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Amendamentul 1 

Propunere de regulament – act de modificare 

Referirea 3a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - având în vedere avizul AutorităŃii 
Europene pentru ProtecŃia Datelor din 22 
aprilie 2009¹, 

 
 1 JO C 229, 23.9.2009, p. 19. 

Amendamentul 2 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 2a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Poluarea apelor şi a solurilor cu 
reziduuri farmaceutice constituie o nouă 
problemă de mediu şi o nouă preocupare 
de sănătate publică. Ar trebui luate 
măsuri pentru a monitoriza şi evalua 
efectele negative ale produselor 
farmaceutice asupra mediului, inclusiv 
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cele care afectează sănătatea publică. 

 Pe baza datelor primite de la AgenŃie, de 
la AgenŃia de Mediu şi de la statele 
membre, Comisia ar trebui să elaboreze 
un raport privind amploarea problemei, 
acesta fiind însoŃit de o evaluare în care 
se analizează dacă sunt necesare 
modificări ale legislaŃiei UE privind 
medicamentele sau a altor acte legislative 
relevante ale UE.  

Amendamentul 3 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Principalele sarcini ale AgenŃiei în 
domeniul farmacovigilenŃei definite în 
Regulamentul (CE) nr. 726/2007 ar trebui 
menŃinute şi amplificate, în special în ceea 
ce priveşte gestionarea bazei de date 
comunitare şi a reŃelei de prelucrare a 
datelor în materie de farmacovigilenŃă 
(denumită în continuarea „baza de date 
Eudravigilance”) şi coordonarea 
avertismentelor de siguranŃă ale statelor 
membre. 

(4) Principalele sarcini ale AgenŃiei în 
domeniul farmacovigilenŃei definite în 
Regulamentul (CE) nr. 726/2007 ar trebui 
menŃinute şi amplificate, în special în ceea 
ce priveşte gestionarea bazei de date 
comunitare şi a reŃelei de prelucrare a 
datelor în materie de farmacovigilenŃă 
(denumită în continuarea „baza de date 
Eudravigilance”), coordonarea 
avertismentelor de siguranŃă ale statelor 
membre şi furnizarea către public de 
informaŃii referitoare la aspecte legate de 
siguranŃă. 

Justificare 

Consumatorii au dreptul să primească mai multe informaŃii referitoare la aspecte legate de 
farmacovigilenŃă şi la raportul riscuri-beneficii prezentat de medicamentele care li se 
administrează. AgenŃia joacă un rol important ca sursă de informaŃii independentă de 
încredere. 

Amendamentul 4 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Pentru a permite tuturor autorităŃilor 
competente să primească şi să aibă acces 
simultan la informaŃii privind 
farmacovigilenŃa medicamentelor de uz 

(5) Pentru a permite tuturor autorităŃilor 
competente să primească şi să aibă acces 
simultan la informaŃii privind 
farmacovigilenŃa medicamentelor de uz 
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uman autorizate în Comunitate şi să le 
pună în comun, baza de date 
Eudravigilance ar trebui menŃinută şi 
consolidată în calitate de punct unic de 
centralizare a informaŃiilor. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să nu impună noi 
cerinŃe de notificare titularilor unei 
autorizaŃii de introducere pe piaŃă.  

uman autorizate în Comunitate şi să le 
pună în comun, baza de date 
Eudravigilance ar trebui menŃinută şi 
consolidată în calitate de punct unic de 
centralizare a informaŃiilor. Prin urmare, 
statele membre ar trebui să nu impună noi 
cerinŃe de notificare titularilor unei 
autorizaŃii de introducere pe piaŃă. În 
schimb, baza de date Eudravigilance ar 
trebui să notifice simultan statele membre 
în cauză cu privire la rapoartele transmise 
de titularii unei autorizaŃii de introducere 
pe piaŃă. 

 Pentru a asigura un nivel ridicat al 
calităŃii informaŃiilor, statele membre ar 
trebui să susŃină dezvoltarea expertizei la 
nivelul centrelor de farmacovigilenŃă 
naŃionale şi regionale. AutorităŃile 
naŃionale competente ar trebui să 
colecteze rapoartele de la aceste centre şi 
să transfere datele către baza de date 
Eudravigilance. 

Baza de date ar trebui să fie accesibilă în 
mod integral statelor membre, AgenŃiei şi 
Comisiei şi accesibilă într-o anumită 
măsură titularilor unei autorizaŃii de 
introducere pe piaŃă şi publicului. 

Baza de date ar trebui să fie accesibilă în 
mod integral statelor membre, AgenŃiei şi 
Comisiei şi accesibilă într-o anumită 
măsură titularilor unei autorizaŃii de 
introducere pe piaŃă şi publicului, în toate 
limbile oficiale ale Uniunii.  

Justificare 

Statele membre ar trebui să fie informate pe cale electronică atunci când titularii unei 
autorizaŃii de introducere pe piaŃă transmit către Eudravigilance rapoarte privind presupuse 
efecte indezirabile grave constatate pe teritoriul lor, ca mijloc de control suplimentar care să 
asigure că autorităŃile naŃionale competente nu trec cu vederea sau ignoră aceste informaŃii. 

Amendamentul 5 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În vederea creşterii transparenŃei în 
ceea ce priveşte problemele în materie de 
farmacovigilenŃă, un portal web privind 
siguranŃa medicamentelor ar trebui creat şi 
gestionat de către AgenŃie.  

(6) În vederea creşterii transparenŃei în 
ceea ce priveşte problemele în materie de 
farmacovigilenŃă, un portal web privind 
siguranŃa medicamentelor ar trebui creat şi 
gestionat de către AgenŃie, în toate limbile 
oficiale ale Uniunii. 



 

 
 PE446.603/ 4 

 RO 

Amendamentul 6 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) În vederea asigurării, în ansamblul 
ComunităŃii, a unor răspunsuri armonizate 
la preocupările referitoare la siguranŃa 
medicamentelor de uz uman, comitetul 
consultativ pentru evaluarea riscurilor în 
materie de farmacovigilenŃă trebuie să 
sprijine comitetul pentru medicamente de 
uz uman şi grupul de coordonare stabilit de 
Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman în 
legătură cu orice întrebare legată de 
farmacovigilenŃa medicamentelor de uz 
uman. Cu toate acestea, din motive de 
consecvenŃă şi continuitate a evaluărilor, 
responsabilitatea finală pentru evaluarea 
riscuri/beneficii a medicamentelor de uz 
uman autorizate în conformitate cu 
prezentul regulament ar trebui să fie a 
comitetului pentru medicamente de uz 
uman din cadrul AgenŃiei şi a autorităŃilor 
responsabile cu acordarea autorizaŃiilor de 
introducere pe piaŃă. 

(9) În vederea asigurării, în ansamblul 
ComunităŃii, a unor răspunsuri armonizate 
la preocupările referitoare la siguranŃa 
medicamentelor de uz uman, Comitetul 
pentru medicamente de uz uman şi grupul 
de coordonare stabilit de Directiva 
2001/83/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 6 noiembrie 2001 de 
instituire a unui cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman ar trebui să se 
bazeze pe recomandările comitetului 
pentru evaluarea riscurilor în materie de 
farmacovigilenŃă în legătură cu orice 
întrebare legată de farmacovigilenŃa 
medicamentelor de uz uman. Cu toate 
acestea, din motive de consecvenŃă şi 
continuitate a evaluărilor, responsabilitatea 
finală pentru evaluarea riscuri/beneficii a 
medicamentelor de uz uman autorizate în 
conformitate cu prezentul regulament ar 
trebui să fie a comitetului pentru 
medicamente de uz uman din cadrul 
AgenŃiei şi a autorităŃilor responsabile cu 
acordarea autorizaŃiilor de introducere pe 
piaŃă. 

Justificare 

Dacă Comitetul pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilenŃă (CERF) e să devină 
un comitet reprezentativ, competenŃele sale trebuie consolidate în raport cu cele ale 
Comitetului pentru medicamente de uz uman şi ale grupului de coordonare. Nici CHMP şi nici 
grupul de coordonare nu reprezintă organisme specializate în farmacovigilenŃă, sarcina lor 
fiind stabilirea raportului global riscuri-beneficii. CERF ar trebui să fie singurul organism 
responsabil de farmacovigilenŃă şi evaluarea riscurilor pentru a se evita o suprapunere inutilă 
a rolurilor. 

Amendamentul 7 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(15) În cazul în care o autorizaŃie de 
comercializare este însoŃită de obligaŃia de 
a efectua un studiu de siguranŃă ulterior 
autorizării sau de condiŃii sau restricŃii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebuie să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaŃă. PacienŃii şi personalul 
medico-sanitar trebuie încurajaŃi să 
semnaleze toate reacŃiile adverse 
suspectate observate la astfel de 
medicamente, iar AgenŃia ar trebui să 
păstreze o listă actualizată a acestor 
medicamente. 

(15) În cazul în care o autorizaŃie de 
comercializare este însoŃită de obligaŃia de 
a efectua un studiu de siguranŃă ulterior 
autorizării sau de condiŃii sau restricŃii 
privind utilizarea sigură şi eficientă a 
medicamentului, respectivul medicament 
ar trebui să fie supus unei monitorizări 
stricte pe piaŃă. PacienŃii şi personalul 
medico-sanitar trebuie încurajaŃi să 
semnaleze toate reacŃiile adverse 
suspectate observate la astfel de 
medicamente, aceste reacŃii fiind 
semnalate cu un simbol şi o notă 
explicativă corespunzătoare în rezumatul 
caracteristicilor produsului şi în 
prospectul de informare destinat 
pacienŃilor, iar AgenŃia ar trebui să 
păstreze o listă actualizată a acestor 
medicamente. 

Amendamentul 8 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 20a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20a) Prezentul regulament se aplică fără 
a aduce atingere Directivei 95/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecŃia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi libera circulaŃie a acestor date1 şi 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecŃia 
persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituŃiile şi organele comunitare 
şi privind libera circulaŃie a acestor date2. 
Pentru a identifica, evalua, înŃelege şi 
preveni reacŃii adverse şi pentru a 
identifica şi lua măsuri în vederea 
reducerii riscurilor prezentate de 
medicamente şi sporirii beneficiilor 
acestora, cu scopul de a asigura sănătatea 
publică, ar trebui să fie posibilă 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în cadrul sistemului Eudravigilance, 
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respectând, în acelaşi timp, legislaŃia UE 
în materie de protecŃie a datelor.  

 1JO L 281, 23.11.1995, p. 31. 

 2JO L 8, 12.1.2001, p. 1. 

Justificare 

Propunerea acoperă informaŃii personale extrem de sensibile, care ar trebui protejate pe 
deplin. A se vedea, de asemenea, avizul AutorităŃii Europene pentru ProtecŃia Datelor din 
aprilie 2009.  

Amendamentul 9 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 21a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21a) Obiectivul protecŃiei sănătăŃii 
publice prezintă un interes public major, 
care justifică prelucrarea datelor 
identificabile privind sănătatea în măsura 
în care aceasta are loc doar atunci când 
este necesar, iar părŃile implicate 
analizează necesitatea prelucrării acestor 
date în fiecare etapă a procesului de 
farmacovigilenŃă. 

Justificare 

Propunerea acoperă informaŃii personale extrem de sensibile, care ar trebui protejate pe 
deplin. Cu toate acestea, ar trebui să fie posibilă prelucrarea datelor personale în cadrul 
sistemului Eudravigilance respectându-se, în acelaşi timp, legislaŃia UE referitoare la protecŃia 
datelor cu caracter personal.  

Amendamentul 10 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 - punctul 1 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 5 - alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  

Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilenŃă, acesta este asistat de 
Comitetul consultativ pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilenŃă menŃionat la 

Pentru a îndeplini sarcinile sale în materie 
de farmacovigilenŃă, acesta se bazează pe 
recomandările Comitetului pentru 
evaluarea riscurilor în farmacovigilenŃă 
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articolul 56 alineatul (1) litera aa. menŃionat la articolul 56 alineatul (1) litera 
aa.  

 Cuvântul „consultativ” ar trebui eliminat 
din denumirea Comitetului pentru 
evaluarea riscurilor în farmacovigilenŃă 
pentru a reflecta mai bine competenŃele 
comitetului. 

 Dacă prezentul amendament este adoptat, 
denumirea Comitetului va fi modificată în 
ansamblul textului. 

Justificare 

Dacă Comitetul pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilenŃă (CERF) e să devină 
un comitet reprezentativ, competenŃele sale ar trebui consolidate în raport cu cele ale 
Comitetului pentru medicamente de uz uman. Comitetul pentru medicamente de uz uman nu 
este un organism specializat în farmacovigilenŃă, atribuŃia sa fiind compararea globală a 
riscurilor şi a beneficiilor. CERF ar trebui să fie singurul organism responsabil de 
farmacovigilenŃă şi evaluarea riscurilor pentru a se evita o suprapunere inutilă a rolurilor.  

Amendamentul 11 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 - punctul 4 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 10a – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) După acordarea autorizaŃiei de 
introducere pe piaŃă, AgenŃia poate să 
solicite unui titular al autorizaŃiei de 
introducere pe piaŃă să efectueze un studiu 
de siguranŃă post-autorizare dacă există 
preocupări privind riscurile unui 
medicament autorizat. Această solicitare 
este formulată în scris, prevede o justificare 
detaliată şi include obiectivele şi termenul 
limită pentru realizarea şi prezentarea 
studiului. 

(1) După acordarea autorizaŃiei de 
introducere pe piaŃă, AgenŃia poate să 
solicite unui titular al autorizaŃiei de 
introducere pe piaŃă să efectueze un studiu 
de siguranŃă post-autorizare sau studii de 
siguranŃă şi eficacitate post-autorizare, 
dacă există în continuare întrebări 
importante privind eficacitatea unui 
produs sau atunci când progresele 
ştiinŃifice legate de înŃelegerea bolii sau 
de metodologia clinică ar modifica 
substanŃial evaluările anterioare ale 
eficacităŃii. Comisia furnizează orientări 
în acest scop. 

 Această solicitare este formulată în scris, 
prevede o justificare detaliată şi include 
obiectivele şi termenul limită pentru 
realizarea şi prezentarea studiului. 

 De asemenea, pe baza datelor primite de 
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la AgenŃie şi de la statele membre, 
Comisia elaborează un raport axat pe 
conceptul de eficacitate clinică, pe studiile 
şi datele necesare şi pe metodologiile de 
evaluare a acesteia. 

Justificare 

În momentul actual, majoritatea medicamentelor fac obiectul unei forme de PASS, ca măsură 
de precauŃie suplimentară în domeniul siguranŃei. Cu toate acestea, deşi monitorizarea 
siguranŃei are loc pe parcursul întregului ciclu de viaŃă al unui medicament, eficacitatea este 
verificată doar o singură dată, în momentul autorizării. Ar trebui să existe o modalitate pentru 
monitorizarea eficacităŃii medicamentelor şi  ulterior autorizării, pe populaŃii din lumea reală 
şi în condiŃii reale.  

Amendamentul 12 

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 explicaŃiilor transmise de 
titularul autorizaŃiei de introducere pe 
piaŃă, Comisia retrage sau confirmă 
solicitarea. În cazul în care Comisia 
confirmă cerinŃa, autorizaŃia de introducere 
pe piaŃă este modificată pentru a include 
cerinŃa respectiva sub forma unei condiŃii 
pentru obŃinerea autorizaŃiei de introducere 
pe piaŃă şi sistemul de gestionare a 
riscurilor este actualizat în consecinŃă. 

(3) Pe baza explicaŃiilor transmise de 
titularul autorizaŃiei de introducere pe 
piaŃă, Comisia retrage sau confirmă 
solicitarea. În cazul în care Comisia 
confirmă cerinŃa, autorizaŃia de introducere 
pe piaŃă este modificată pentru a include 
cerinŃa respectiva sub forma unei condiŃii 
pentru obŃinerea autorizaŃiei de introducere 
pe piaŃă şi sistemul de gestionare a 
riscurilor este actualizat în consecinŃă. 
Indiferent dacă cererea este confirmată 
sau retrasă, Comisia trebuie să precizeze 
în mod detaliat motivele care stau la baza 
deciziei sale, iar aceasta trebuie 
înregistrată în mod corespunzător. 

Justificare 

În momentul actual, majoritatea medicamentelor fac obiectul unei forme de PASS, ca măsură 
de precauŃie suplimentară în domeniul siguranŃei. Cu toate acestea, deşi monitorizarea 
siguranŃei are loc pe parcursul întregului ciclu de viaŃă al unui medicament, eficacitatea este 
verificată doar o singură dată, în momentul autorizării. Ar trebui să existe o modalitate pentru 
monitorizarea eficacităŃii medicamentelor şi  ulterior autorizării, pe populaŃii din lumea reală 
şi în condiŃii reale. 

Amendamentul 13 
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Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 - punctul 5 - litera (b) 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 14 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Odată reînnoită, autorizaŃia de 
introducere pe piaŃă este valabilă pe o 
perioadă nelimitată, cu excepŃia cazului în 
care autoritatea competentă naŃională 
decide, din raŃiuni justificate legate de 
farmacovigilenŃă sau de o expunere 
insuficientă la produsul respectiv, să 
recurgă la o reînnoire suplimentară pe o 
perioadă de cinci ani, în conformitate cu 
alineatul (2).” 

(3) Odată reînnoită, autorizaŃia de 
introducere pe piaŃă este valabilă pe o 
perioadă nelimitată, cu excepŃia cazului în 
care autoritatea competentă decide, din 
raŃiuni justificate legate de 
farmacovigilenŃă, să acorde o altă 
reînnoire pe o perioadă de cinci ani, în 
conformitate cu alineatul (2)”. 

Justificare 

Beneficiile unei abordări simplificate şi armonizate urmărite prin prezenta propunere ar trebui 
menŃinute. Noua propunere ar trebui să ia în considerare îmbunătăŃirile introduse de 
revizuirea precedentă a legislaŃiei privind medicamentele care a avut drept scop reducerea 
numărului de proceduri de reînnoire. Formularea iniŃială referitoare la autoritatea de decizie 
ar trebui păstrată. 

Amendamentul 14 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 11 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Solicitarea trebuie făcută în scris şi trebuie 
să conŃină o justificare detaliată, precum şi 
intervalul de timp stabilit pentru 
transmiterea descrierii detaliate a 
sistemului de gestionare a riscurilor. 

Solicitarea trebuie făcută în scris şi trebuie 
să conŃină o justificare detaliată, bazată pe 
argumente ştiinŃifice, precum şi intervalul 
de timp stabilit pentru transmiterea 
descrierii detaliate a sistemului de 
gestionare a riscurilor. 

Justificare 

În cazul în care este necesară o descriere detaliată a sistemului de gestionare a riscurilor, 
aceasta ar trebui să se bazeze pe argumente ştiinŃifice. Propunerea Comisiei nu este suficient 
de precisă în această privinŃă. 

Amendamentul 15 
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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) AgenŃia, în colaborare cu statele 
membre şi Comisia, instituie şi gestionează 
o reŃea de baze de date şi de prelucrare a 
datelor (denumită în continuare „baza de 
date Eudravigilance”) pentru a reuni 
informaŃii de farmacovigilenŃă privind 
medicamentele autorizate în Comunitate şi 
pentru a permite autorităŃilor competente să 
aibă acces la informaŃii în acelaşi timp şi să 
facă schimb de informaŃii. 

(1) AgenŃia, în colaborare cu statele 
membre şi Comisia, instituie şi gestionează 
o reŃea de baze de date şi de prelucrare a 
datelor (denumită în continuare „baza de 
date Eudravigilance”) pentru a reuni 
informaŃii de farmacovigilenŃă privind 
medicamentele autorizate în Comunitate şi 
pentru a permite autorităŃilor competente să 
aibă acces la informaŃii în acelaşi timp şi să 
facă schimb de informaŃii. Statele membre 
sprijină dezvoltarea expertizei centrelor 
naŃionale şi regionale de 
farmacovigilenŃă. AutorităŃile naŃionale 
competente ar trebui să colecteze 
rapoartele de la aceste centre şi să 
transmită apoi datele către baza de date 
Eudravigilance. 

Amendamentul 16 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 - punctul 11 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

AgenŃia se asigură că personalul medico-
sanitar şi publicul dispun de niveluri de 
acces corespunzătoare la baza de date 
Eudravigilance, protecŃia datelor personale 
fiind garantată. 

AgenŃia se asigură că personalul medico-
sanitar şi publicul dispun de niveluri de 
acces corespunzătoare la baza de date 
Eudravigilance, protecŃia datelor personale 
fiind garantată. AgenŃia colaborează cu 
toate părŃile interesate, inclusiv instituŃiile 
de cercetare, personalul medico-sanitar, 
organizaŃiile pacienŃilor şi ale 
consumatorilor, în vederea definirii 
„nivelului de acces corespunzător” la 
baza de date Eudravigilance. 

Justificare 

Raportoarea este de acord că EMEA nu ar trebui lăsată să definească singură „nivelul 
corespunzător” al accesului public la baza de date Eudravigilance, ci ar trebui să implice 
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părŃile interesate. Cu toate acestea, raportoarea nu sprijină ideea ca toate datele să fie 
disponibile public online în loc să fie prezentate doar nişte date agregate, deoarece baza de 
date va conŃine multe rapoarte privind reacŃii adverse care nu sunt confirmate. De asemenea, 
raportoarea ia act de faptul că la articolul 24 din regulament se specifică faptul că rapoartele 
individuale privind reacŃiile adverse sunt publicate la cerere.  

Amendamentul 17 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 11 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 25 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

AgenŃia, în colaborare cu statele membre, 
elaborează formulare electronice standard 
structurate destinate semnalării, de către 
personalul medico-sanitar şi de către 
pacienŃi, a cazurilor de reacŃii adverse 
suspectate. 

AgenŃia, în colaborare cu statele membre şi 
toate părŃile interesate relevante, 
elaborează formulare şi proceduri 
structurate standard, inclusiv formulare 
electronice, destinate semnalării, de către 
personalul medico-sanitar şi de către 
pacienŃi, a cazurilor de reacŃii adverse 
suspectate. 

 Pentru a asigura identificarea 
medicamentelor biologice prescrise, 
distribuite sau comercializate pe teritoriul 
Uniunii, formularele şi procedurile 
standard includ numele titularului 
autorizaŃiei de introducere pe piaŃă 
(MAH), denumirea comună 
internaŃională (INN) şi denumirea 
medicamentului în conformitate cu 
articolul 1 alineatul (2) şi numărul de lot. 

 AgenŃia pune, de asemenea, la dispoziŃia 
publicului alte mijloace care permit 
pacienŃilor să notifice reacŃiile adverse, 
cum ar fi un număr de telefon dedicat sau 
o adresă de e-mail specială. 

 ToŃi cetăŃenii Uniunii au posibilitatea de a 
face o declaraŃie electronică în limba lor 
maternă. 
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Justificare 

Identificarea exactă a produsului asociat cu o reacŃie adversă suspectată este esenŃială pentru 
un sistem fiabil de farmacovigilenŃă. Datorită aspectelor specifice ale medicamentelor 
biologice, comparativ cu medicamentele bazate pe molecule mici, este necesară furnizarea unui 
număr de identificatori pentru a garanta distincŃia clară a produselor disponibile pe piaŃă.  

Prin urmare, amendamentul propus solicită EMEA elaborarea de formulare şi proceduri 
standard care urmează să fie utilizate de personalul medico-sanitar şi pacienŃi în momentul 
raportării reacŃiilor adverse suspectate care să includă mijloace de identificare corectă a 
medicamentelor biologice, precum şi să consolideze şi să armonizeze cerinŃele de raportare 
pentru astfel de produse.  

Amendamentul 18 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 - punctul 11 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 26 – paragraful 1 – punctul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) lista membrilor comitetelor precizate la 
articolul 56 alineatul (1) literele (a) şi (aa) 
din prezentul regulament şi a membrilor 
grupului de coordonare precizat la articolul 
27 din Directiva 2001/83/CE (denumit în 
continuare „grupul de coordonare”), cât şi 
calificările lor profesionale şi declaraŃiile 
lor în temeiul articolului 63 alineatul (2) 
din prezentul regulament; 

(1) lista membrilor comitetelor precizate la 
articolul 56 alineatul (1) literele (a) şi (aa) 
din prezentul regulament şi a membrilor 
grupului de coordonare precizat la articolul 
27 din Directiva 2001/83/CE (denumit în 
continuare „grupul de coordonare”), cât şi 
calificările lor profesionale şi declaraŃiile 
lor de interese în temeiul articolului 63 
alineatul (2) din prezentul regulament; 

Justificare 
 
Many colleagues support a greater degree of transparency than is provided for in the 
Commission's proposal. The rapporteur supports nearly all of these amendments, and, by 
extension, does not support any attempt to dilute what the Commission proposes should be 
made public. 
The rapporteur supports full details of every PRAC, CHMP and Coordination Group meeting 
to be made public, including details of votes and minority opinions. This is already required by 
Article126b of this same Directive, but is not implemented: “Member States shall ensure that 
the competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions”. The USA Food 
and Drugs Association does make this information public - both in theory and in practice. 
The web portal should also include a link to EMEA's European Public Assessment Report 
(EPAR) database, set up by article 13(3) of the Regulation: 
http://www.ema.europa.eu/htms/human/epar/eparintro.htm. The EPAR summaries are one-
page information sheets about every centrally-authorised medicinal product. They set out what 
the medicine is, what it's for, what are the risks and benefits, why it was approved, the scientific 
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discussions surrounding it, and the procedural steps involved before and after its authorisation. 
Both the EPAR and the EudraPharm websites should be promoted, in order to raise awareness 
amongst patients of these useful sources of independent information about medicinal products. 
This compromise amendment should be read in conjunction with compromise amendment 6 on 
the Directive - as article 106 of the Directive sets out what Member States are responsible for 
publishing on their national web portal, and article 26 of the Regulation sets out what the 
Agency is responsible for publishing on the (linked) European web portal. 
N.B. Amendment 217 of the Directive has also been included in this compromise, although will 
have to be voted separately in the voting list for the Directive. 

Amendamentul 19 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 - punctul 11 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 26 – paragraful 1 – punctul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) un rezumat al fiecărei reuniuni a 
comitetelor precizate la articolul 56 
alineatul (1) literele (a) şi (aa) din prezentul 
regulament şi a grupului de coordonare în 
ceea ce priveşte activităŃile de 
farmacovigilenŃă; 

(2) detalii ale fiecărei reuniuni a 
comitetelor precizate la articolul 56 
alineatul (1) literele (a) şi (aa) din prezentul 
regulament şi a grupului de coordonare în 
ceea ce priveşte activităŃile de 
farmacovigilenŃă, inclusiv ordini de zi ale 
şedinŃelor şi procesele verbale ale 
acestora, însoŃite de deciziile luate; 

Justificare 
A se vedea justificarea la articolul 26 – punctul 1 

Amendamentul 20 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 - punctul 11 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 26 – paragraful 1 – punctul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) sistemele de gestionare a riscurilor 
pentru medicamentele autorizate în 
conformitate cu prezentul regulament; 

(3) sistemele de gestionare a riscurilor (şi o 
scurtă descriere uşor de înŃeles a acestor 
sisteme) pentru medicamentele autorizate 
în conformitate cu prezentul regulament; 

Justificare 
A se vedea justificarea la articolul 26 – punctul 1 

Amendamentul 21 

Propunere de regulament – act de modificare 
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Articolul 1 - punctul 11 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 26 - paragraful 1 - punctul 3a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. linkul la baza de date EudraPharm a 
AgenŃiei care trebuie să includă cea mai 
recentă versiune electronică a 
prospectului însoŃitor şi rezumatul 
caracteristicilor produsului pentru toate 
medicamentele existente şi noi autorizate 
în conformitate cu prezentul regulament 
şi cu Directiva 2001/83/CE, precum şi un 
link către baza de date cu sintezele 
rapoartelor europene publice de evaluare 
ale AgenŃiei, care publică fişele de 
informaŃii privind produsele autorizate la 
nivel central. Aceste două resurse vor fi 
aduse la cunoştinŃa publicului larg de 
către AgenŃie sau de către autorităŃile 
competente. 

Justificare 
A se vedea justificarea la articolul 26 – punctul 1 

Amendamentul 22 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 - punctul 11 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 26 – paragraful 1 – punctul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) lista medicamentelor aflate sub 
monitorizare strictă menŃionată la articolul 
23 din prezentul regulament; 

(4) lista medicamentelor menŃionată la 
articolul 23 din prezentul regulament; 

Justificare 
A se vedea justificarea la articolul 26 – punctul 1 

Amendamentul 23 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 - punctul 11 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 26 – paragraful 1 – punctul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) informaŃii privind procedura de 
raportare a reacŃiilor adverse care se crede 
a fi provocate de medicamente, precum şi 
formulare standard pentru semnalarea 
acestora pe cale electronică de către 
pacienŃi şi de către personalul medico-
sanitar; 

(6) informaŃii privind procedura de 
raportare a reacŃiilor adverse care se crede 
a fi provocate de medicamente, precum şi 
formulare standard pentru semnalarea 
acestora de către pacienŃi şi de către 
personalul medico-sanitar; 

Justificare 
A se vedea justificarea la articolul 26 – punctul 1 

Amendamentul 24 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 - punctul 11 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 26 - paragraful 1a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Înainte de lansarea portalului şi în cadrul 
revizuirilor ulterioare, AgenŃia consultă 
părŃile interesate relevante (inclusiv 
grupurile de pacienŃi şi consumatori, 
personalul medico-sanitar şi 
reprezentanŃii industriei). 

Justificare 
A se vedea justificarea la articolul 26 – punctul 1 

Amendamentul 25 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 - punctul 11 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 27 - alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) AgenŃia monitorizează literatura 
medicală specifică pentru a fi la curent cu 
semnalările de reacŃii adverse suspectate la 
medicamente de uz uman care conŃin 
anumite substanŃe active. Aceasta publică 
lista substanŃelor active monitorizate şi 
publicaŃiile care fac obiectul monitorizării. 

(1) AgenŃia monitorizează literatura 
medicală specifică pentru a fi la curent cu 
semnalările de reacŃii adverse suspectate la 
medicamente de uz uman care conŃin 
anumite substanŃe active. Aceasta publică 
lista substanŃelor active monitorizate şi 
publicaŃiile care fac obiectul monitorizării.  
AgenŃia monitorizează întreaga literatură 
medicală pentru a fi la curent cu 
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semnalările de reacŃii adverse suspectate 
la medicamente de uz uman care conŃin 
substanŃe active cunoscute. 

Justificare 

Propunerea solicită titularului autorizaŃiei de introducere pe piaŃă monitorizarea bazei de date 
EudraVigilance pentru a observa gradul de acoperire de către EMA şi a monitoriza literatura 
medicală care nu a fost selectată şi medicamentele care nu intră sub incidenŃa acesteia. În 
cazul substanŃelor active cunoscute, AgenŃia Europeană pentru Medicamente poate îndeplini 
această sarcină, întrucât bazele de date consultate sunt cele accesate de către toŃi titularii 
autorizaŃiilor de introducere pe piaŃă care au în comun ingrediente cunoscute. Prin urmare, 
solicitarea către AgenŃia Europeană pentru Medicamente de a îndeplini această atribuŃie 
pentru toate substanŃele active cunoscute are sens şi este eficientă (doar o singură dată). 

Amendamentul 26 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 - punctul 11 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 28 - alineatul 3 - paragraful 4a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Acesta emite, pe baza raportului de 
evaluare, o recomandare adresată 
Comitetului pentru medicamente de uz 
uman.  

Justificare 

Avizul CERF ar trebui să aibă o importanŃă mai mare pentru Comitetul pentru medicamente de 
uz uman, care ar trebui să poată să respingă recomandările CERF doar dacă îşi justifică 
decizia cu motive ştiinŃifice sau legate de sănătatea publică.  

Amendamentul 27 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 - punctul 11 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 28 - alineatul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În termen de 30 de zile de la primirea 
raportului din partea Comitetului 
consultativ pentru evaluarea riscurilor în 
farmacovigilenŃă, Comitetul pentru 
medicamente de uz uman analizează 
raportul şi adoptă un aviz privind 

(4) În termen de 30 de zile de la primirea 
recomandării din partea Comitetului 
pentru evaluarea riscurilor în 
farmacovigilenŃă, Comitetul pentru 
medicamente de uz uman adoptă un aviz 
privind menŃinerea, modificarea, 
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menŃinerea, modificarea, suspendarea sau 
revocarea autorizaŃiei respective de 
introducere pe piaŃă.  

suspendarea sau revocarea autorizaŃiei 
respective de introducere pe piaŃă.  

 Comitetul pentru medicamente de uz 
uman adoptă un aviz diferit de 
recomandările Comitetului pentru 
evaluarea riscurilor în farmacovigilenŃă 
doar dacă există motive importante de 
ordin ştiinŃific sau legate de sănătatea 
publică ce justifică acest lucru. Comitetul 
pentru medicamente de uz uman explică 
aceste motive într-o justificare anexată 
avizului său. 

În cazul în care avizul precizează că nu 
este necesară nicio acŃiune de 
reglementare, Comisia adoptă o decizie de 
modificare, suspendare sau revocare a 
autorizaŃiei de introducere pe piaŃă. La 
adoptarea deciziei respective se aplică 
articolul 10 din prezentul regulament. În 
cazul în care Comisia adoptă o astfel de 
decizie, ea poate adopta, de asemenea, o 
decizie adresată statelor membre, în 
temeiul articolului 127a din Directiva 
2001/83/CE. 

În cazul în care avizul precizează că nu 
este necesară nicio acŃiune de 
reglementare, Comisia adoptă o decizie de 
modificare, suspendare sau revocare a 
autorizaŃiei de introducere pe piaŃă. La 
adoptarea deciziei respective se aplică 
articolul 10 din prezentul regulament. În 
cazul în care Comisia adoptă o astfel de 
decizie, ea poate adopta, de asemenea, o 
decizie adresată statelor membre, în 
temeiul articolului 127a din Directiva 
2001/83/CE. 

Justificare 

Avizul CERF ar trebui să aibă o importanŃă mai mare pentru Comitetul pentru medicamente de 
uz uman, care ar trebui să poată să respingă recomandările CERF doar dacă îşi justifică 
decizia cu motive ştiinŃifice sau legate de sănătatea publică.  

Amendamentul 28 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 11 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 28 - alineatul 6 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(6) Avizele finale şi deciziile finale 
precizate la alineatele (3) – (5) din 
prezentul articol se fac publice prin 
intermediul portalului web privind 
siguranŃa medicamentelor europene 
menŃionat la articolul 26. 



 

 
 PE446.603/ 18 

 RO 

Justificare 

InformaŃiile care urmează să fie publicate pe acest portal web trebuie să fie complete, fără însă 
a fi complexe. 

Amendamentul 29 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 - punctul 11 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 28a - alineatul 2a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) În vederea acestei evaluări, 
Comitetul pentru evaluarea riscurilor în 
farmacovigilenŃă poate organiza o audiere 
publică. 

 Audierile publice sunt anunŃate prin 
intermediul portalului internet european 
privind siguranŃa medicamentelor. 
AnunŃul cuprinde informaŃii privind 
modalităŃile de participare pentru titularii 
autorizaŃiilor de introducere pe piaŃă şi 
pentru public.  

 AgenŃia oferă posibilitatea de a participa 
la audiere tuturor celor care solicită acest 
lucru, fie personal, fie prin intermediul 
tehnologiilor bazate pe internet. 

 În cazul în care titularul unei autorizaŃii 
de introducere pe piaŃă sau o altă 
persoană care doreşte să prezinte 
informaŃii deŃine date cu caracter de 
confidenŃialitate comercială în raport cu 
obiectul procedurii, acesta sau aceasta 
poate cere să i se permită să prezinte 
aceste date Comitetului pentru evaluarea 
riscurilor în materie de farmacovigilenŃă 
în cadrul unei audieri care nu se 
desfăşoară public. 

Justificare 

Textul prezentului amendament este identic cu cel al directivei. Acesta permite Comitetului 
pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilenŃă să recurgă, dacă consideră necesar, 
la audieri publice în cadrul evaluărilor sale referitoare la medicamentele autorizate atât prin 
procedura centralizată, cât şi prin cea descentralizată.  

Amendamentul 30 
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Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 11 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 28d 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

La solicitarea Comisiei, AgenŃia participă, 
în colaborare cu statele membre, la 
armonizarea şi standardizarea 
internaŃionale ale măsurilor tehnice în 
domeniul farmacovigilenŃei.  

La solicitarea Comisiei, AgenŃia participă, 
în colaborare cu statele membre şi toate 
părŃile interesate, la armonizarea şi 
standardizarea internaŃionale ale măsurilor 
tehnice în domeniul farmacovigilenŃei. 
Aceste activităŃi au la bază nevoile 
pacienŃilor şi se desfăşoară dintr-o 
perspectivă ştiinŃifică. 

Justificare 

Amendament necesar pentru a asigura consecvenŃa cu propunerile de modificare ale 
articolului 108 din Directiva 2001/83/CE. 

Amendamentul 31 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 - punctul 11 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 28f 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

AgenŃia efectuează audituri periodice ale 
sarcinilor sale de farmacovigilenŃă şi, odată 
la doi ani, transmite rezultatele către 
Consiliul său de administraŃie. 

AgenŃia efectuează audituri periodice 
independente ale sarcinilor sale de 
farmacovigilenŃă şi, odată la doi ani, 
transmite rezultatele către Consiliul său de 
administraŃie. 

Justificare 

În propunerea de directivă sunt sugerate audituri independente pentru statele membre 
(amendamentul 13). Articolul 28f al propunerii de regulament privind AgenŃia include o 
prevedere similară care ar trebui adaptată în mod adecvat pentru a asigura consecvenŃa. 

Amendamentul 32 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 - punctul 11 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 29 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia adoptă orice modificări care pot 
fi necesare în vederea actualizării 
dispoziŃiilor prezentului capitol pentru a 
Ńine seama de progresul ştiinŃific şi tehnic. 

eliminat 

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 87 alineatul (2a). 

 

Amendamentul 33 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 - punctul 12 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 56 - alineatul 1 - litera aa 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(aa) Comitetul pentru evaluarea riscurilor 
în farmacovigilenŃă, responsabil de 
prezentarea unei recomandări Comitetului 
pentru medicamente de uz uman şi 
Grupului de coordonare privind orice 
chestiune referitoare la farmacovigilenŃa 
medicamentelor de uz uman; 

Justificare 

Această modificare este conformă cu amendamentele 3 şi 4. 

Amendamentul 34 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 12 – litera ba (nouă) 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 56 - alineatul 1 - litera g 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) litera (g) se înlocuieşte cu următorul 
text: 

  „(g) un director general executiv care 
exercită responsabilităŃile prevăzute la 
articolul 64;” 
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Justificare 

Clarificarea reflectă structura, dimensiunea şi responsabilităŃile AgenŃiei. În decursul ultimilor 
ani, diversitatea sarcinilor noi a crescut în mod considerabil. În prezent, AgenŃia este a doua ca 
mărime în cadrul UE, cu un efectiv de 600 de persoane. Prin urmare, termenul de director 
executiv va fi înlocuit cu cel de director general executiv şi va fi modificat în întregul 
regulament. 

Amendamentul 35 

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 farmacovigilenŃă are 
următoarea componenŃă: 

(1) Comitetul pentru evaluarea riscurilor în 
farmacovigilenŃă are următoarea 
componenŃă: 

(a) zece membri şi zece membri supleanŃi 
numiŃi de Consiliul de administraŃie pe 
baza propunerilor autorităŃilor naŃionale 
competente; 

(a) zece membri şi zece membri supleanŃi 
numiŃi de Consiliul de administraŃie, după 
consultarea autorităŃilor naŃionale 
competente şi pe baza expertizei relevante 
a acestora în farmacovigilenŃă şi 
evaluarea riscului medicamentelor pentru 
uz uman, astfel cum se prevede la 
alineatul (2); 

(b) cinci membri şi cinci membri supleanŃi 
numiŃi de Comisie pe baza unei invitaŃii 
publice de manifestare a interesului, după 
consultarea Parlamentului European; 

(b) şapte membri suplimentari şi cinci 
membri supleanŃi numiŃi de Comisie, 
printre care cel puŃin un reprezentant al 
personalului medico-sanitar şi cel puŃin 
un reprezentant al pacienŃilor, pe baza 
unei invitaŃii publice de manifestare a 
interesului, după consultarea Parlamentului 
European 

 Un stat membru poate cere altui stat 
membru să îl reprezinte în cadrul 
comitetului. 

Membrii supleanŃi îi reprezintă pe membri 
în absenŃa acestora şi votează în numele 
lor. 

Membrii supleanŃi îi reprezintă pe membri 
în absenŃa acestora şi votează în numele 
lor. 

Comisia poate adapta numărul membrilor 
şi al membrilor supleanŃi Ńinând cont de 
cerinŃele tehnice şi ştiinŃifice. Măsurile 
respective, destinate modificării unor 
elemente neesenŃiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
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precizată la articolul 87 alineatul (2a). 

Justificare 

Numirea membrilor în cadrul CERF de către Consiliul de administraŃie se va baza în principal 
pe expertiza ştiinŃifică a acestora. În afara celor zece membri numiŃi, statele membre ar trebui 
să aibă posibilitatea de a trimite reprezentanŃi suplimentari din partea autorităŃilor naŃionale 
competente pentru a participa la reuniunile CERF. În plus, printre membrii suplimentari numiŃi 
de Comisie ar trebui să se numere cel puŃin doi reprezentanŃi ai personalului medico-sanitar şi 
ai pacienŃilor. Acest lucru s-ar înscrie în precedentul stabilit de următoarele comitete EMEA: 
Comitetul pentru produsele medicamentoase orfane, Comitetul pediatric şi Comitetul pentru 
terapii avansate.  

Amendamentul 36 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 14 

Regulamentul (CE) nr.726/2004 
Articolul 61a - alineatul 1 - litera ba (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) un reprezentant şi un supleant din 
partea Grupului de lucru cu pacienŃii şi 
consumatorii din cadrul EMEA şi un 
reprezentant şi un supleant din partea 
Grupului de lucru cu personalul medico-
sanitar din cadrul EMEA. 

Justificare 

Este important să se facă uz de serviciile tuturor experŃilor existenŃi la nivelul EMEA pentru a 
facilita punerea în aplicare a propunerii. PrezenŃa reprezentanŃilor tuturor părŃilor implicate 
reflectă cerinŃele de garanŃie şi de transparenŃă impuse de protejarea sănătăŃii şi a bunăstării 
cetăŃenilor. 

Amendamentul 37 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 14 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 61a – alineatul 6 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) ReprezentanŃii autorităŃilor naŃionale 
competente au dreptul să participe la toate 
reuniunile Comitetului consultativ pentru 
evaluarea riscurilor în farmacovigilenŃă 
pentru a facilita coordonarea 

(6) ReprezentanŃii autorităŃilor naŃionale 
competente au dreptul să participe la toate 
reuniunile Comitetului pentru evaluarea 
riscurilor în farmacovigilenŃă şi să 
participe la discuŃii pentru a facilita 
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corespunzătoare între sarcinile AgenŃiei şi 
activitatea autorităŃilor naŃionale 
competente. Aceştia pot oferi clarificări 
sau informaŃii, în cazul în care sunt 
invitaŃi să o facă, dar nu încearcă să 
influenŃeze discuŃiile. 

coordonarea corespunzătoare între sarcinile 
AgenŃiei şi activitatea autorităŃilor 
naŃionale competente.  

Justificare 

A se vedea justificarea la articolul 61a alineatul (1). 

Amendamentul 38 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 15 – litera b 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 62 – alineatul 2 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Statele membre transmit AgenŃiei, laolaltă 
cu menŃionarea calificărilor acestora şi a 
domeniul lor de specializare, numele 
experŃilor naŃionali cu experienŃă 
confirmată în evaluarea medicamentelor şi 
care ar fi dispuşi să îşi desfăşoare 
activitatea în grupuri de lucru sau în 
grupuri ştiinŃifice consultative ori în oricare 
dintre comitetele precizate la articolul 56 
alineatul 1.” 

„Statele membre transmit AgenŃiei, laolaltă 
cu menŃionarea calificărilor acestora şi a 
domeniul lor de specializare, numele 
experŃilor naŃionali cu experienŃă 
confirmată în evaluarea medicamentelor, 
precum şi gradul lor de independenŃă faŃă 
de firmele farmaceutice, şi care ar fi 
dispuşi să îşi desfăşoare activitatea în 
grupuri de lucru sau în grupuri ştiinŃifice 
consultative ori în oricare dintre comitetele 
precizate la articolul 56 alineatul (1).”  

Justificare 

Câteva cazuri de decizii care au fost modificate ca urmare a stabilirii noilor grupuri de experŃi 
indică necesitatea unei abordări mai precaute în ceea ce priveşte existenŃa unor interese între 
experŃi şi firmele farmaceutice.  Declararea acestor legături nu este suficientă pentru a-i 
elibera pe experŃi de presiune. 

Amendamentul 39 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 18 – litera b 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 
Articolul 67 - alineatul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) ActivităŃile legate de farmacovigilenŃă, 
de funcŃionarea reŃelelor de comunicaŃii şi 

(4) ActivităŃile legate de farmacovigilenŃă, 
de funcŃionarea reŃelelor de comunicaŃii şi 
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de supravegherea pieŃei se află sub 
controlul permanent al Consiliului de 
administraŃie, în scopul garantării 
independenŃei AgenŃiei. Acest fapt nu 
împiedică prelevarea taxelor care trebuie 
achitate de titularii autorizaŃiei de 
introducere pe piaŃă pentru efectuarea 
activităŃilor respective de către AgenŃie. 

de supravegherea pieŃei se află sub 
controlul permanent al Consiliului de 
administraŃie, în scopul garantării 
independenŃei AgenŃiei. Acest fapt nu 
împiedică prelevarea taxelor care trebuie 
achitate de titularii autorizaŃiei de 
introducere pe piaŃă pentru efectuarea 
activităŃilor respective de către AgenŃie, cu 
condiŃia garantării stricte a independenŃei 
acesteia.  

Justificare 

Raportoarea poate sprijini o parte din amendamentul 81, şi anume că farmacovigilenŃa poate fi 
finanŃată din taxe doar dacă este garantată independenŃa autorităŃilor naŃionale competente.  

Amendamentul 40 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 2 - alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Cererea de includere a unui rezumat 
al informaŃiilor de bază necesare pentru 
utilizarea medicamentului în siguranŃă şi 
eficient în rezumatul caracteristicilor 
produsului şi în prospectul însoŃitor, 
prevăzut la articolul 11 litera 3a şi la 
articolul 59 alineatul (1) litera (aa) din 
Directiva 2001/83/CE modificată prin 
Directiva …/.../CE, care se aplică 
medicamentelor autorizate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
726/2004 în temeiul articolului 9 alineatul 
(4) literele (a) şi (d) din regulamentul 
menŃionat, se aplică în cazul unei 
autorizaŃii de introducere pe piaŃă 
eliberate înainte de data stabilită la 
articolul 3 al doilea alineat din prezentul 
regulament, începând cu prima din 
următoarele două date: data prelungirii 
autorizaŃiei sau trei ani de la data stabilită 
la articolul 3 al doilea alineat din 
prezentul regulament. 

eliminat 

Justificare 
 
Prezentul amendament corespunde cu amendamentul raportoarei la articolul 11 punctul 3a şi 
la articolul 59 alineatul (1) litera (aa) din Directiva 2001/83/CE.  


