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ANEXĂ 

RECTIFICARE 

la Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 
13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a 

Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 324 din 10 decembrie 2007) 

1. La pagina 123, considerentul 20: 

în loc de: 

„(20) Urmărirea eficacității și a efectelor adverse reprezintă un aspect esențial al reglementării 

privind medicamentele pentru terapie avansată. Solicitantul ar trebui, de aceea, să precizeze 

în cererea sa de autorizație de introducere pe piață dacă sunt preconizate măsuri în vederea 

realizării acestei urmăriri și, în caz afirmativ, care ar fi acestea. Atunci când acest lucru este 

justificat de motive de sănătate publică, ar trebui să i se solicite, de asemenea, titularului 

autorizației de introducere pe piață și crearea unui sistem adecvat de gestionare a riscului, în 

vederea abordării riscurilor legate de medicamentele pentru terapie avansată.”, 

se citește: 

„(20) Urmărirea eficacității și a efectelor adverse reprezintă un aspect esențial al reglementării 

privind medicamentele pentru terapie avansată. Solicitantul ar trebui, de aceea, să precizeze 

în cererea sa de autorizație de comercializare dacă sunt preconizate măsuri în vederea 

realizării acestei urmăriri și, în caz afirmativ, care ar fi acestea. Atunci când acest lucru este 

justificat de motive de sănătate publică, ar trebui să i se solicite, de asemenea, deținătorului 

autorizației de comercializare și crearea unui sistem adecvat de gestionare a riscurilor, în 

vederea abordării riscurilor legate de medicamentele pentru terapie avansată.”. 
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2. La pagina 124, considerentul 25: 

în loc de: 

„(25) Întreprinderile mici și mijlocii efectuează adesea studiile necesare pentru demonstrarea 

calității și a siguranței neclinice a medicamentelor pentru terapie avansată. Pentru a stimula 

efectuarea acestor studii, ar trebui să fie introdus, în mod independent de orice cerere de 

autorizație de introducere pe piață, un sistem de evaluare și certificare a rezultatelor de către 

agenție. Chiar dacă certificarea nu ar avea caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, 

acest sistem ar trebui, de asemenea, să urmărească facilitarea evaluării oricărei viitoare 

cereri de efectuare de teste clinice și de introducere pe piață bazate pe aceleași date.”, 

se citește: 

„(25) Întreprinderile mici și mijlocii efectuează adesea studiile necesare pentru demonstrarea 

calității și a siguranței neclinice a medicamentelor pentru terapie avansată. Pentru a stimula 

efectuarea acestor studii, ar trebui să fie introdus, în mod independent de orice cerere de 

autorizație de comercializare, un sistem de evaluare și certificare a rezultatelor de către 

Agenție. Chiar dacă certificarea nu ar avea caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, 

acest sistem ar trebui, de asemenea, să urmărească facilitarea evaluării oricărei viitoare 

cereri de efectuare de teste clinice și a oricărei viitoare cereri de acordare a unei autorizații 

de comercializare bazate pe aceleași date.”. 

3. La pagina 124, considerentul 26: 

în loc de: 

„(26) Pentru a lua în considerare progresele științifice și tehnice, Comisia ar trebui să aibă 

competența de a adopta orice modificări necesare cu privire la cerințele tehnice pentru 

cererile de autorizație de introducere pe piață a medicamentelor pentru terapie avansată, la 

rezumatul caracteristicilor produsului, la etichetare sau la prospectul însoțitor al acestuia. 

Comisia ar trebui să se asigure că informațiile relevante privind măsurile planificate sunt 

puse, în cel mai scurt timp, la dispoziția părților interesate.”, 
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se citește: 

„(26) Pentru a lua în considerare progresele științifice și tehnice, Comisia ar trebui să aibă 

competența de a adopta orice modificări necesare cu privire la cerințele tehnice pentru 

cererile de acordare a autorizațiilor de comercializare a medicamentelor pentru terapie 

avansată, la rezumatul caracteristicilor produsului, la etichetare sau la prospectul însoțitor al 

acestuia. Comisia ar trebui să se asigure că informațiile relevante privind măsurile 

planificate sunt puse, în cel mai scurt timp, la dispoziția părților interesate.”. 

4. La pagina 125, titlul capitolului 2: 

în loc de: 

„CERINȚE PENTRU AUTORIZAȚIA DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ”, 

se citește: 

„CERINȚE PENTRU AUTORIZAȚIA DE COMERCIALIZARE”. 

5. La pagina 126, titlul capitolului 3: 

în loc de: 

„PROCEDURA DE OBȚINERE A AUTORIZAȚIEI DE INTRODUCERE PE PIAȚĂ”, 

se citește: 

„PROCEDURA DE OBȚINERE A AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE”. 

6. La pagina 126, capitolul 3 articolul 9 alineatele (2) și (3): 

în loc de: 

„(2) Cererea de autorizație de introducere pe piață a unui medicament combinat pentru terapie 

avansată include dovada de conformitate cu condițiile esențiale menționate la articolul 6. 

(3) Cererea de autorizație de introducere pe piață a unui medicament combinat pentru terapie 

avansată include, în măsura disponibilității, rezultatele evaluării de către un organ notificat în 

conformitate cu Directiva 93/42/CEE sau Directiva 90/385/CEE a părții din dispozitivul medical 

sau a părții din dispozitivul medical activ implantabil.”, 
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se citește: 

„(2) Cererea de acordare a unei autorizații de comercializare a unui medicament combinat pentru 

terapie avansată include dovada respectării condițiilor esențiale menționate la articolul 6. 

(3) Cererea de acordare a unei autorizații de comercializare a unui medicament combinat pentru 

terapie avansată include, în măsura disponibilității, rezultatele evaluării de către un organ notificat 

în conformitate cu Directiva 93/42/CEE sau Directiva 90/385/CEE a părții din dispozitivul medical 

sau a părții din dispozitivul medical activ implantabil.”. 

7. La pagina 126, capitolul 3 articolul 11: 

în loc de: 

„Articolul 11 

Etichetarea ambalajului exterior/direct 

 

Prin derogare de la dispozițiile articolului 54 și ale articolului 55 alineatul (1) din 

Directiva 2001/83/CE, elementele enumerate în anexa III la prezentul regulament sunt prezentate pe 

ambalajul exterior al medicamentelor pentru terapie avansată, iar în cazul în care nu există ambalaj 

exterior, pe ambalajul direct.”, 

se citește: 

„Articolul 11 

Etichetarea ambalajului secundar/primar 

 

Prin derogare de la dispozițiile articolului 54 și ale articolului 55 alineatul (1) din 

Directiva 2001/83/CE, elementele enumerate în anexa III la prezentul regulament sunt prezentate pe 

ambalajul secundar al medicamentelor pentru terapie avansată, iar în cazul în care nu există ambalaj 

secundar, pe ambalajul primar.”. 
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8. La pagina 126, capitolul 3 articolul 12: 

în loc de: 

„Articolul 12 

Ambalajul direct special 

 

Pe lângă elementele menționate la articolul 55 alineatele (2) și (3) din Directiva 2001/83/CE, 

următoarele elemente sunt prezentate pe ambalajele directe ale medicamentelor pentru terapie 

avansată: 

(a) codul unic al donării și codul unic al produsului, menționate la articolul 8 alineatul (2) din 

Directiva 2004/23/CE; 

(b) în cazul medicamentelor pentru terapie avansată de uz autolog, identificatorul unic al 

pacientului, cu mențiunea «Numai pentru uz autolog».”, 

se citește: 

„Articolul 12 

Ambalajul primar special 

 

Pe lângă elementele menționate la articolul 55 alineatele (2) și (3) din Directiva 2001/83/CE, 

următoarele elemente sunt prezentate pe ambalajele primare ale medicamentelor pentru terapie 

avansată: 

(a) codul unic al donării și codul unic al produsului, menționate la articolul 8 alineatul (2) din 

Directiva 2004/23/CE; 

(b) în cazul medicamentelor pentru terapie avansată de uz autolog, identificatorul unic al 

pacientului, cu mențiunea «Numai pentru uz autolog».”. 
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9. La pagina 127, capitolul 5 articolul 14: 

în loc de: 

„Articolul 14 

Urmărirea eficacității și a efectelor secundare și gestionarea riscului după obținerea autorizației 

(1) Pe lângă condițiile de farmacovigilență prevăzute la articolele 21-29 din Regulamentul (CE) 

nr. 726/2004, solicitantul explică, în cererea de autorizație de introducere pe piață, măsurile luate în 

considerare pentru a asigura urmărirea eficacității medicamentelor pentru terapie avansată și a 

efectelor secundare ale acestora. 

(2) În cazul în care există anumite motive de îngrijorare, Comisia solicită, în urma avizului 

agenției, în vederea acordării autorizației de introducere pe piață, introducerea unui sistem de 

gestionare a riscului menit să identifice, să caracterizeze, să prevină sau să minimizeze riscurile 

legate de medicamentele pentru terapie avansată, inclusiv o evaluare a eficacității acestui sistem sau 

efectuarea, de către titularul autorizației, a unor studii specifice după introducerea pe piață a 

produsului, care apoi să fie supuse reevaluării de către agenție. 

În plus, agenția poate solicita prezentarea unor rapoarte suplimentare de evaluare a eficacității 

oricărui sistem de gestionare a riscului, precum și a rezultatelor unor astfel de studii efectuate. 

Evaluarea eficacității oricărui sistem de gestionare a riscului și a rezultatelor oricărui studiu efectuat 

în acest sens sunt cuprinse în rapoarte periodice actualizate privind siguranța, menționate la 

articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004. 

(3) În cazul în care agenția constată că titularul autorizației de introducere pe piață nu a 

îndeplinit cerințele menționate la alineatul (2), aceasta informează imediat Comisia. 

(4) Agenția stabilește orientări detaliate cu privire la aplicarea alineatelor (1), (2) și (3). 

(5) În cazul în care apar incidente sau reacții adverse grave, legate de un medicament combinat 

pentru terapie avansată, agenția informează autoritățile naționale competente responsabile cu 

punerea în aplicare a dispozițiilor Directivei 90/385/CEE, a Directivei 93/42/CEE și a 

Directivei 2004/23/CE.”, 
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se citește: 

„Articolul 14 

Urmărirea eficacității și a efectelor secundare și gestionarea riscurilor ulterior obținerii autorizației 

(1) Pe lângă condițiile de farmacovigilență prevăzute la articolele 21-29 din Regulamentul (CE) 

nr. 726/2004, solicitantul detaliază, în cererea de acordare a autorizației de comercializare, măsurile 

avute în vedere pentru a asigura urmărirea eficacității medicamentelor pentru terapie avansată și a 

efectelor secundare ale acestora. 

(2) În cazul în care există motive de preocupare, Comisia solicită, în urma avizului Agenției, în 

vederea acordării autorizației de comercializare, stabilirea unui sistem de gestionare a riscurilor 

menit să identifice, să caracterizeze, să prevină sau să reducă la minimum riscurile asociate 

medicamentelor pentru terapie avansată, inclusiv evaluarea eficacității acestui sistem sau efectuarea, 

de către deținătorul autorizației, a unor studii specifice post-comercializare, care să fie prezentate 

Agenției spre reevaluare. 

De asemenea, Agenția poate solicita să-i fie prezentate rapoarte suplimentare de evaluare a 

eficacității oricărui sistem de gestionare a riscurilor, precum și rezultatele oricăror astfel de studii 

efectuate. 

Evaluarea eficacității oricărui sistem de gestionare a riscurilor și rezultatele oricărui studiu efectuat 

în acest sens sunt cuprinse în rapoartele periodice actualizate privind siguranța, menționate la 

articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004. 

(3) Agenția informează imediat Comisia în cazul în care constată că deținătorul autorizației de 

comercializare nu a îndeplinit cerințele menționate la alineatul (2). 

(4) Agenția stabilește instrucțiuni detaliate cu privire la aplicarea alineatelor (1), (2) și (3). 

(5) În cazul în care apar incidente sau reacții adverse grave asociate unui medicament combinat 

pentru terapie avansată, Agenția informează autoritățile naționale competente care răspund pentru 

punerea în aplicare a Directivelor 90/385/CEE, 93/42/CEE și 2004/23/CE. 
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10. La pagina 127, capitolul 5 articolul 15: 

în loc de: 

„Articolul 15 

Trasabilitatea 

(1) Titularul unei autorizații de introducere pe piață a unui medicament pentru terapie avansată 

creează și întreține un sistem prin care se asigură că produsul individual, materiile inițiale și 

materiile prime, inclusiv toate substanțele care au intrat în contact cu eventualele țesuturi sau celule 

pe care le-ar putea conține medicamentul, pot fi urmărite de la sursă până la spitalul, institutul sau 

cabinetul medical în care produsul este utilizat, trecând prin etapele de fabricație, ambalare, 

depozitare, transport și livrare. 

(2) Spitalul, institutul sau cabinetul medical în care se utilizează medicamente pentru terapie 

avansată creează și întrețin un sistem pentru trasabilitatea pacientului și a produsului. Acest sistem 

cuprinde informații suficient de detaliate pentru a permite stabilirea unei legături între fiecare 

produs și pacientul care l-a primit și viceversa. 

(3) În cazul în care un medicament pentru terapie avansată conține celule sau țesuturi umane, 

titularul autorizației de introducere pe piață, precum și spitalul, institutul sau cabinetul medical în 

care se utilizează produsul respectiv, trebuie să se asigure că sistemele de trasabilitate, stabilite în 

conformitate cu alineatele (1) și (2) ale prezentului articol, sunt complementare și compatibile cu 

cerințele prevăzute la articolele 8 și 14 din Directiva 2004/23/CE, în ceea ce privește celulele și 

țesuturile umane, altele decât celulele sangvine, și la articolele 14 și 24 din Directiva 2002/98/CE, 

în ceea ce privește celulele sangvine umane. 

(4) Titularul autorizației de introducere pe piață trebuie să păstreze informațiile menționate la 

alineatul (1) pe o perioadă de minimum 30 de ani de la expirarea datei de valabilitate a produsului 

sau pe o perioadă mai lungă, la cererea Comisiei, ca o condiție pentru obținerea autorizației de 

introducere pe piață. 

(5) În caz de faliment sau lichidare a titularului autorizației de introducere pe piață și în cazul în 

care autorizația respectivă nu este transmisă unei alte persoane juridice, informațiile menționate la 

alineatul (1) sunt transferate agenției. 

(6) În cazul în care autorizația de introducere pe piață este suspendată, revocată sau retrasă, 

titularul respectivei autorizații se supune în continuare obligațiilor prevăzute la alineatele (1), (3) 

și (4). 
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(7) Comisia elaborează orientări detaliate cu privire la aplicarea alineatelor (1)-(6), în special 

privind tipul și cantitatea de informații menționate la alineatul (1).”, 

se citește: 

„Articolul 15 

Trasabilitatea 

(1) Deținătorul unei autorizații de comercializare a unui medicament pentru terapie avansată 

stabilește și menține un sistem prin care se asigură că produsul individual, materialele de start și 

materiile prime, inclusiv toate substanțele care au intrat în contact cu eventualele țesuturi sau celule 

pe care le-ar putea conține medicamentul, pot fi urmărite de la sursă până la spitalul, institutul sau 

cabinetul medical în care produsul este utilizat, trecând prin etapele de fabricație, ambalare, 

depozitare, transport și livrare. 

(2) Spitalul, institutul sau cabinetul medical în care se utilizează medicamente pentru terapie 

avansată stabilesc și mențin un sistem pentru trasabilitatea pacientului și a produsului. Acest sistem 

cuprinde informații suficient de detaliate pentru a permite stabilirea unei legături între fiecare 

produs și pacientul care l-a primit și viceversa. 

(3) În cazul în care un medicament pentru terapie avansată conține celule sau țesuturi umane, 

deținătorul autorizației de comercializare, precum și spitalul, institutul sau cabinetul medical în care 

se utilizează produsul respectiv, trebuie să se asigure că sistemele de trasabilitate, stabilite în 

conformitate cu alineatele (1) și (2) ale prezentului articol, sunt complementare și compatibile cu 

cerințele prevăzute la articolele 8 și 14 din Directiva 2004/23/CE, în ceea ce privește celulele și 

țesuturile umane, altele decât celulele sangvine, și la articolele 14 și 24 din Directiva 2002/98/CE, 

în ceea ce privește celulele sangvine umane. 

(4) Deținătorul autorizației de comercializare trebuie să păstreze informațiile menționate la 

alineatul (1) pe o perioadă de minimum 30 de ani de la expirarea datei de valabilitate a produsului 

sau, pe o perioadă mai lungă, în cazul în care Comisia solicită acest lucru ca o condiție pentru 

obținerea autorizației de comercializare. 

(5) Informațiile menționate la alineatul (1) se transferă Agenției în cazul falimentului sau al 

lichidării deținătorului autorizației de comercializare și dacă autorizația respectivă nu este transmisă 

unei alte persoane juridice. 

(6) Deținătorului autorizației de comercializare continuă să-i revină obligațiile prevăzute la 

alineatele (1), (3) și (4) în cazul în care autorizația de comercializare se suspendă, este revocată sau 

retrasă. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=74287&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:10633/19;Nr:10633;Year:19&comp=10633%7C2019%7C


 

 

10633/19     10 
ANEXĂ JUR.7  RO 
 

(7) Comisia elaborează orientări detaliate cu privire la aplicarea alineatelor (1)-(6), în special 

privind tipul și cantitatea de informații menționate la alineatul (1).”. 

11. La pagina 127, capitolul 6 articolul 16 alineatul (1): 

în loc de: 

„(1) Solicitantul sau titularul unei autorizații de introducere pe piață poate solicita agenției 

emiterea unui aviz cu privire la conceperea și realizarea farmacovigilenței și a sistemului de 

gestionare a riscului menționat la articolul 14.”, 

se citește: 

„(1) Solicitantul sau deținătorul autorizației de comercializare poate cere Agenției să emită un 

aviz cu privire la proiectarea și realizarea farmacovigilenței și a sistemului de gestionare a riscurilor 

menționat la articolul 14.”. 

12. La pagina 128, capitolul 6 articolul 17 alineatul (2): 

în loc de: 

„(2) Agenția publică rezumate ale recomandărilor emise, în conformitate cu alineatul (1), după 

eliminarea tuturor informațiilor cu caracter confidențial din punct de vedere comercial.”, 

se citește: 

„(2) Agenția publică rezumate ale recomandărilor emise, în conformitate cu alineatul (1), după 

eliminarea tuturor informațiilor comerciale confidențiale.”. 
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13. La pagina 128, capitolul 6 articolul 19: 

în loc de: 

„Articolul 19 

Reducerea taxei pentru autorizația de introducere pe piață 

(1) Prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 297/95, taxa pentru autorizația de introducere pe 

piață este redusă cu 50 %, în cazul în care solicitantul este un spital sau o întreprindere mică sau 

mijlocie care poate demonstra că medicamentul pentru terapie avansată respectiv prezintă un interes 

deosebit pentru sănătatea publică în Comunitate. 

(2) Alineatul (1) se aplică, de asemenea, taxelor solicitate de agenție pentru activitățile 

desfășurate după obținerea autorizației în primul an, ulterior acordării autorizației de introducere pe 

piață a medicamentului pentru terapie avansată. 

(3) Alineatele (1) și (2) se aplică în cursul perioadelor tranzitorii prevăzute la articolul 29.”, 

se citește: 

„Articolul 19 

Reducerea taxei pentru autorizația de comercializare 

(1) Prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 297/95, taxa pentru autorizația de comercializare 

se reduce cu 50 %, în cazul în care solicitantul este un spital sau o întreprindere mică sau mijlocie 

care poate demonstra că medicamentul pentru terapie avansată respectiv prezintă un interes deosebit 

pentru sănătatea publică în Comunitate. 

(2) Alineatul (1) se aplică, de asemenea, taxelor solicitate de Agenție pentru activitățile 

desfășurate în primul an după obținerea autorizației de comercializare a medicamentului pentru 

terapie avansată. 

(3) Alineatele (1) și (2) se aplică în cursul perioadelor tranzitorii prevăzute la articolul 29.”. 
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14. La pagina 129, capitolul 6 articolul 21 alineatul (2): 

în loc de: 

„(2) Toți membrii Comitetului pentru terapii avansate sunt aleși pentru competențelor lor 

științifice sau experiența lor în domeniul medicamentelor pentru terapie avansată. În scopul 

alineatului (1) litera (b), statele membre cooperează, sub coordonarea directorului executiv al 

agenției, pentru a se asigura că domeniile științifice relevante pentru terapiile avansate, inclusiv 

dispozitivele medicale, ingineria tisulară, terapia genică, terapia celulară, biotehnologia, chirurgia, 

farmacovigilența, gestionarea riscului și etica se reflectă, în mod adecvat și echilibrat, în 

componența definitivă a Comitetului pentru terapii avansate.”, 

se citește: 

„(2) Toți membrii Comitetului pentru terapii avansate sunt aleși pentru competențelor lor 

științifice sau experiența lor în domeniul medicamentelor pentru terapie avansată. În scopul 

alineatului (1) litera (b), statele membre cooperează, sub coordonarea directorului executiv al 

agenției, pentru a se asigura că domeniile științifice relevante pentru terapiile avansate, inclusiv 

dispozitivele medicale, ingineria tisulară, terapia genică, terapia celulară, biotehnologia, chirurgia, 

farmacovigilența, gestionarea riscurilor și etica se reflectă, în mod adecvat și echilibrat, în 

componența definitivă a Comitetului pentru terapii avansate.”. 
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15. La pagina 130, capitolul 8 articolul 27 referitor la modificarea articolului 13 alineatul (1) 

primul paragraf prima teză din Regulamentul (CE) nr. 726/2004: 

în loc de: 

„(1) La articolul 13 alineatul (1) primul paragraf, prima teză se înlocuiește cu următorul text: 

«Fără a aduce atingere articolului 4 alineatele (4) și (5) din Directiva 2001/83/CE, o 

autorizație de introducere pe piață care a fost acordată în conformitate cu prezentul 

regulament este valabilă pe întreg teritoriul Comunității.» 

(2) Articolul 56 se modifică după cum urmează: 

(a) la alineatul (1), se introduce următoarea literă: 

«(da) Comitetul pentru terapii avansate;» 

(b) la alineatul (2) primul paragraf prima teză, «alineatul (1) literele (a)-(d)» se înlocuiește 

cu «alineatul (1) literele (a)-(da)». 

(3) Anexa se modifică după cum urmează: 

(a) se introduce următorul punct: 

«1a. Medicamentele pentru terapie avansată, astfel cum sunt definite la articolul 2 din 

Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată (*). 

_________________ 

(*) JO L 324, 10.12.2007, p. 121»; 

(b) la punctul 3, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

«După 20 mai 2008, Comisia poate prezenta, în urma consultării cu agenția, orice 

propuneri de modificare a prezentului punct, iar Parlamentul European și Consiliul iau 

o decizie cu privire la acestea, în conformitate cu tratatul.»”, 
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se citește: 

„1. La articolul 13 alineatul (1) primul paragraf, prima teză se înlocuiește cu următorul text: 

«Fără a aduce atingere articolului 4 alineatele (4) și (5) din Directiva 2001/83/CE, o 

autorizație de comercializare care a fost acordată în conformitate cu prezentul regulament 

este valabilă pe întreg teritoriul Comunității.» 

2. Articolul 56 se modifică după cum urmează: 

(a) la alineatul (1), se introduce următoarea literă: 

«(da) Comitetul pentru terapii avansate;» 

(b) la alineatul (2) primul paragraf prima teză, cuvintele «alineatul (1) literele (a)-(d)» se 

înlocuiesc cu cuvintele «alineatul (1) literele (a)-(da)». 

3. Anexa se modifică după cum urmează: 

(a) se introduce următorul punct: 

«1a. Medicamentele pentru terapie avansată, astfel cum sunt definite la articolul 2 din 

Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată (*). 

_______________ 

(*) JO L 324, 10.12.2007, p. 121»; 

(b) la punctul 3, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

«După 20 mai 2008, Comisia poate prezenta, în urma consultării cu Agenția, orice 

propuneri de modificare a prezentului punct, iar Parlamentul European și Consiliul iau 

o decizie cu privire la acestea, în conformitate cu tratatul.»”. 
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16. La pagina 130, capitolul 8 articolul 28 punctul 2 referitor la modificarea articolului 3 din 

Directiva 2001/83/CE: 

în loc de: 

„2. La articolul 3, se adaugă următorul punct: 

«7. Orice medicament pentru terapie avansată, astfel cum este definit în 

Regulamentul (CE) nr. 1394/2007, care este preparat în mod nesistematic în 

conformitate cu standarde de calitate specifice și utilizat în același stat membru, în 

cadrul unui spital, sub responsabilitatea unui practician medical, în scopul de a se 

conforma unei rețete medicale privind un medicament adaptat special destinat unui 

anumit pacient. 

Fabricarea acestor medicamente este autorizată de către autoritatea competentă din 

statul membru. Statele membre garantează că cerințele privind trasabilitatea și 

farmacovigilența, precum și standardele de calitate specifice menționate în prezentul 

alineat sunt echivalente cu cele prevăzute la nivel comunitar cu privire la 

medicamentele pentru terapie avansată pentru care este necesară autorizarea în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind 

autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a 

unei Agenții Europene pentru Medicamente (*). 

_________________ 

(*) JO L 136, 30.4.2004, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) 

nr. 1901/2006 (JO L 378, 27.12.2006, p. 1).”, 
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se citește: 

„2. La articolul 3, se adaugă următorul punct: 

«7. Orice medicament pentru terapie avansată, astfel cum este definit în 

Regulamentul (CE) nr. 1394/2007, care este preparat în mod nesistematic în 

conformitate cu standarde de calitate specifice și este utilizat în același stat membru, în 

cadrul unui spital, sub responsabilitatea personalului medico-sanitar, în scopul de a se 

conforma unei prescripții medicale privind un medicament adaptat special destinat 

unui anumit pacient. 

Fabricarea acestor medicamente este autorizată de către autoritatea competentă din 

statul membru. Statele membre garantează că cerințele de trasabilitate și de 

farmacovigilență, precum si standardele de calitate specifice menționate în prezentul 

alineat sunt echivalente cu cele prevăzute la nivel comunitar cu privire la 

medicamentele pentru terapie avansată pentru care este necesară autorizarea în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind 

autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a 

unei Agenții Europene pentru Medicamente(*). 

_________________ 

(*) JO L 136, 30.4.2004, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) 

nr. 1901/2006 (JO L 378, 27.12.2006, p. 1).»”. 
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17. La pagina 131, capitolul 8 articolul 28 punctul 4 referitor la modificarea articolului 6 

alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2001/83/CE: 

în loc de: 

„4. La articolul 6 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

«Niciun medicament nu poate fi introdus pe piața unui stat membru dacă nu a fost emisă o 

autorizație de introducere pe piață de către autoritățile competente din respectivul stat 

membru, în conformitate cu prezenta directivă, sau dacă nu a fost acordată o autorizație în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004, coroborat cu Regulamentul (CE) 

nr. 1901/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind 

medicamentele de uz pediatric (*) și cu Regulamentul (CE) nr. 1394/2007. 

______________ 

(*) JO L 378, 27.12.2006, p. 1.»”, 

se citește: 

„4. La articolul 6 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

«Niciun medicament nu poate fi introdus pe piața unui stat membru dacă autoritățile 

competente din respectivul stat membru nu au acordat o autorizație de comercializare în 

conformitate cu prezenta directivă, sau dacă nu a fost acordată o autorizație în conformitate 

cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004, coroborat cu Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de 

uz pediatric (*) și cu Regulamentul (CE) nr. 1394/2007. 

______________ 

(*) JO L 378, 27.12.2006, p. 1.»”. 
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18. La pagina 133, anexa II punctul 4.4: 

în loc de: 

„4.4. avertismente și măsuri de precauție speciale de folosire, inclusiv orice măsură de precauție 

specială care trebuie luată de persoana care se ocupă de astfel de medicamente, le 

administrează sau le implantează pacienților, împreună cu precauțiile care trebuie luate de 

pacient;”, 

se citește: 

„4.4. atenționări și măsuri de precauție speciale de folosire, inclusiv orice măsură de precauție 

specială care trebuie luată de persoana care se ocupă de astfel de medicamente, le 

administrează sau le implantează pacienților, împreună cu precauțiile care trebuie luate de 

pacient;”. 

19. La pagina 133, anexa II punctul 6.3: 

în loc de: 

„6.3. durata de păstrare, în cazul în care este necesar, după reconstituirea medicamentului sau 

când ambalajul direct este deschis pentru prima dată;”, 

se citește: 

„6.3. durata de păstrare, în cazul în care este necesar, după reconstituirea medicamentului sau 

când ambalajul primar este deschis pentru prima dată;”. 

20. La pagina 134, anexa II punctele 7 și 8: 

în loc de: 

„7. Titularul autorizației de introducere pe piață. 

8. Numărul (numerele) autorizației de introducere pe piață.”, 

se citește: 

„7. Deținătorul autorizației de comercializare. 

8. Numărul (numerele) autorizației de comercializare.”. 
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21. La pagina 135, titlul anexei III: 

în loc de: 

„Etichetarea ambalajului exterior/direct menționată la articolul 11”, 

se citește: 

„Etichetarea ambalajului secundar/primar menționată la articolul 11”. 

22. La pagina 135, anexa III literele (f) și (g): 

în loc de: 

„(f) Un avertisment special care să menționeze că produsul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. 

(g) Orice avertismente necesare pentru medicamentul respectiv.”, 

se citește: 

„(f) O atenționare specială care să menționeze că produsul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. 

(g) Orice atenționări necesare pentru medicamentul respectiv.”. 

23. La pagina 135, anexa III literele (k), (l) și (m): 

în loc de: 

„(k) Numele și adresa titularului autorizației de introducere pe piață și, dacă este cazul, numele 

reprezentantului numit de titular să îl reprezinte. 

(l) Numărul autorizației de introducere pe piață. 

(m) Numărul de lot de fabricație, codul unic al donării și codul unic al produsului, menționate la 

articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2004/23/CE.”, 

se citește: 

„(k) Numele și adresa deținătorului autorizației de comercializare și, dacă este cazul, numele 

reprezentantului desemnat de deținător. 

(l) Numărul autorizației de comercializare. 

(m) Numărul seriei de fabricație, codul unic al donării și codul unic al produsului, menționate la 

articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2004/23/CE.”. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=74287&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:10633/19;Nr:10633;Year:19&comp=10633%7C2019%7C


 

 

10633/19     20 
ANEXĂ JUR.7  RO 
 

24. La pagina 136, anexa IV litera (c) punctul (iv): 

în loc de: 

„(iv) avertismente speciale;”, 

se citește: 

„(iv) atenționări speciale;”. 

25. La pagina 137, anexa IV litera (f): 

în loc de: 

„(f) O trimitere la data de expirare înscrisă pe etichetă, cu: 

(i) un avertisment privind folosirea produsului după această dată; 

(ii) atunci când este cazul, măsuri speciale de precauție pentru depozitare; 

(iii) dacă este necesar, un avertisment cu privire la semnele vizibile de deteriorare; 

(iv) compoziția calitativă și cantitativă completă; 

(v) numele și adresa titularului autorizației de introducere pe piață și, dacă este cazul, 

numele reprezentanților săi numiți în statele membre; 

(vi) denumirea și adresa fabricantului.”, 

se citește: 

„(f) O trimitere la data de expirare înscrisă pe etichetă, cu: 

(i) o atenționare privind folosirea produsului după această dată; 

(ii) atunci când este cazul, măsuri speciale de precauție pentru depozitare; 

(iii) dacă este necesar, o atenționare cu privire la semnele vizibile de deteriorare; 

(iv) compoziția calitativă și cantitativă completă; 

(v) numele și adresa deținătorului autorizației de comercializare și, dacă este cazul, 

numele reprezentanților săi în statele membre; 

(vi) denumirea și adresa producătorului.”. 
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