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DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI 

din 16.11.2011 

de acordare, în circumstanţe excepţionale, a autorizaţiei de introducere pe piaţă în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al 

Consiliului pentru "Vyndaqel - tafamidis", medicament orfan de uz uman 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 

(NUMAI TEXTUL ÎN LIMBA ENGLEZĂ ESTE AUTENTIC) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea 
şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii 
Europene pentru Medicamente1, în special articolul 10 alineatul (2), 

având în vedere cererea înaintată de Pfizer Specialty UK Limited la data de 18 august 
2010 în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 

având în vedere avizul Agenţiei Europene pentru Medicamente, formulat de Comitetul 
pentru medicamente de uz uman la data de 21 iulie 2011, 

întrucât: 

(1) Prin Decizia C(2006)3939 a Comisiei din 28 august 2006, adoptată în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane2, 
"N-metil D-(2,3,4,5,6-pentahidroxi-hexil)-amoniu; 2-(3,5-dicloro-fenil)-
benzoxazol-6-carboxilat" a fost desemnat drept medicament orfan. 

(2) "Vyndaqel - tafamidis" este în conformitate cu cerinţele prevăzute în 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 uman3. 

                                                 
1 JO L 136, 30.4.2004, p. 1. 
2 JO L 18, 22.1.2000, p. 1. 
3 JO L 311, 28.11.2001, p. 67. 



 

 

(3) În urma consultărilor cu solicitantul, Comitetul pentru medicamente de uz uman a 
subliniat, astfel cum se menționează în anexa IV, că, în cazul de față, există 
circumstanțe excepționale, și anume faptul că în baza cunoștințelor științifice 
actuale nu pot fi furnizate informații complete privind eficacitatea și inocuitatea 
medicamentului în condiții normale de utilizare, ceea ce justifică supunerea 
autorizației solicitate anumitor cerințe. 

(4) autorizaţiei de introducere pe piaţă a "Vyndaqel - tafamidis" ar trebui acordată, 
prin urmare, sub rezerva îndeplinirii anumitor obligaţii specifice, în conformitate 
cu articolul 14 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004. 

(5) autorizaţiei de introducere pe piaţă ar trebui să respecte anumite condiţii, 
prevăzute în anexa II la prezenta decizie. Aplicarea unora dintre aceste condiţii cu 
privire la utilizarea sigură şi eficientă a medicamentului trebuie să fie asigurată de 
statele membre, în conformitate cu articolul 127a din Directiva 2001/83/CE. În 
acest sens, Decizia C(2011)8520final a Comisiei din 16.11.2011 se adresează 
simultan statelor membre. 

(6) Prin urmare, se recomandă autorizarea introducerii pe piaţă a acestuia. 

(7) Comitetul pentru medicamente de uz uman a considerat că tafamidis este o nouă 
substanță activă. 

(8) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului 
permanent pentru medicamente de uz uman, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Se acordă autorizaţiei de introducere pe piaţă prevăzută la articolul 3 din Regulamentul 
(CE) nr. 726/2004 pentru medicamentul orfan "Vyndaqel - tafamidis", ale cărui 
caracteristici sunt prezentate pe scurt în anexa I la prezenta decizie. "Vyndaqel - 
tafamidis" se înregistrează în registrul comunitar al medicamentelor cu nr.: 

EU/1/11/717/001 Vyndaqel - 20 mg - Capsule moi - Administrare orală - blistere 
(PVC/alu) - 30 capsule 

 

Articolul 2 

autorizaţiei de introducere pe piaţă privind medicamentul menţionat la articolul 1 
respectă obligaţiile specifice prevăzute în anexa II. Aceste obligaţii sunt revizuite anual. 



 

 

Articolul 3 

Etichetarea şi prospectul însoţitor privind medicamentul orfan menţionat la articolul 1 
respectă condiţiile prevăzute în anexa III. 

Articolul 4 

Perioada de valabilitate a autorizaţiei este de cinci ani de la data notificării prezentei 
decizii. 

Articolul 5 

Prezenta decizie se adresează Pfizer Specialty UK Limited , Ramsgate Road, Sandwich, 
Kent CT13 9NJ, United Kingdom. 

Adoptată la Bruxelles, 16.11.2011. 

 Pentru Comisie 
 Paola TESTORI COGGI 
 Director General 


