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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prin cele două propuneri (de regulament și de directivă) privind farmacovigilența este abordat 
un subiect de actualitate. Polemica creată în jurul vaccinului împotriva gripei AH1N1, 
introdus pe piață în urma unei proceduri foarte rapide, ilustrează pierderea încrederii 
cetățenilor în capacitatea autorităților de a le garanta protecția. Un studiu recent arată că 61% 
dintre medicii francezi nu intenționează să se vaccineze. Această situație subliniază încă o 
dată necesitatea ca Uniunea Europeană să stabilească o politică de farmacovigilență eficientă, 
pentru a proteja cetățenii și pentru a le reda încrederea.

În ultimii ani au existat, din păcate, anumite medicamente care, în ciuda faptului că au fost 
introduse pe piață în urma unei proceduri clasice, au provocat efecte secundare care nu pot fi 
trecute cu vederea: 
- rofecoxib (Vioxx-Ceox-Ceeoxx), un antiinflamator care nu este mai eficace decât 

ibuprofenul și care a provocat mii de accidente cardiovasculare mortale, autorizat în 1999 și 
retras de pe piață în 2004;
- paroxetina, un antidepresiv (Deroxat, Seroxat) care crește riscul de sinucidere;
- rimonabant (Acomplia), un medicament împotriva obezității introdus pe piață în absența 
unei evaluări corespunzătoare și retras de pe piața europeană la un an și jumătate după 
introducerea sa.
Mai multe procese au scos la iveală faptul că întreprinderile farmaceutice au tendința de a 
ascunde cât mai mult timp informațiile privind efectele adverse ale medicamentelor lor care 
le-ar putea afecta în mod negativ vânzările. 
În toate aceste cazuri, am putut observa că întârzierea procesului de luare a deciziei și 
nepublicarea informațiilor privind efectele adverse le-au cauzat prejudicii pacienților. 

Costurile umane ale acestor efecte secundare sunt inacceptabile; costurile de natură 
financiară, la rândul lor, sunt enorme, populația fiind cea care le suportă, întrucât acestea 
reprezintă 5% din costurile de spitalizare și 5% din cauzele de deces în spital. 

De la evaluare la introducerea pe piață, trecând prin monitorizarea și informarea cu privire la 
medicament

Înainte de obținerea unei autorizații de introducere pe piață (AIP), medicamentul trebuie 
evaluat. Evaluarea se face, pentru o perioadă de timp limitată, pe un eșantion de pacienți. 
Farmacovigilenței îi revine sarcina ca, în urma acesteia, să ne informeze cu privire la efectele 
adverse, cu scopul de a limita efectele negative în rândul populației.

Raportoarea se teme ca regulamentul să nu contribuie mai degrabă la fragilizarea sistemului 
de farmacovigilență decât la consolidarea acestuia, din următoarele motive: 

1. planurile de gestionare a riscurilor și alte studii post-autorizare pot servi drept pretext 
pentru simplificarea evaluărilor înainte de autorizarea introducerii pe piață; aceasta trebuie să 
rămână o excepție; 
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2. încetarea obligațiilor de finanțare publică riscă să reducă sistemul de farmacovigilență la 
statutul de prestator de servicii pentru întreprinderile farmaceutice, raportoarea însă propune 
consolidarea sistemelor de farmacovigilență naționale și regionale independente.

3. consolidarea controlului întreprinderilor asupra culegerii, analizei și interpretării datelor le 
pune într-o situație imposibilă de conflict de interese; întreprinderile trebuie să poată participa 
la studiile privind efectele adverse, dar acest lucru trebuie să se desfășoare sub controlul 
autorităților și în niciun caz dintr-o poziție de monopol.

4. organizarea diluării datelor, stocate direct într-o mega-bază de date electronică, 
Eudravigilance, fără să existe vreo procedură care să permită garantarea calității conținutului 
Eudravigilance; raportoarea propune ca în Eudravigilance să introducă date doar autoritățile 
competente în materie de farmacovigilență din statele membre (nu trebuie autorizată 
introducerea directă de date de către pacienți, nici de către întreprinderile farmaceutice, 
existând astfel riscul de a introduce prea mult zgomot de fond, făcând imposibilă exploatarea 
celor pertinente).

5. accesul foarte limitat al publicului și al experților independenți la baza de date 
Eudravigilance; transparența este indispensabilă în ceea ce privește datele referitoare la 
farmacovigilență pentru a reda cetățenilor încrederea în autoritățile de sănătate. 

Mai multe propuneri sunt încă prea limitate și trebuie consolidate.

1. Oficializarea unui Comitet european consultativ de gestionare a riscurilor (PRAAC), fără a-
i acorda mai multă putere sau autonomie decât actualului grup de lucru pentru 
farmacovigilență, nu aduce o valoare adăugată semnificativă. 
2. Lipsa de transparență în ceea ce privește datele privind farmacovigilența este în continuare 
regula: de exemplu, accesul la rapoartele periodice de siguranță (PSUR) este interzis, sub 
pretextul confidențialității comerciale. Aceste rapoarte și toate rapoartele de evaluare trebuie 
făcute publice fără întârziere.

În concluzie:
 consolidarea criteriilor care permit acordarea unei AIP în condiții mai sigure, care 

să includă obligația ca un medicament nou să aducă progrese reale din punct de vedere 
terapeutic; inițiativa accelerată nu trebuie generalizată; 

 garantarea calității datelor privind farmacovigilența; 
 asigurarea mijloacelor unei farmacovigilențe publice eficace;
 sporirea transparenței.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Text propus de Comisie Amendamentul

(4) Principalele sarcini ale Agenției în 
domeniul farmacovigilenței definite în 
Regulamentul (CE) nr. 726/2007 ar trebui 
menținute și amplificate, în special în ceea 
ce privește gestionarea bazei de date 
comunitare și a rețelei de prelucrare a 
datelor în materie de farmacovigilență 
(denumită în continuarea „baza de date 
Eudravigilance”) și coordonarea 
avertismentelor de siguranță ale statelor 
membre.

(4) Principalele sarcini ale Agenției în 
domeniul farmacovigilenței definite în 
Regulamentul (CE) nr. 726/2007 ar trebui 
menținute și amplificate, în special în ceea 
ce privește gestionarea bazei de date 
comunitare și a rețelei de prelucrare a 
datelor în materie de farmacovigilență 
(denumită în continuarea „baza de date 
Eudravigilance”), coordonarea 
avertismentelor de siguranță ale statelor 
membre și furnizarea către public de 
informații referitoare la aspecte legate de 
siguranță .

Or. en

Justificare

Consumatorii au dreptul de a primi mai multe informații referitoare la aspecte legate de 
farmacovigilență și la raportul beneficii/riscuri prezentate de medicamentele lor. Agenția 
joacă un rol important ca sursă de informații independentă de încredere.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a proteja sănătatea publică, este 
oportună asigurarea unei finanțări adecvate 
a activităților Agenției în materie de 
farmacovigilență. Trebuie prevăzute 
dispoziții pentru a permite finanțarea 
adecvată a activităților în materie de 
farmacovigilență prin perceperea de taxe 
pentru titularii autorizației de 
comercializare. Gestionarea fondurilor 
astfel colectate ar trebui să fie supusă 

(11) Pentru a proteja sănătatea publică, este 
oportună asigurarea unei finanțări adecvate 
a activităților Agenției în materie de 
farmacovigilență.
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unui control permanent al consiliului de 
administrație pentru a garanta 
independența Agenției.

Or. fr

Amendamentul 3

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

Text propus de Comisie Amendamentul

(20a) Prezentul regulament se aplică fără 
a aduce atingere Directivei 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date* și 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile și organele comunitare 
și privind libera circulație a acestor date 
**. Pentru a identifica, evalua, înțelege și 
preveni reacții adverse și pentru a 
identifica și lua măsuri în vederea 
reducerii riscurilor prezentate de 
medicamente și sporirii beneficiilor 
acestora, cu scopul de a asigura sănătatea 
publică, ar trebui să fie posibilă 
procesarea datelor cu caracter personal în 
cadrul sistemului Eudravigilance, 
respectând, în același timp, legislația UE 
în materie de protecție a datelor. 
* JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

** JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 4

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

Text propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilență, acesta este asistat de 
Comitetul pentru farmacovigilență 
menționat la articolul 56 alineatul (1) litera 
aa.

Or. fr

Justificare

Schimbare la nivel orizontal necesară în întregul text al propunerii – propunerea stabilește 
un Comitet consultativ pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilență și îi acordă 
acestuia sarcini importante în materie de farmacovigilență, având însă un rol pur consultativ 
și nicio autoritate - rolul comitetului ar trebui consolidat și acest lucru ar trebui să se reflecte 
în numele acestuia.

Amendamentul 5

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

Text propus de Comisie Amendamentul

(8) În situații excepționale și în urma 
consultării cu solicitantul, autorizația poate 
fi acordată sub rezerva obligației impuse 
solicitantului de a îndeplini anumite 
condiții, în special privind siguranța 
medicamentului, informarea autorităților 
competente cu privire la orice incident 

(8) În situații excepționale și în urma 
consultării cu solicitantul, autorizația poate 
fi acordată sub rezerva obligației impuse 
solicitantului de a iniția proceduri 
specifice, în special privind siguranța 
medicamentului, informarea autorităților 
competente cu privire la orice incident 
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legat de utilizarea sa și măsurile care 
trebuie adoptate. Această autorizare poate 
fi acordată doar dacă solicitantul poate să 
demonstreze că nu este în măsură să 
furnizeze informații complete privind 
eficiența și siguranța medicamentului în 
condiții normale de utilizare, din motive 
obiective și verificabile și trebuie să se 
bazeze pe unul dintre motivele enunțate în 
anexa 1 la Directiva 2001/83/CE. 
Menținerea autorizației depinde de 
reevaluarea anuală a acestor condiții.”

legat de utilizarea sa și măsurile care 
trebuie adoptate Această autorizare poate fi 
acordată doar pentru motive obiective și 
verificabile și trebuie să se bazeze pe unul 
dintre motivele enunțate în anexa 1 la 
Directiva 2001/83/CE. Menținerea 
autorizației depinde de reevaluarea anuală 
a acestor condiții.”

Or. en

Justificare

Formularea legislației existente asigură criterii mai stricte și o protecție mai eficientă a 
consumatorilor față de riscul autorizării premature în scopuri de marketing.

Amendamentul 6

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

Text 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, 
elaborează formulare electronice standard 
și alte formulare structurate destinate 
semnalării, de către personalul medico-
sanitar și de către pacienți, a cazurilor de 
reacții adverse suspectate.

Or. en

Amendamentul 7

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

(2) un rezumat al fiecărei reuniuni a
comitetelor precizate la articolul 56 
alineatul (1) literele (a) și (aa) din prezentul 
regulament și a grupului de coordonare în 
ceea ce privește activitățile de 
farmacovigilență;

(2) ordini de zi ale ședințelor și procese 
verbale ale acestora, însoțite de deciziile 
luate, detalii despre voturi și explicații 
asupra voturilor, inclusiv opiniile 
minoritare ale comitetelor precizate la 
articolul 56 alineatul (1) literele (a) și (aa) 
din prezentul regulament și a grupului de 
coordonare în ceea ce privește activitățile 
de farmacovigilență;

Or. en

Justificare

Conform articolului 126b din Directiva 2004/27/CE „statele membre se asigură că 
autoritatea competentă pune la dispoziția publicului regulamentul său de procedură și pe cel 
al comitetelor, ordinea de zi a ședințelor și procesele verbale ale acestora, însoțite de 
deciziile luate, detalii despre voturi și explicații asupra voturilor, inclusiv opiniile 
minoritare”. Agenția pentru Alimente și Medicamente din SUA acționează deja în acest fel, 
dar acest lucru nu este aplicat în Europa.

Amendamentul 8

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

Text propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilență evaluează 
rapoartele periodice actualizate referitoare 
la siguranță.

(3) Comitetul pentru farmacovigilență 
evaluează din punct de vedere științific 
raportul beneficii/riscuri al 
medicamentului pe baza tuturor 
informațiilor disponibile, inclusiv a 
rapoartelor periodice actualizate și a 
datelor înregistrate în baza de date 
Eudravigilance.

Acesta elaborează un raport de evaluare în 
termen de 90 de zile de la primirea 
rapoartelor periodice actualizate referitoare 
la siguranță și îl transmite titularului 
autorizației de introducere pe piață.

Acesta elaborează un raport științific 
privind raportul beneficii/riscuri al 
medicamentului în termen de 90 de zile de 
la primirea rapoartelor periodice 
actualizate referitoare la siguranță și îl 
transmite titularului autorizației de 
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introducere pe piață și grupului de 
coordonare. 

În termen de 30 de zile de la primirea 
raportului de evaluare, titularul autorizației 
de introducere pe piață poate transmite
observații agenției.

În termen de 30 de zile de la primirea 
raportului de evaluare, titularul autorizației 
de introducere pe piață și grupul de 
coordonare pot transmite observații 
Comitetului pentru farmacovigilență. 

În cadrul reuniunii imediat următoare 
sfârșitului perioadei destinate primirii 
observațiilor din partea titularului 
autorizației de introducere pe piață, 
Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilență adoptă 
raportul de evaluare cu sau fără modificări, 
luând în considerare orice observații 
transmise de titularul autorizației de 
introducere pe piață. 

În cadrul reuniunii imediat următoare 
sfârșitului perioadei destinate primirii 
observațiilor din partea titularului 
autorizației de introducere pe piață și a 
grupului de coordonare, Comitetul pentru 
farmacovigilență adoptă raportul de 
evaluare cu sau fără modificări, luând în 
considerare orice observații transmise. 

Raportul de evaluare respectiv este făcut 
public fără întârziere prin intermediul 
portalului web european privind 
siguranța medicamentelor începând cu 
data de (a se menționa data cu exactitate: 
la 18 luni după data prevăzută la articolul 
3).

Or. fr

Justificare

Dat fiind că raportul științific de evaluare elaborat de raportoare are la bază date transmise 
de întreprinderi (rapoartele periodice de siguranță și date rezultate în urma testelor clinice și 
a studiilor post-AIP), dar și date transmise de sistemele de farmacovigilență ale diferitelor 
state membre (notificări din partea profesioniștilor din domeniul sănătății și, în special, a 
pacienților).

Amendamentul 9

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

Text propus de Comisie Amendamentul

(4) În termen de 30 de zile de la primirea
raportului din partea Comitetului 

(4) În termen de 30 de zile de la adoptarea
raportului, Comitetul pentru 



PA\797090RO.doc 11/14 PE430.771v01-00

RO

consultativ pentru evaluarea riscurilor în 
farmacovigilență, Comitetul pentru 
medicamente de uz uman analizează 
raportul și adoptă un aviz privind 
menținerea, modificarea, suspendarea sau 
revocarea autorizației respective de 
introducere pe piață.

farmacovigilență adoptă un aviz privind 
menținerea, modificarea, suspendarea sau 
revocarea autorizației respective de 
introducere pe piață.

Or. fr

Amendamentul 10

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

Text propus de Comisie Amendamentul

(6) Avizele și deciziile precizate la 
alineatele 3 – 5 din prezentul articol se fac 
publice prin intermediul portalului web 
privind siguranța medicamentelor europene 
menționat la articolul 26.

(6) Rapoartele de evaluare, avizele și 
deciziile precizate la alineatele 3 – 5 din 
prezentul articol se fac publice prin 
intermediul portalului web privind 
siguranța medicamentelor europene 
menționat la articolul 26.

Or. fr

Amendamentul 11

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

Text propus de Comisie Amendamentul

La solicitarea Comisiei, Agenția participă, 
în colaborare cu statele membre, la 
armonizarea și standardizarea 
internaționale ale măsurilor tehnice în 
domeniul farmacovigilenței. 

La solicitarea Comisiei, Agenția participă, 
în colaborare cu statele membre și cu toate 
părțile interesate, la armonizarea și 
standardizarea internaționale ale măsurilor 
tehnice în domeniul farmacovigilenței. 
Aceste lucrări au ca punct de pornire 
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nevoile pacienților și sunt efectuate dintr-
o perspectivă științifică.

Or. fr

Justificare

 Amendament ce vizează armonizarea cu propunerile de amendamente la articolul 108 din 
Directiva 2001/83/CE.

Amendamentul 12

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

Text propus de Comisie Amendamentul

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

(aa) Comitetul pentru farmacovigilență, 
care răspunde de evaluarea din punctul de 
vedere al farmacovigilenței după 
autorizarea de introducere pe piață  a 
medicamentelor introduse pe piață în 
conformitate cu procedura centralizată;

Or. fr

Justificare

Comitetul respectiv ar trebui să aibă competențe de recomandare în aceeași măsură ca și 
Comitetul european de acordare a AIP (Comitetul pentru medicamente de uz uman, CHMP). 
După ce evaluările realizate de statele membre sub supravegherea acestuia au fost analizate 
și discutate (prin sisteme de raportori și coraportori), Comitetul trebuie să fie în măsură să 
propună Comisiei Europene în mod direct o decizie de retragere sau modificare a AIP, fără a 
fi suspus controlului Comitetelor de AIP (CHMP sau grupul de coordonare CMDh).

Amendamentul 13

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

Statele membre transmit Agenției, laolaltă 
cu menționarea calificărilor acestora și a 
domeniul lor de specializare, numele 
experților naționali cu experiență 
confirmată în evaluarea medicamentelor și 
care ar fi dispuși să își desfășoare 
activitatea în grupuri de lucru sau în 
grupuri științifice consultative ori în oricare 
dintre comitetele precizate la articolul 56 
alineatul 1.

Statele membre transmit Agenției, laolaltă 
cu menționarea calificărilor acestora și a 
domeniul lor de specializare, numele 
experților naționali cu experiență 
confirmată în evaluarea medicamentelor și 
care ar fi dispuși să își desfășoare 
activitatea în grupuri de lucru sau în 
grupuri științifice consultative ori în oricare 
dintre comitetele precizate la articolul 56 
alineatul 1, precum și gradul de 
independență a acestora față de 
întreprinderile farmaceutice.. 

Or. fr

Justificare

Întrucât există cazuri în care anumite decizii au fost schimbate ca urmare a constituirii unui 
nou „grup de experți”, acest lucru îndeamnă la prudență în ceea ce privește existența unor 
interese comune ale experților și întreprinderilor farmaceutice. Declarațiile privind interesele 
comune nu sunt suficiente pentru a pune capăt presiunilor.

Amendamentul 14

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

Text propus de Comisie Amendamentul

(4) Activitățile legate de farmacovigilență, 
de funcționarea rețelelor de comunicații și 
de supravegherea pieței se află sub 
controlul permanent al Consiliului de 
administrație, în scopul garantării 
independenței Agenției. Acest fapt nu 
împiedică prelevarea taxelor care trebuie 
achitate de titularii autorizației de 
introducere pe piață pentru efectuarea 
activităților respective de către Agenție.”

(4) Activitățile legate de farmacovigilență, 
de funcționarea rețelelor de comunicații și 
de supravegherea pieței se află sub 
controlul permanent al Consiliului de 
administrație, în scopul garantării 
independenței Agenției. Acestea primesc 
finanțare publică adecvată, pe măsura 
sarcinilor ce le sunt conferite.

Or. en
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Justificare

Este important ca activitățile de farmacovigilență să fie finanțate în continuare din fonduri 
publice, cu scopul de a evita conflictele de interese; prin urmare, textul fostului alineat (4) ar 
trebui păstrat.


