
sus trebuie clar identificate ca atare pe 
ambalaj, pentru a oferi pacienților și 
personalului medico-sanitar o sursă de 
informații separată față de listă.

Or. de

Amendamentul 21
Marian-Jean Marinescu

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) Agenția, în colaborare cu statele 
membre și Comisia, instituie și gestionează 
o rețea de baze de date și de prelucrare a 
datelor (denumită în continuare „baza de 
date Eudravigilance”) pentru a reuni 
informații de farmacovigilență privind 
medicamentele autorizate în Comunitate și 
pentru a permite autorităților competente să 
aibă acces la informații în același timp și să 
facă schimb de informații.

(1) Agenția, în colaborare cu statele 
membre și Comisia, instituie și gestionează 
o rețea de baze de date și de prelucrare a 
datelor (denumită în continuare „baza de 
date Eudravigilance”) pentru a reuni 
informații de farmacovigilență privind 
medicamentele autorizate în Comunitate și 
pentru a permite autorităților competente să 
aibă acces la informații în același timp și să 
facă schimb de informații. Statele membre 
ar trebui să sprijine dezvoltarea 
capacităților centrelor naționale și 
regionale de farmacovigilență. 
Autoritățile naționale competente ar 
trebui să colecteze rapoartele de la aceste 
centre și să transmită apoi datele către 
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baza de date Eudravigilance.

Or. en

Amendamentul 22
Patrizia Toia

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 24 – alineatul 2 – paragrafele 2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția se asigură că personalul medico-
sanitar și publicul dispun de niveluri de
acces corespunzătoare la baza de date 
Eudravigilance, protecția datelor personale 
fiind garantată.

Agenția se asigură că personalul medico-
sanitar și publicul au acces la baza de date 
Eudravigilance, protecția datelor personale 
fiind garantată.

Datele conținute în baza de date 
Eudravigilance se pun la dispoziția 
publicului într-un format agregat și sunt
însoțite de explicații privind modul de 
interpretare a datelor. 

Datele conținute în baza de date 
Eudravigilance se pun la dispoziția 
publicului însoțite de explicații privind 
modul de interpretare a datelor. 

Or. en

Justificare

Este important ca baza de date Eudravigilance să fie publică și accesibilă nu numai în format 
agregat (care este prea general și câteodată induce în eroare), ci într-o formă mai detaliată.

Amendamentul 23
Marian-Jean Marinescu

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

Agenția colaborează cu organizații ale 
personalului medico-sanitar și cu 
organizații de pacienți și de consumatori 
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pentru a defini „nivelul de acces 
corespunzător ”.

Or. en

Amendamentul 24
Frédérique Ries

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția, în colaborare cu statele membre, 
elaborează formulare electronice standard 
structurate destinate semnalării, de către 
personalul medico-sanitar și de către 
pacienți, a cazurilor de reacții adverse 
suspectate.

Agenția, în colaborare cu statele membre și 
cu părțile interesate relevante, elaborează
conținuturi, formate și proceduri standard 
pentru semnalarea, de către personalul 
medico-sanitar și de către pacienți, a 
cazurilor de reacții adverse suspectate și 
pentru trasabilitatea medicamentelor 
biologice prescrise, distribuite sau 
vândute pe teritoriul UE.

Or. en

Justificare

Identificarea exactă a produsului asociat cu o reacție adversă suspectată este esențială 
pentru un sistem fiabil de farmacovigilență. Amendamentul propus ar solicita Agenției să 
elaboreze conținuturi, formate și proceduri standard ușor de utilizat, care să fie folosite de 
către personalul medico-sanitar și pacienți atunci când semnalează reacții adverse.

Amendamentul 25
António Fernando Correia De Campos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agenția, în colaborare cu statele membre, Agenția, în colaborare cu statele membre, 
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elaborează formulare electronice standard 
structurate destinate semnalării, de către 
personalul medico-sanitar și de către 
pacienți, a cazurilor de reacții adverse 
suspectate. 

elaborează formulare electronice standard 
structurate destinate semnalării, de către
personalul medico-sanitar și de către 
pacienți, a cazurilor de reacții adverse 
suspectate. Formularele destinate 
pacienților trebuie concepute după criterii 
tehnice care să respecte principiile unei 
structuri clare și unui limbaj simplificat 
accesibil publicului larg; aceste formulare 
trebuie să fie disponibile pe internet și în 
farmacii.

Formularele trebuie să includă 
informațiile necesare pentru a permite ca 
raportările către autorități să poată fi 
făcute de către farmacii sau direct de 
către pacienți prin poștă, prin fax sau în 
format electronic.

Or. pt

Justificare

Pentru a încuraja pacienții să semnaleze reacțiile adverse, nu este suficient ca aceștia să fie 
conștienți de importanța acestui fapt; procedura prin care se semnalează aceste reacții 
trebuie să fie simplificată și orientată către pacient.

Amendamentul 26
Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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.

Amendamentul 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 27 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Având în vedere faptul că anumite 
medicamente cauzează reacții adverse, 
Agenția sau autoritățile competente ar 
trebui să aibă în vedere obligația de 
confirmare a diagnosticului înainte de 
începerea tratamentului cu aceste 
produse.

Or. es

Amendamentul 28
Jens Rohde

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 farmacovigilență are 
următoarea componență:

(1) Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilență are 
următoarea componență:

(a) zece membri și zece membri supleanți (a) un membru și un membru supleant din 
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numiți de Consiliul de administrație pe 
baza propunerilor autorităților naționale 
competente;

fiecare stat membru, numiți de autoritatea 
națională competentă, după consultarea 
consiliului de administrație;

(b) cinci membri și cinci membri supleanți 
numiți de Comisie pe baza unei invitații 
publice de manifestare a interesului, după 
consultarea Parlamentului European;

(b) doi membri suplimentari și doi membri 
supleanți, unul dintre ei reprezentant al 
personalului medico-sanitar și unul 
reprezentant al pacienților, numiți de 
Comisie pe baza unei invitații publice de 
manifestare a interesului, după consultarea 
Parlamentului European;
Un stat membru poate cere altui stat 
membru să îl înlocuiască în cadrul 
comitetului.

Membrii supleanți îi reprezintă pe membri 
în absența acestora și votează în numele 
lor.

Membrii supleanți îi reprezintă pe membri 
în absența acestora și votează în numele 
lor.

Comisia poate adapta numărul membrilor 
și al membrilor supleanți ținând cont de 
cerințele tehnice și științifice. Măsurile 
respective, destinate modificării unor 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control
precizată la articolul 87 alineatul (2a).

Or. en


