
PA\797716RO.doc PE430.857v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

2008/0256(COD)

26.11.2009

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
de modificare, în ceea ce priveşte informaţiile destinate publicului larg 
referitoare la medicamentele eliberate pe bază de reţetă, a Directivei 
2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de 
uz uman 
(COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

Raportor: Jorgo Chatzimarkakis



PE430.857v01-00 2/18 PA\797716RO.doc

RO

PA_Legam



PA\797716RO.doc 3/18 PE430.857v01-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerile de modificare a Directivei 2001/83/CE şi a Regulamentului nr. 726/2004 au ca 
obiective generale garantarea funcţionării corespunzătoare a pieţei interne de medicamente de 
uz uman şi mai buna protejare a sănătăţii cetăţenilor UE. În acest sens, propunerile urmăresc 
în special crearea unui cadru clar pentru furnizarea de informaţii către publicul larg cu privire 
la medicamentele eliberate pe bază de reţetă, cu scopul de a încuraja utilizarea raţională a 
medicamentelor în cauză. Prin această propunere se asigură interdicţia privind publicitatea 
directă către consumatori în cazul medicamentelor eliberate pe bază de reţetă.

Aceste obiective se vor realiza prin intermediul următoarelor măsuri:

• Asigurarea unei înalte calităţi a informaţiilor furnizate prin aplicarea coerentă a unor 
standarde definite în mod clar la nivel comunitar.

• Facilitarea difuzării informaţiilor prin filiere care să corespundă necesităţilor şi 
posibilităţilor unor tipuri diferite de pacienţi.

• Permiterea furnizării, într-un mod inteligibil, de către titularii de autorizaţii de 
introducere pe piaţă a unor informaţii obiective şi nepromoţionale privind beneficiile şi 
riscurile medicamentelor în cauză.

• garanţia aplicării măsurilor de monitorizare şi de executare pentru a avea siguranţa că 
furnizorii de informaţii respectă criteriile de calitate, evitând totodată o birocraţie inutilă.

Cu privire la fiecare obiectiv în parte:

Comisia a recunoscut, în textul prezentei directive, faptul că pacienţii sunt din ce în ce mai 
interesaţi de propria sănătate şi îşi doresc să se implice tot mai mult în aspecte legate de 
aceasta. Aşadar, un tratament optim este posibil doar dacă pacienţii sunt informaţi în legătură 
cu medicamentele care le sunt administrate, pentru a putea lua decizii în cunoştinţă de cauză 
şi pentru a încuraja folosirea raţională a medicamentelor. Raportorul este de acord cu Comisia 
în ceea ce priveşte faptul că o acţiune la nivel comunitar cu privire la furnizarea de informaţii 
pacienţilor ar putea influenţa în mod pozitiv sănătatea publică. În plus, acesta ar dori să 
sublinieze faptul că informaţiile privind medicamentele eliberate pe bază de reţetă, care să 
corespundă necesităţilor şi aşteptărilor pacienţilor, ar putea promova aspectul preventiv. 

Cert este însă că, în prezent, informaţiile puse la dispoziţie în Uniunea Europeană privind 
medicamentele eliberate pe bază de reţetă sunt insuficiente şi inactuale. Obţinerea de 
informaţii depinde de capacitatea cetăţeanului de a folosi internetul, precum şi de limbile 
străine pe care acesta le cunoaşte.

La toate acestea se adaugă şi faptul că, din cauza lipsei unor condiţii uniforme privind
conţinutul informaţiilor, normele şi practicile referitoare la informaţiile care pot fi puse la 
dispoziţie variază în mod semnificativ de la un stat membru la altul. Din acest motiv, accesul 
la informaţiile privind medicamentele este inegal.

Întreprinderea de acţiuni în acest domeniu este cu atât mai importantă în prezent cu cât 
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progresele tehnologice îi facilitează cetăţeanului accesul la informaţii pe internet, dar şi la 
publicitate involuntară din întreaga lume, fiind astfel expus unor informaţii înşelătoare şi 
insuficiente. Din acest motiv, raportorul consideră necesară modificarea de urgenţă a acestei 
situaţii, pentru ca cetăţenii europeni să dispună de informaţii obiective şi nepublicitare, 
conforme cu normele europene. Prin intermediul informaţiilor certificate, Uniunea Europeană 
trebuie să contrabalanseze publicitatea prezentă pe internet care poate induce consumatorul în 
eroare.

În acest sens, trebuie să se pună accentul pe prospectul produsului. Informaţiile din prospect 
trebuie concepute astfel încât să fie pe înţelesul tuturor cetăţenilor. Acest lucru este cu atât 
mai urgent cu cât forma actuală a prospectelor este insuficientă, în măsura în care acestea îl 
pot speria pe pacient şi îl pot determina să întrerupă tratamentul. În esenţă, propunerea 
Comisiei are drept obiectiv modificarea prospectului.

Raportorul doreşte să sublinieze încă o dată faptul că interdicţia privind publicitatea directă 
către consumatori în cazul medicamentelor eliberate pe bază de reţetă trebuie menţinută. De 
asemenea, acesta susţine cu fermitate faptul că autorităţile de reglementare ale statelor 
membre şi profesioniştii din domeniul sănătăţii constituie în continuare surse importate pentru 
publicul larg în furnizarea de informaţii privind medicamentele, titularii autorizaţiilor de 
introducere pe piaţă reprezentând în acelaşi timp însă o sursă valoroasă pentru furnizarea de 
informaţii fără caracter publicitar cu privire la medicamente.

Raportorul este conştient de faptul că sunt necesare sisteme de monitorizare pentru garantarea 
respectării unor standarde calitative uniforme, pentru garantarea unor informaţii de înaltă 
calitate, fără caracter publicitar.

În consecinţă, salută propunerea Comisiei, care permite statelor membre să aleagă cele mai 
potrivite mecanisme de monitorizare şi stabileşte ca regulă generală monitorizarea în legătură 
cu difuzarea informaţiei, deoarece aceasta reprezintă modalitatea cea mai eficientă şi mai 
nebirocratică.

În mod deosebit, raportorul pentru aviz consideră că sunt necesare îmbunătăţiri în ceea ce 
priveşte definirea publicaţiilor din domeniul sănătăţii, precum şi a sancţiunilor, aceste aspecte 
fiind abordate în cadrul amendamentelor.

AMENDAMENTE

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

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Experienţa dobândită din aplicarea 
cadrului juridic actual a arătat, de 
asemenea, că anumite restricţii privind 
posibilităţile societăţilor farmaceutice de a 
furniza informaţii se datorează faptului că 
diferenţa între noţiunile de publicitate şi de 
informaţie nu a fost interpretată în mod 
uniform în cadrul Comunităţii.

(4) Experienţa dobândită din aplicarea 
cadrului juridic actual a arătat, de 
asemenea, că anumite restricţii privind 
posibilităţile societăţilor farmaceutice de a 
furniza informaţii se datorează faptului că 
diferenţa între noţiunile de publicitate şi de 
informaţie nu a fost interpretată în mod 
uniform în cadrul Comunităţii. O 
consecinţă a acestui fapt ar fi că în 
anumite state membre cetăţenilor li s-ar 
interzice dreptul de a avea acces, în 
propria lor limbă, la informaţii 
nepromoţionale de înaltă calitate 
referitoare la medicamente. 

Or. en

Justificare

Într-o societate democratică, dreptul cetăţenilor de a avea acces la informaţii, inclusiv la cele 
referitoare la medicamentele eliberate pe bază de reţetă, reprezintă un principiu 
fundamental.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autorităţile naţionale competente şi 
practicienii din domeniul medicinei trebuie 
să rămână pentru publicul larg surse 
importante de informaţii privind 
medicamentele. Statele membre ar trebui 
să faciliteze accesul cetăţenilor la 
informaţii de o înaltă calitate, prin 
intermediul unor căi adecvate. Titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă pot 
constitui o sursă preţioasă de informaţii 

(8) Autorităţile naţionale competente şi 
practicienii din domeniul medicinei trebuie 
să rămână pentru publicul larg surse 
importante de informaţii privind 
medicamentele. Statele membre ar trebui 
să faciliteze accesul cetăţenilor la 
informaţii de o înaltă calitate, prin 
intermediul unor căi adecvate. Titularii 
autorizaţiilor de introducere pe piaţă pot 
constitui o sursă preţioasă de informaţii 
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nepromoţionale privind medicamentele lor. 
Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să 
stabilească un cadru juridic pentru 
difuzarea către publicul larg a informaţiilor 
specifice privind medicamentele de către 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă. Interzicerea publicităţii către publicul 
larg pentru medicamentele eliberate numai 
pe bază de reţetă trebuie să fie continuată.

nepromoţionale privind medicamentele lor. 
Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să 
stabilească un cadru juridic pentru 
difuzarea către publicul larg a informaţiilor 
specifice privind medicamentele de către 
titularii autorizaţiilor de introducere pe 
piaţă. Stabilirea cadrului legal necesar 
pentru titularii de autorizaţii de 
introducere pe piaţă va îmbunătăţi 
certitudinea juridică în industria 
farmaceutică în sensul că publicului larg 
i se vor pune la dispoziţie tipuri specifice 
de informaţii privind medicamentele pe 
care le utilizează. Interzicerea publicităţii 
către publicul larg pentru medicamentele 
eliberate numai pe bază de reţetă trebuie să 
fie continuată.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, se cuvine să se limiteze 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
la medicamentele eliberate numai pe bază 
de reţetă, dat fiind că normele comunitare 
actuale autorizează, în anumite condiţii, 
publicitatea către publicul larg pentru 
medicamentele eliberate fără reţetă.

(9) În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, se cuvine să se limiteze 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
la medicamentele eliberate numai pe bază 
de reţetă, dat fiind că normele comunitare 
actuale autorizează, în anumite condiţii, 
publicitatea către publicul larg pentru 
medicamentele eliberate fără reţetă. 
Prezenta directivă solicită statelor 
membre să permită, prin intermediul unor 
anumite canale şi sub rezerva unei 
monitorizări corespunzătoare, ca titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă sau un 
terţ care acţionează în numele său să 
furnizeze publicului larg anumite 
informaţii privind medicamentele 
autorizate eliberate pe bază de reţetă.  
Comunicări care nu cad sub incidenţa 
titlului VIIIa ar trebui permise, cu 
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condiţia ca acestea să nu constituie 
mesaje de publicitate.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se urmăreşte clarificarea domeniului de aplicare al directivei 
propuse. Este important ca noua legislaţie să nu interzică în mod neintenţionat anumite 
comunicări, cum ar fi răspunsurile din partea practicienilor din domeniul medicinei la 
întrebări referitoare la utilizarea fără autorizare.

Amendamentul 4

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 
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. 
Oferind cetăţenilor UE mai multe 
informaţii de înaltă calitate referitoare la 
medicamente, li se permite acestora să 
utilizeze mai raţional şi mai corect 
medicamentele, fapt care va duce atât la o 
mai bună informare a cetăţenilor, cât şi la 
îmbunătăţirea sănătăţii în societate. În 
acest scop, orice informaţie destinată 
publicului larg privind medicamentele 
eliberate numai pe bază de reţetă trebuie să 
îndeplinească o serie de cerinţe.

Or. en

Justificare

Considerentele ar trebui să reflecte, de asemenea, obiectivul exprimat al directivei, acela de a 
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permite cetăţenilor să utilizeze mai bine (mai raţional şi mai sigur) medicamentele şi să 
urmeze într-o măsură mai mare tratamentele prescrise. Potrivit informaţiilor furnizate de 
OMS, mai mult de 50% din cetăţenii UE utilizează medicamente în mod incorect.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Internetul are un rol esenţial în 
comunicarea de informaţii către pacienţi şi 
importanţa acestuia este în creştere. 
Internetul permite un acces aproape 
nelimitat la informaţii, ignorând frontierele 
naţionale. Se cuvine să se stabilească reguli 
specifice de supraveghere a site-urilor 
internet pentru a ţine seama de natura 
transfrontalieră a informaţiilor furnizate 
prin intermediul acestora şi a permite 
cooperarea între statele membre.

(13) Internetul are un rol esenţial în 
comunicarea de informaţii către pacienţi şi 
importanţa acestuia este în creştere. 
Internetul permite un acces aproape 
nelimitat la informaţii, ignorând frontierele 
naţionale. Se cuvine să se stabilească reguli 
specifice de supraveghere a site-urilor 
internet, care se adresează în mod explicit 
cetăţenilor UE, pentru a ţine seama de 
natura transfrontalieră a informaţiilor 
furnizate prin intermediul acestora şi a 
permite cooperarea între statele membre.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se urmăreşte o clarificare a faptului că prezenta directivă se referă 
numai la site-uri care se adresează cetăţenilor UE. Nu sunt cuprinse site-uri care se 
adresează unui public din afara UE sau care au ca destinatari persoane din întreaga lume, 
indiferent dacă informaţia a fost creată în UE sau serverul se află pe teritoriul acesteia.

Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- corespondenţa, eventual însoţită de 
materiale fără caracter publicitar, 
necesară pentru a răspunde la o întrebare 
specifică privind un anumit medicament;
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Or. de

Justificare

„Corespondenţa, eventual însoţită de materiale fără caracter publicitar, necesară pentru a 
răspunde la o întrebare specifică privind un anumit medicament” nu poate fi nici publicitate 
în sensul titlului VIII şi nici informaţii în sensul titlului VIIIa. Statutul juridic nu ar trebui 
modificat în raport cu situaţia actuală.

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/83/CE
Articolul 86 – alineatul 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- anunţurile cu caracter informativ şi 
materialele documentare cu privire la, de 
exemplu, schimbări ale ambalajului, 
atenţionări privind reacţiile adverse în 
cadrul precauţiilor generale de administrare 
a medicamentelor, cataloage comerciale şi 
liste de preţuri, cu condiția să nu includă 
nicio informație cu privire la medicament;

- anunţurile cu caracter informativ 
(inclusiv anunţurile şi declaraţiile ca cele 
făcute către organizaţiile mass-media, fie 
ca răspuns la o întrebare directă, fie prin 
diseminarea unor astfel de informaţii prin 
intermediul conferinţelor sau al 
comunicatelor sau anunţurilor scrise sau 
al rapoartelor către deţinătorii de acţiuni 
şi/sau autorităţile de reglementare) şi 
materialele documentare cu privire la un 
medicament, de exemplu, schimbări ale 
ambalajului, atenţionări privind reacţiile 
adverse în cadrul precauţiilor generale de 
administrare a medicamentelor, cataloage 
comerciale şi liste de preţuri şi 
rambursare, cu condiția ca astfel de 
anunţuri sau materiale documentare să nu 
includă nicio informație cu privire la 
medicament.

Or. en

Justificare

Clarificarea domeniului de aplicare al directivei. Societăţile ar trebui să fie în continuare 
autorizate să furnizeze anumite informaţii. De exemplu, regulile de pe piaţa de acţiuni prevăd 
obligaţia societăţilor de a informa pe deplin investitorii cu privire la evoluţiile importante, în 
timp ce angajaţii trebuie să fie informaţi cu privire la schimbările care au loc în cadrul 
societăţii. „Informație cu privire la medicament” ar putea fi interpretat ca orice declaraţie, 
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fie pozitivă, fie negativă, cu privire la proprietăţile unui produs şi ar putea duce la 
interzicerea involuntară a unor informaţii cu privire la reacţii adverse sau atenţionări. 

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Titlul VIIIa – Articolul 100a – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) - anunţurile cu caracter informativ şi 
nepromoţional (inclusiv anunţurile şi 
declaraţiile făcute către organizaţiile 
mass-media, fie ca răspuns la o întrebare 
directă, fie prin diseminarea unor astfel 
de informaţii prin intermediul 
conferinţelor sau al comunicatelor sau 
anunţurilor scrise sau al rapoartelor către 
deţinătorii de acţiuni şi/sau autorităţile de 
reglementare) şi materialele documentare 
cu privire la un medicament, de exemplu, 
schimbări ale ambalajului, atenţionări 
privind reacţiile adverse în cadrul 
precauţiilor generale de administrare a 
medicamentelor, cataloage comerciale şi 
liste de preţuri şi rambursare, cu condiția 
ca astfel de anunţuri sau materiale 
documentare să nu vizeze promovarea 
unui anumit medicament.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se urmăreşte o clarificarea domeniului de aplicare, de exemplu  
regulile de pe piaţa de acţiuni prevăd obligaţia societăţilor de a informa pe deplin investitorii 
cu privire la evoluţiile importante, în timp ce angajaţii trebuie să fie informaţi cu privire la 
schimbările care au loc în cadrul societăţii.  Această specificare este necesară pentru a 
permite furnizarea corectă a unor astfel de informaţii. 
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Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Titlul VIIIa – 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 şi alte declaraţii şi 
documente disponibile publicate de 
autorităţile competente;

Or. en

Justificare

EPAR (raportul public european de evaluare) şi alte documente publicate de autorităţile 
competente includ informaţii detaliate care prezintă interes pentru unii dintre pacienţi.

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informaţii privind impactul avut de 
medicament asupra mediului, privind 
preţul, anunţuri cu caracter faptic sau 
informativ şi material de referinţă privind, 
de exemplu, modificările aduse 
ambalajului sau avertismente referitoare la 
reacţiile adverse;

(c) informaţii privind impactul avut de 
medicament asupra mediului, privind 
preţul, anunţuri cu caracter faptic sau 
informativ şi material de referinţă privind, 
de exemplu, modificările aduse 
ambalajului, rambursare sau avertismente 
referitoare la reacţiile adverse;

Or. en
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Justificare

Ar putea fi utilă includerea în listă a statutului rambursărilor, ca un exemplu de informaţie cu 
caracter informativ care ar trebui permisă în conformitate cu prezentul articol. 

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Titlul VIIIa – 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) 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; Statele membre 
convin până cel târziu la ...* asupra 
definiţiei publicaţiilor legate de domeniul 
sănătăţii.
_____

* Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive. 

Or. de

Justificare

O definiţie comună oferă o mai mare claritate juridică şi contribuie la un cadru clar de 
punere la dispoziţie a informaţiilor.

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Titlul VIIIa – 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 la solicitări de informaţii 
din partea unui membru al publicului larg. 
Răspunsurile verbale trebuie înregistrate.
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Or. de

Justificare

Adesea pacienţii solicită clarificarea imediată şi directă a informaţiilor din prospect sau 
doresc să obţină informaţii suplimentare. Solicitarea unui răspuns exclusiv în formă scrisă ar 
însemna întârzieri suplimentare pentru pacienţi, care ar putea să aibă, în anumite 
împrejurări, consecinţe negative asupra sănătăţii acestora.  Prin urmare, ar trebui ca 
răspunsurile la solicitările individuale de informaţii medicale să poată fi formulate atât în 
formă verbală, cât şi în formă scrisă . Răspunsurile verbale ar trebui înregistrate pentru a 
putea fi controlate.

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o declaraţie prin care se indică faptul că 
informaţiile sunt menite să sprijine, nu să 
înlocuiască relaţia dintre pacient şi 
practicienii în domeniul medicinei şi că un 
astfel de practician ar trebui să fie contactat 
în cazul în care pacientul necesită 
clarificări cu privire la informaţiile 
furnizate;

(b) o declaraţie prin care se indică faptul că 
informaţiile sunt menite să sprijine, nu să 
înlocuiască relaţia dintre pacient şi 
practicienii în domeniul medicinei şi că un 
astfel de practician ar trebui să fie contactat 
în cazul în care pacientul necesită 
clarificări sau informaţii suplimentare cu 
privire la informaţiile furnizate;

Or. en

Justificare

Pentru a se clarifica în declaraţie că un practician din domeniul medicinei ar trebui contactat 
în cazul în care un pacient solicită informaţii suplimentare. Este posibil, totuşi, ca 
practicianul să nu poată răspundă la întrebări specifice referitoare la informaţiile furnizate 
de producător. 

Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Titlul VIIIa – Articolul 100d – alineatul 2 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) textul prospectului actual sau 
indicaţia cu privire la locul în care acest 
text poate fi găsit. În cazul site-urilor 
internet aflate sub controlul titularilor de 
autorizaţii de introducere pe piaţă care se 
adresează direct cetăţenilor din unul sau 
mai multe state membre, acestea trebuie 
să conţină rezumatul caracteristicilor 
produsului şi prospectele medicamentelor 
în limbile oficiale ale statelor membre în 
care sunt autorizaţi, dacă informaţia cu 
privire la medicamente este prezentată în 
limbile respective.

Or. en

Justificare

Este important ca cititorul să aibă acces la textul actual al prospectului. Cerinţa cu privire la 
site-urile internet este mai bine tratată în cadrul prezentului alineat decât ca obligaţie de 
monitorizare pentru statele membre. 

Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Titlul VIIIa – Articolul 100d – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) comparaţii între medicamente; (a) comparaţii între medicamente, cu 
excepţia cazurilor în care astfel de 
comparaţii sunt incluse în documente 
aprobate oficial, cum ar fi rezumatul 
caracteristicilor produsului;

Or. en

Justificare

În rezumatul caracteristicilor produsului şi prospectele însoţitoare ale  unor medicamente 
există comparaţii. A exclude comparaţiile existente ar însemna, în practică, obligaţia ca 
informaţiile furnizate de titularii de autorizaţii de introducere pe piaţă să fie incomplete. 
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Aceasta ar aduce prejudicii procesului de autorizare.

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că pe site-
urile internet ale titularilor unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă prin care sunt 
difuzate informaţiile privind 
medicamentele eliberate pe bază de reţetă 
este reprodus textul rezumatului 
caracteristicilor medicamentelor în cauză şi 
al prospectului însoţitor al acestora, în 
limbile oficiale ale statelor membre în care 
medicamentele respective sunt autorizate.

(1) Statele membre se asigură că pe site-
urile internet ale titularilor unei autorizaţii 
de introducere pe piaţă prin care sunt 
difuzate informaţiile privind 
medicamentele eliberate pe bază de reţetă 
este reprodus textul rezumatului 
caracteristicilor medicamentelor în cauză şi 
al prospectului însoţitor al acestora, în 
limba oficială a statului membru în care 
medicamentele respective sunt autorizate şi 
pentru care site-ul internet este destinat.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că rezumatul caracteristicilor produsului şi  prospectului însoţitor 
al unui medicament eliberat pe bază de reţetă ar trebui reprodus numai în limba oficială a 
statului membru în care informaţiile sunt publicate şi pentru care site-ul internet este 
destinat. De exemplu, dacă site-ul internet este destinat pieţei germane, rezumatul 
caracteristicilor produsului şi prospectul însoţitor sunt publicate doar în limba germană. 
Exprimarea actuală este neclară în această privinţă.

Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Titlul VIIIa – Articolul 100g – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După consultarea statelor membre, 
Comisia elaborează linii directoare privind 
informaţiile care sunt permise în temeiul 
prezentului titlu, aceste linii directoare 

(2) După consultarea statelor membre şi a 
altor părţi interesate, Comisia elaborează 
linii directoare privind informaţiile care 
sunt permise în temeiul prezentului titlu, 
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conţinând un cod de conduită pentru 
titularii de autorizaţii de introducere pe 
piaţă care furnizează informaţii publicului 
larg sau membrilor acestuia privind 
medicamentele autorizate care sunt 
eliberate pe bază de reţetă. Comisia 
elaborează liniile directoare respective la 
momentul intrării în vigoare a prezentei 
directive şi le actualizează în mod regulat, 
în funcţie de experienţa acumulată.

aceste linii directoare conţinând un cod de 
conduită pentru titularii de autorizaţii de 
introducere pe piaţă care furnizează 
informaţii publicului larg sau membrilor 
acestuia privind medicamentele autorizate 
care sunt eliberate pe bază de reţetă. 
Comisia elaborează liniile directoare 
respective la momentul intrării în vigoare a 
prezentei directive şi le actualizează în 
mod regulat, în funcţie de experienţa 
acumulată.

Or. en

Justificare

În elaborarea codului şi a orientărilor, ar trebui consultate şi alte părţi interesate, precum 
pacienţii, practicienii din domeniul medicinei şi sectorul industrial.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, se poate asigura 
conţinut video în scopul furnizării de 
asistenţă în utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentelor.

Or. en

Justificare

Information on prescription medicines should not be actively distributed through TV or radio.
However, there can be a great value for patients if certain information is supported by other 
means, for example film, DVD or similar to demonstrate the correct way of using an inhaler.
The term “web TV” is not defined and may exclude the viewing of Internet website content 
through TV screens. Such viewing is perfectly acceptable and banning the TV as a viewing 
machine makes no sense. However the unsolicited pushing of TV content via websites should 
be prohibited – but this is not generally understood to be ‘Web TV.
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Amendamentul 19

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Titlul VIIIa – Articolul 100i – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea sancţiunilor ar trebui stabilită la 
nivel comunitar.

Or. de

Justificare

Nu ar trebui ca statele membre să stabilească valoarea sancţiunilor. Stabilirea la nivel 
comunitar a valorii sancţiunilor contribuie la o mai mare claritate juridică şi garantează că 
acestea funcţionează ca un mijloc clar de intimidare în cazul încălcării dispoziţiilor.  

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre garantează că 
titularii autorizaţiei de introducere pe 
piaţă sunt reprezentaţi şi luaţi în 
considerare în examinarea cazurilor în 
care sunt acuzaţi de nerespectarea 
dispoziţiilor stabilite în prezentul titlu. 
Titularii autorizaţiei de introducere pe 
piaţă pot formula un recurs împotriva 
oricărei decizii către un organism judiciar 
sau alt organism competent.

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este asigurarea unei mai mare eficienţe şi transparenţe a 
procesului.
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