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Rezumat 
 
Legislatia europeana care guverneaza produsele medicinale veterinare este in curs de revizuire de catre 
Comi ia Europeana. Noua legislatie va reglementa domeniul pentru cercetarea, dezvoltarea i autorizarea 
de noi produse medicinale veterinare i va stabili modul in care se va efectua distributia produselor 
medicinale veterinare atat pentru animalele de ferma cat i pentru animalele de companie. Se a teapt  ca 
proiectul legislativ revizuit s  fie postat spre consultare publica in acest an, iar forma finala sa fie 
adoptat  în anul 2014. 
 

Abstract 
 

European legislation governing veterinary medicinal product is under review by the European 
Commission. The new legislation will cover areas for research, development and authorization of new 
medicinal products and determine how it will perform distribution of veterinary medicinal products for 
both farm animals and pets. Revision of this legislative project is expected to be posted for public 
consultation in this year, the final form to be adopted in 2014. 
 

Introducere 
 
Decizia de modificare a legisla iei 

europene care guverneaza produsele 
medicinale veterinare, respectiv Codul 
produselor medicinale veterinare (Directiva 
82/2001/CE, modificata cu Directiva 
28/2004/CE) a avut la baza o serie de 
sesizari i propuneri venite din partea 
reprezentantilor industriei farmaceutice. 
 

Evolu ii 
 

Propunerea de revizuire a legisla iei 
veterinare a fost pus  în discu ie prima data 
in anul 2008, iar principalele motiva ii care 
au stat la baza ini ierii procesului de 
revizuire legislativ  au fost îmbun irea 
func ion rii pie ei europene unice, reducerea 
volumului de lucru administrativ, 
simplificarea procedurilor de autorizare i 
îmbun irea disponibilitatii produselor 
medicinale. La cele men ionate anterior, a 

contribuit i faptul ca la nivelul Statelor 
Membre, Directiva este implementata 
neuniform, iar cerin ele suplimentare 
na ionale au dus la cre terea volumului de 
lucru administrativ i la reducerea eficien ei 
procedurilor de autorizare europene. 

Acest lucru a fost confirmat de 
comunicatul Comisiei catre Consiliu i 
Parlamentul European (2009) in care se 
preciza „It  is  estimated  that  32  %  of  
administrative burdens of EU origin are the 
result of the decision of some Member 
States to go beyond what is required by EU 
legislation (gold plating) and of the 
inefficiency in their administrative 
procedures”. (Action Programme for 
Reducing Administrative Burdens in the EU). 

 
Descriere 
 
Procesul de revizuire vizeaz  întreaga 

Directiva îns  principalele subiecte supuse 
dezbaterii se refera la: 
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1. Protec ia datelor 

 
Cerin ele actuale privind protec ia 

datelor sunt insuficiente. Acest lucru a 
condus la lipsa de inves ii în dezvoltarea de 
produse noi.  

Companiile care investesc bugete 
substan iale în medicamente inovatoare 
trebuie s  se a igure ca investitia lor este 
viabil  iar scopul dezvolt rii unui astfel de 
produs medicinal este justificat.  

Dupa punerea în aplicare a Codului 
produselor medicinale veterinare (Directiva 
82/2001/CE, modificat  cu Directiva 
28/2004/CE) s-a constatat o sc dere 
drastic  a produc iei de produse medicinale 
inovatoare i din acest motiv este necesara 
reglementarea protectiei adecvate a datelor 
pentru companiile care investesc i dezvolta 
produse inovatoare.  

Îmbun irea reglementarilor privind 
protectia datelor este necesara, de 
asemenea pentru produsele destinate 
utilizarii la pe ti, albine, specii minore, etc. 

 
2. Procedura de autorizare 

 

Aceasta propunere presupune 
simplificarea istemului actual de autorizare 
a produselor medicinale veterinare astfel 
incat toate eforturile repetate actuale sa fie 
eliminate la nivelul statelor membre UE, prin 
aplicarea unei singure proceduri europene 
de obtinere a autorizatiei de comercializare: 
conceptul 1 – 1 – 1 .  

Conceptul 1 – 1 - 1 presupune o ingur  
solicitare avand la baza o ingur  
documentatie tehnica a produsului, o 
ingur  evaluare stiintifica i o singur  

decizie pentru acordarea autorizatiei de 
comercializare, care sa permit  
comercializarea produsului in toate cele 27 
de state membre, astfel încât medicii 
veterinari din Europa sa poata avea acces la 
toate medicamente disponibile în Uniunea 
European . 

 
3. Ambalarea i etichetarea 
 

Aceasta problema trebuie abordata cu 
maxima responsabilitate deoarece 
raport rile de la industria farmaceutica arat  
ca 34% din totalul activitatilor administrative 
sunt reprezentate de aceasta activitate. 

Propunerea include simplificarea 
cerintelor legale privind ambalarea i 
etichetarea i abordarea unui sistem flexibil 
pentru aceasta activitate, prin utilizarea 
pictogramelor informative i abrevierilor 
standard. 

 
4. Farmacovigilent , monitorizarea i 

raportarea reac iilor adverse 
 

Revizuirea legisla iei are in vedere i 
implificarea cerintelor referitoare la 

farmacovigilenta in scopul corel rii acestora 
cu riscul asociat fiec rui produs, 
simplificarea sistemului de raportare a 
reac iilor adverse, in paralel cu 
îmbun irea m surilor de supraveghere i 
sanc ionare de catre autorit ile competente. 

Noile reglementari de farmacovigilen  
veterinar  trebuie sa fie adecvate 
specificului, nevoilor i resurselor din re ea. 

 
5. Distribu ia produselor 

 

Industria farmaceutica veterinara 
consider  c  sistemul de distributie din 
fiecare tara este suficient dezvoltat pentru a 
satisface cel mai bine nevoile t rii 
respective.  

În Danemarca, de exemplu, medicii 
veterinari nu pot furniza medicamente, 
acestea fiind disponibile numai prin 
intermediul farmaciilor, în timp ce în 
Germania medicamentele sunt disponibile 
doar prin intermediul medicilor veterinari.  

Toate medicamentele destinate 
animalele de ferm  sunt vândute "doar pe 
baza de  prescriptie medicala".  

În Marea Britanie, vanzarea acestei 
categorii de produse medicinale veterinare 
este permisa i altor persoane calificate 
adecvat care prescriu i furnizeaza anumite 
medicamente pentru prevenirea i tratarea 
bolilor la animale de ferm .  
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Revizuirea legislativ  va lua în 
coniderare propunerea de armonizare a 
procesului de distributie a produselor 
medicinale veterinare la animale. 

 
6. Utilizarea in cascad  

 

Prevederile legislative actuale ofera 
po ibilitatea diferita de utilizare a produselor 
pentru specii la care nu a fost autorizat 
produsul medicinal veterinar sau în condi iile 
în care se aplica perioada minim  de 
asteptare stabilit .  

Noua legisla ie va asigura o abordare 
armonizat  a procedurii „în cascad ” în 
întreaga Comunitate i va stabili o cale mult 
mai practic  pentru determinarea unei 
perioade de a teptare corespunzatoare care 

 asigure siguran a consumatorului. 
 

7. Rezisten a antimicrobian  
 

Este cunoscuta importan a reducerii 
inciden ei cazurilor de rezistenta 
antimicrobian  prin implementarea unor 
strategii europene pe termen lung care s  
implice constientizarea medicilor veterinari i 
a utilizatorilor. 

Rezisten a antimicrobiana este o 
chestiune foarte complex , care poate avea 
impact asupra s ii i bun starii 
animalelor.  

Ca urmare, revizuirea legisla iei va avea 
în vedere i acest aspect care va include 
reglement ri privind dezvoltarea i 
autorizarea produselor antimicrobiene, 
informatii privind vânz rile de 
antimicrobiene, restric iile privind utilizarea 
antimicrobienelor, cerinte privind avertiz rile 
referitoare la antimicrobiene, revizuirea 
legisla iei privind hrana medicamentata, etc. 

 

8. Armonizarea produselor existente 
 

Revizuirea legisla iei trebie sa includa 
un proces simplu i eficient pentru 
armonizarea voluntara i obligatorie a 
sumarului caracteristicilor produselor care 
sunt autorizate in tarile UE.  

În prezent unele produse sunt autorizate 
în unele t ri, dar nu i în altele, precum i 
condi iile de autorizare pentru produse 
identice pot fi diferite. 

Punctele prezentate anterior constituie 
doar o parte dintre subiectele puse in 
discutie la revizuirea Codului comunitar 
privind produsele medicinale veterinare. 

Se a teapt  ca proiectul legislativ 
revizuit s  fie postat spre consultare publica 
in acest an, iar forma final  s  fie adoptata 
in anul 2014. 
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