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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerile de modificare a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului nr. 726/2004 au ca 
obiective generale garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne de medicamente de 
uz uman și mai buna protejare a sănătății cetățenilor UE. În acest sens, propunerile urmăresc 
în special crearea unui cadru clar pentru furnizarea de informații către publicul larg cu privire 
la medicamentele care se eliberează numai pe bază de prescripție medicală, cu scopul de a 
încuraja utilizarea rațională a medicamentelor în cauză. Prin această propunere se asigură 
interdicția privind publicitatea directă către consumatori în cazul medicamentelor eliberate 
numai pe bază de prescripție medicală.

Aceste obiective se vor realiza prin intermediul următoarelor măsuri:

• asigurarea unei calități superioare a informațiilor furnizate prin aplicarea coerentă a 
unor standarde clar definite la nivel comunitar;

• oferirea posibilității de a furniza informații prin canale care se adresează nevoilor și 
capacităților unor tipuri diferite de pacienți;

• permiterea furnizării de către titularii de autorizații de introducere pe piață a unor 
informații obiective, ușor de înțeles și fără caracter publicitar privind beneficiile și riscurile 
medicamentelor în cauză;

• asigurarea măsurilor de monitorizare și punere în aplicare care garantează respectarea 
de către furnizorii de informații a criteriilor calitative, evitând, totodată, birocrația inutilă.

Cu privire la fiecare obiectiv în parte:

Comisia a recunoscut faptul că pacienții sunt din ce în ce mai interesați de propria sănătate și 
își doresc să se implice tot mai mult. Așadar, un tratament optim este posibil doar dacă 
pacienții sunt informați în legătură cu medicamentele care le sunt administrate, pentru a putea 
lua decizii în cunoștință de cauză și pentru a încuraja folosirea rațională a medicamentelor. 
Raportorul este de acord cu Comisia în ceea ce privește faptul că o acțiune la nivel comunitar 
cu privire la furnizarea de informații pacienților ar putea influența în mod pozitiv sănătatea 
publică. În plus, acesta ar dori să sublinieze faptul că informațiile privind medicamentele 
eliberate numai pe bază de prescripție medicală, care să corespundă necesităților și 
așteptărilor pacienților, ar putea promova aspectul preventiv. 

Cert este însă, că, în prezent, informațiile puse la dispoziție în Uniunea Europeană privind 
medicamentele eliberate numai pe bază de prescripție medicală sunt insuficiente și nu mai 
sunt de actualitate. Procurarea de informații depinde de capacitatea cetățeanului de a folosi 
internetul, precum și de limbile străine pe care acesta le stăpânește.

La toate acestea se adaugă și faptul că, din cauza lipsei unor condiții uniforme privind 
conținutul informațiilor, normele și practicile referitoare la informațiile care pot fi puse la 
dispoziție variază în mod semnificativ de la un stat membru la altul. Din acest motiv, accesul 
la informațiile privind medicamentele este inegal.
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Este deosebit de important în prezent să se ia măsuri în acest domeniu, deoarece progresele 
tehnologice îi facilitează cetățeanului accesul la informații pe internet, precum și la 
publicitatea din întreaga lume, fiind astfel expus unor informații insuficiente și care îl pot 
induce în eroare. Din acest motiv, raportorul consideră necesar ca această situație să se 
schimbe și cetățenii europeni să dispună de informații fiabile și fără caracter publicitar, 
conforme cu normele europene. Prin intermediul informațiilor certificate, Uniunea Europeană 
trebuie să asigure o contragreutate informațională pentru publicitatea care circulă pe internet 
și care poate induce consumatorul în eroare.

În acest sens, trebuie să se pună accentul mai ales pe prospectul produsului. Informațiile din 
prospect trebuie astfel concepute, încât să fie pe înțelesul tuturor cetățenilor. 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 și îl pot determina să întrerupă tratamentul. În esență, 
propunerea Comisiei are drept obiectiv modificarea prospectului.

Raportorul dorește să sublinieze încă o dată faptul că interdicția privind publicitatea directă 
către consumatori în cazul medicamentelor eliberate numai pe bază de prescripție medicală 
trebuie menținută. De asemenea, acesta susține cu fermitate faptul că, pentru publicul larg, 
autoritățile de reglementare ale statelor membre și profesioniștii din domeniul sănătății 
constituie în continuare surse importate pentru furnizarea de informații privind 
medicamentele, titularii autorizațiilor de introducere pe piață reprezentând în același timp însă 
o sursă valoroasă pentru furnizarea de informații fără caracter publicitar cu privire la 
medicamente.

Raportorul este conștient de faptul că sunt necesare sisteme de monitorizare pentru garantarea 
respectării unor standarde calitative uniforme, astfel încât informațiile furnizate să nu aibă un 
caracter publicitar și să fie de o calitate superioară.

În consecință, salută propunerea Comisiei care lasă la alegerea statelor membre decizia cu 
privire la cele mai potrivite mecanisme de monitorizare, dar stabilește o regulă generală 
conform căreia monitorizarea trebuie să aibă loc după difuzarea informației, pentru că aceasta 
este cea mai eficientă și nu necesită formalități excesive.

În mod deosebit, raportorul pentru aviz consideră că sunt necesare îmbunătățiri în ceea ce 
privește finanțarea EMEA, temă abordată și în cadrul amendamentelor.

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 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul în care se constată că 
costurile suplimentare suportate de 
Agenție ca urmare a verificării prealabile 
a anumitor tipuri de informații în 
conformitate cu cerințele prezentului 
regulament nu sunt acoperite de taxele 
percepute de la titularii autorizațiilor de 
introducere pe piață, ar trebui să se 
efectueze o verificare a contribuției 
Uniunii Europene la bugetul Agenției. 
La nivelul statelor membre ar trebui să se 
urmărească, în mod similar, o adaptare a 
contribuției din partea Uniunii Europene.

Or. de

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 20b – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Agenția poate formula obiecții la adresa 
informațiilor furnizate sau a unor părți ale 
respectivelor informații, pentru motive 
legate de nerespectarea dispozițiilor titlului 
VIIIa din Directiva 2001/83/CE, în termen 
de 60 de zile de la primirea notificării. În 
cazul în care Agenția nu emite nicio 
obiecție în termen de 60 de zile, 
informațiile sunt considerate acceptate și 
pot fi publicate.

(3) Agenția poate formula obiecții la adresa 
informațiilor furnizate sau a unor părți ale 
respectivelor informații, pentru motive 
legate de nerespectarea dispozițiilor titlului 
VIIIa din Directiva 2001/83/CE, în termen 
de 30 de zile lucrătoare de la primirea 
notificării, prezentând detaliat motivele 
care au stat la baza obiecției. La stabilirea 
informațiilor finale, titularul autorizației 
de introducere pe piață trebuie să țină 
seama de aceste obiecții. În cazul în care 
Agenția nu emite nicio obiecție în termen 
de 30 de zile lucrătoare, informațiile sunt 
considerate acceptate și pot fi publicate.
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Justificare

Acest amendament urmărește sporirea eficienței și transparenței procedurii. O perioadă de 
revizuire de 60 de zile este prea lungă, în special dacă Agenția are obiecții legate de o parte a 
informațiilor și punctul modificat trebuie prezentat din nou. 

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 726/2004
Articolul 20b – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care Agenția are obiecții 
legate de informațiile furnizate, iar 
titularul autorizației de introducere pe 
piață consideră că obiecțiile nu sunt 
justificate, Agenția permite titularului 
autorizației de introducere pe piață, la 
cererea acestuia, să furnizeze informații 
suplimentare, în scris și/sau sub forma 
unei audieri organizate în termen de 30 de 
zile lucrătoare de la primirea cererii 
respective de către Agenție. Agenția 
comunică răspunsul său titularului 
autorizației de introducere pe piață în 
termen de 30 de zile lucrătoare.

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește sporirea eficienței și transparenței procesului. 


