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Alteração 51
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

- Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, e, nomeadamente, 
o seu artigo 95.º,

- Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, e, 
nomeadamente, os seus artigos 114.º e 
168.º,

Or. en

Justificação

Esta alteração visa adaptar a base jurídica ao Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. O objectivo da presente directiva consiste não só em garantir o funcionamento do 
mercado interno dos medicamentos (artigo 114.º), mas também em assegurar um elevado 
nível de protecção da saúde pública na UE (artigo 168.º).

Alteração 52
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) À luz da presente directiva, a 
Comissão apresenta um relatório 
estatístico anual ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho, elaborado com dados 
fiáveis e rigorosos sobre a situação, as 
tendências e a evolução actual no tocante 
a medicamentos falsificados, incluindo 
informações detalhadas sobre o local, o 
modo e o/a autor/a da detecção dos 
medicamentos falsificados, o país de 
procedência, bem como sobre o elemento 
falsificado propriamente dito (identidade, 
fonte e/ou ingrediente/componentes) nos 
Estados-Membros.  
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O relatório estabelecerá uma distinção 
clara entre problemas de falsificação e 
problemas relacionados com a infracção 
dos direitos de patente.

Or. en

Justificação

Nem o estudo de avaliação de impacto, nem outros relatórios da Comissão Europeia dedicam 
suficiente atenção ou explicam a origem e as principais fontes de produtos falsificados. 
Importa não confundir infracções dos direitos de patente ou litígios com o problema da 
falsificação de medicamentos. São necessários dados fiáveis e estatísticas contendo 
informações pormenorizadas sobre o local de detecção dos medicamentos falsificados, o país 
de procedência e o elemento "falsificado" propriamente dito (identidade, fonte e/ou 
ingrediente/componentes).

Alteração 53
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) À luz da presente directiva, a 
Comissão apresenta um relatório 
estatístico anual ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho, elaborado com dados 
fiáveis e rigorosos sobre a situação, as 
tendências e a evolução actual no tocante 
à contrafacção/falsificação de 
medicamentos, incluindo informações 
detalhadas sobre o local, o modo e o/a 
autor/a da detecção dos medicamentos 
falsificados, o país de procedência, bem 
como sobre o elemento "falsificado" 
propriamente dito (identidade, fonte e/ou 
ingrediente/componentes) nos 
Estados-Membros.  

Or. en

Justificação

Nem o estudo de avaliação de impacto, nem outros relatórios da Comissão Europeia dedicam 
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suficiente atenção ou explicam a origem e as principais fontes de produtos "falsificados". 
Importa não confundir infracções dos direitos de patente ou litígios com o problema da 
contrafacção de medicamentos. São necessários dados fiáveis e estatísticas contendo 
informações pormenorizadas sobre o local de detecção dos medicamentos "falsificados", o 
país de procedência e o elemento "falsificado" propriamente dito (identidade, fonte e/ou 
ingrediente/componentes).

Alteração 54
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A Comissão apresenta um relatório 
anual ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a situação e as tendências 
actuais da falsificação de medicamentos, 
e altera as medidas relativas à aplicação 
dos dispositivos de segurança em 
conformidade. 

Or. en

Justificação

Para abordar e solucionar os problemas de medicamentos falsificados, é essencial 
compreender e identificar a sua origem e principais fontes. Como tal, deve ser introduzida a 
apresentação de um relatório anual. Com base nas suas conclusões, as normas de execução 
dos dispositivos de segurança devem ser alteradas em conformidade.

Alteração 55
Jo Leinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No prazo de três anos a contar da 
entrada em vigor da presente directiva, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório de 
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avaliação com informações 
pormenorizadas sobre o alcance e as 
fontes de contrafacção de medicamentos 
na cadeia de abastecimento legal na 
União.

Or. en

Justificação

É necessário possuir um panorama inequívoco do alcance e das principais fontes de riscos de 
contrafacção para, eventualmente, reformular ou adaptar a directiva.

Alteração 56
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A presente directiva é aplicável sem 
prejuízo da Directiva 95/46/CE e deve 
prever salvaguardas inequívocas e 
eficazes sempre que ocorra o 
processamento de dados pessoais.

Or. en

Alteração 57
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A União Europeia deveria dar o seu 
apoio à elaboração de uma convenção 
internacional tendente ao reforço das 
penalizações ligadas à contrafacção de 
medicamentos, bem como de um 
protocolo adicional à Convenção de 
Palermo relativa à luta contra a 
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criminalidade organizada.

Or. fr

Justificação

A contrafacção dos medicamentos tornou-se uma actividade das redes da criminalidade 
organizada internacional, pelo que não podemos agir sobre este problema de saúde pública 
unicamente no interior das nossas fronteiras europeias.

Alteração 58
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Considerando as dificuldades para 
identificar o endereço físico real dos sítios 
Internet e, consequentemente, para lhes 
conferir, com absoluta certeza, 
certificados de autenticidade e verificar a 
qualidade, a segurança e a eficiência dos 
medicamentos postos à venda, é 
necessário proibir a venda de todos os 
tipos de medicamentos via Internet, a 
menos que a mesma tenha sido autorizada 
pelas legislações nacionais vigentes à data 
de entrada em vigor da presente directiva.

Or. it

Justificação

Embora seja autorizada em alguns Estados-Membros, não parece que a venda de 
medicamentos através da Internet, devido à alta taxa de ilegalidade verificada, seja 
compatível com o objectivo de assegurar um elevado nível de protecção da saúde pública na 
UE. Assim sendo, deve concordar-se com a proposta da Comissão visando considerar que a 
venda em Internet faz parte do sector farmacêutico ilegal. Contudo, salvaguardam-se as 
legislações nacionais dos Estados-Membros que consideram legal essa prática na data de 
entrada em vigor da presente directiva
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Alteração 59
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Uma farmácia que procede 
legitimamente a vendas por 
correspondência deve estar associada a 
uma farmácia registada nos termos da lei, 
o que garante que uma farmácia que 
procede legitimamente a vendas por 
correspondência satisfaz todos os 
requisitos legais aplicáveis a toda e 
qualquer farmácia no Estado-Membro 
onde tem a sua sede legal. A identificação 
do director técnico da farmácia deve ser 
um requisito legal para todas as 
farmácias que procedem legitimamente a 
vendas por correspondência. Uma 
farmácia que procede legitimamente a
vendas por correspondência só pode 
disponibilizar um medicamento 
encomendado mediante a apresentação de 
receita médica, caso a farmácia que 
efectua vendas por correspondência em 
questão tenha recebido previamente a 
receita médica original. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
toda e qualquer disponibilização de 
produtos farmacêuticos na sequência de 
uma encomenda por correspondência seja 
objecto de um controlo permanente por 
parte de agências nacionais designadas 
para o efeito.

Or. en

Justificação

As farmácias que procedem legitimamente a vendas por correspondência têm de cumprir as 
mesmas regras que uma farmácia legalmente registada, garantindo assim aos clientes a 
obtenção de um produto de qualidade e segurança idênticas. Toda e qualquer farmácia que 
procede legitimamente a vendas por correspondência tem de registar um director técnico 
responsável pelas vendas. Os organismos reguladores do sector farmacêutico devem efectuar 
um controlo regular de todas as farmácias que procedem a vendas por correspondência, 
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mantendo um contacto estreito com a Associação Europeia de Farmácias de Venda por 
Correspondência (EAMSP). A EAMSP poderia actuar como centro de conhecimentos 
específicos e melhores práticas.

Alteração 60
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Os cidadãos europeus deveriam ser 
sensibilizados para os riscos para a saúde 
decorrentes da encomenda de produtos 
em sítios ilegais na Internet. A Comissão, 
em cooperação com os Estados-Membros, 
deve adoptar medidas para reforçar a 
sensibilização do grande público 
relativamente aos riscos associados à 
aquisição de medicamentos na Internet a 
partir de sítios que não sejam farmácias 
que procedem legitimamente a vendas por 
correspondência. As campanhas de 
sensibilização do público devem informar 
os cidadãos sobre o modo de identificar as 
farmácias que procedem legitimamente a 
vendas por correspondência e sobre os 
riscos decorrentes da aquisição a partir de 
sítios ilegais na Internet.

Or. en

Justificação

As campanhas de sensibilização do público são essenciais para informar os clientes europeus 
acerca dos riscos que comporta a aquisição de medicamentos a partir de farmácias que 
procedem ilegalmente a vendas por correspondência. Serão necessárias técnicas de 
marketing específicas para levar a cabo estas campanhas de sensibilização, no intuito de 
assegurar a transmissão de mensagens inequívocas e inteligíveis sobre as actividades lícitas 
e ilícitas dos sítios que vendem medicamentos na Internet. Por exemplo, a utilização de 
publicidade idêntica pode gerar confusão entre consumidores e, por conseguinte, deve ser 
sempre evitada.
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Alteração 61
Judith A. Merkies

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-C) Afigura-se útil introduzir uma 
definição do conceito de “medicamento 
falsificado”, a fim de distinguir esses 
produtos de medicamentos legais, mas 
não autorizados. Além disso, os produtos 
autorizados ou lícitos com defeitos de 
qualidade e os medicamentos que, em 
virtude de erros de fabrico ou de 
subsequente manipulação, não observam 
os requisitos das boas práticas de fabrico 
ou boas práticas de distribuição não 
devem ser confundidos com 
medicamentos falsificados.

Or. en

Justificação

A falsificação deliberada de um medicamento é um crime. Não deve ser considerada 
equivalente à não observância das boas práticas de fabrico ou a defeitos de qualidade, que 
podem ocorrer em condições normais de fabrico e que são abordados com transparência 
entre o fabricante do medicamento e as autoridades, em nome de um cuidado constante de 
protecção da saúde pública.

Alteração 62
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A rede actual de distribuição dos 
medicamentos é cada vez mais complexa e 
envolve muitos intervenientes, que não são 
necessariamente distribuidores por grosso, 
conforme definido na Directiva 
2001/83/CE. A fim de assegurar a 
fiabilidade da cadeia de abastecimento, a 

(5) A rede actual de distribuição dos 
medicamentos é cada vez mais complexa e 
envolve muitos intervenientes, que não são 
necessariamente distribuidores por grosso, 
conforme definido na Directiva 
2001/83/CE. A fim de assegurar a 
fiabilidade da cadeia de abastecimento, a 
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legislação farmacêutica deve abranger 
todos os intervenientes nessa cadeia: tal 
inclui não apenas os distribuidores que se 
abastecem, detêm, armazenam e fornecem 
produtos, mas também todas as pessoas 
envolvidas nas transacções que não 
manuseiem os produtos. Deveriam estar 
sujeitos à aplicação de normas 
proporcionais de modo a excluir, por todos 
os meios práticos, a possibilidade de os 
medicamentos que são falsificados 
relativamente à sua identidade, história e 
origem serem introduzidos na cadeia de 
abastecimento legal da Comunidade.

legislação farmacêutica deve abranger 
todos os intervenientes nessa cadeia: tal 
inclui não apenas os distribuidores e os 
transportadores que se abastecem, detêm, 
armazenam e fornecem produtos, mas 
também todas as pessoas envolvidas nas 
transacções que não manuseiem os 
produtos, como os comerciantes e os 
corretores. Deveriam estar sujeitos à 
aplicação de normas proporcionais de 
modo a excluir, por todos os meios 
práticos, a possibilidade de os 
medicamentos que são falsificados 
relativamente à sua identidade, história e 
origem serem introduzidos na cadeia de 
abastecimento legal da Comunidade.

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 7 do projecto de relatório.

Alteração 63
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Verifica-se com frequência a 
contrafacção de medicamentos no caso de 
encomendas efectuadas via Internet. Nos 
termos do disposto no TFUE, 
designadamente no seu artigo 168.º, os 
Estados-Membros são responsáveis pela 
organização da distribuição de 
medicamentos na última etapa da sua 
cadeia de comercialização, sobretudo em 
farmácias. Tal abrange igualmente a 
regulamentação da distribuição de 
medicamentos através da respectiva 
expedição e via Internet. Em 
conformidade com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, os Estados-Membros 
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podem prever, no quadro da ampla 
margem discricionária de que dispõem, 
uma proibição absoluta da expedição de 
medicamentos sujeitos a receita médica 
em virtude dos perigos associados a essa 
via de comercialização.

Or. en

Justificação

A Directiva deve respeitar a repartição de competências em vigor. A regulamentação 
aplicável às farmácias e à distribuição de medicamentos no último nível de comercialização é 
da competência dos Estados-Membros. A grande maioria dos Estados-Membros proíbe a 
venda à distância de medicamentos sujeitos a receita médica, o que foi confirmado pelo 
Tribunal de Justiça (acórdão de 11.12.2003, C-332/01, Deutscher Apothekerverband).

Alteração 64
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir 
dispositivos de segurança obrigatórios 
para os medicamentos sujeitos a receita 
médica, devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados
produtos ou categorias de produtos, tais 
como os medicamentos genéricos. Tal 
inclui o risco de falsificações, devido ao 
seu preço ou a antecedentes no território 
da Comunidade ou no exterior, bem como 
as consequências das falsificações para a 
saúde pública, em função das 
características específicas dos produtos 
em causa e da gravidade da doença que se 
pretende tratar.

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica.
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Or. it

Alteração 65
Peter Liese

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir dispositivos 
de segurança obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos. Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as 
consequências das falsificações para a 
saúde pública, em função das 
características específicas dos produtos 
em causa e da gravidade da doença que se 
pretende tratar.

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir dispositivos 
de segurança obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos. Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço e/ou a 
antecedentes no território da Comunidade. 

Or. en

Justificação

É necessária uma abordagem simples para proteger os pacientes de medicamentos 
falsificados. A avaliação do risco de produtos ou categorias de produtos é fundamental para 
garantir uma atribuição racional dos recursos disponíveis para combater a contrafacção. 
Consequentemente, a Comissão deve avaliar o perfil de risco da receita e, nessa base, decidir 
se os dispositivos de segurança são necessários. Analisar rigorosamente o incentivo para os 
falsificadores (preço) e a experiência anterior (incidentes passados) impede um desperdício
ineficaz dos recursos que seriam necessários noutras áreas.
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Alteração 66
Pilar Ayuso

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir dispositivos 
de segurança obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos. Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade únicas dos medicamentos 
sujeitos a receita médica. Ao introduzir 
dispositivos de segurança obrigatórios para 
os medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos. Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar clareza absoluta, os únicos tipos de dispositivos de segurança que 
permitem a autenticação e rastreabilidade das embalagens individuais são unicamente os 
identificados na embalagem.
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Alteração 67
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir 
dispositivos de segurança obrigatórios para 
os medicamentos sujeitos a receita 
médica, devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos. Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos. Ao 
introduzir dispositivos de segurança 
obrigatórios para os medicamentos, devem 
ser tidas em conta as particularidades de 
determinados produtos ou categorias de 
produtos, tais como os medicamentos 
genéricos. Tal inclui o risco de 
falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

Or. en

Justificação

O estatuto dos produtos sujeitos a receita médica e dos produtos de venda livre não está 
harmonizado na UE. Como tal, faz pouco sentido diferenciar entre estes. De acordo com um 
estudo recentemente elaborado pela Pfizer, noticiado pela imprensa alemã, 45% de todos os 
medicamentos falsificados são medicamentos para dieta, 35% contra a gripe e 25% contra 
problemas de erecção [nota: estas percentagens não são cumuláveis]. Caso estes números 
estejam aproximadamente correctos, demonstram que os medicamentos de venda livre são 
um alvo fundamental de falsificações. Visto que qualquer produto falsificado pode ter um 
efeito nocivo para a saúde humana, todos os produtos devem estar abrangidos, com base na 
avaliação do risco prevista no n.º 4 do artigo 54.º.
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Alteração 68
Sylvana Rapti

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir 
dispositivos de segurança obrigatórios para 
os medicamentos sujeitos a receita 
médica, devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos. Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos. Ao 
introduzir dispositivos de segurança 
obrigatórios para os medicamentos, devem 
ser tidas em conta as particularidades de 
determinados produtos ou categorias de 
produtos, tais como os medicamentos 
genéricos. Tal inclui o risco de 
falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

Or. en

Justificação

Importa garantir a autenticidade dos medicamentos sujeitos a receita médica e dos 
medicamentos de venda livre que, caso constituam objecto de contrafacção, podem ter um 
efeito desastroso para a saúde humana, especialmente porque parece existir uma tendência 
crescente, a nível nacional e europeu, para alterar o estatuto dos medicamentos de "sujeito a 
receita médica" para "de venda livre".
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Alteração 69
Paolo Bartolozzi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir 
dispositivos de segurança obrigatórios para 
os medicamentos sujeitos a receita 
médica, devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos. Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos. Ao 
introduzir dispositivos de segurança 
obrigatórios para os medicamentos, devem 
ser tidas em conta as particularidades de 
determinados produtos ou categorias de 
produtos, tais como os medicamentos 
genéricos. Tal inclui o risco de 
falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

Or. it

Justificação

È importante garantir a autenticidade de todas as categorias de medicamentos, 
independentemente de serem ou não sujeitos a receita médica. Todos os medicamentos, em 
caso de contrafacção, podem ter efeitos desastrosos para a saúde humana. Por outro lado, o 
fenómeno do "switching"dos medicamentos - a passagem de medicamentos sujeitos a receita 
médica para medicamentos que a não requerem – constitui uma prática de difusão crescente 
a nível nacional e europeu. Cumpre não esquecer que a contrafacção de medicamentos que 
não requerem receita médica pode ser também muito lucrativa.
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Alteração 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir dispositivos 
de segurança obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos. Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica e não sujeitos a receita 
médica. Ao introduzir dispositivos de 
segurança obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica e 
não sujeitos a receita médica, devem ser 
tidas em conta as particularidades de 
determinados produtos ou categorias de 
produtos, tais como os medicamentos 
genéricos. Tal inclui o risco de 
falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

Or. ro

Justificação

A proposta da Comissão não assegura a protecção dos medicamentos vendidos sem estar
sujeitos a receita médica. Tendo em conta o aumento do consumo de medicamentos não 
sujeitos a receita médica, é importante prever disposições que protejam todos os pacientes, 
independentemente das modalidades de aquisição dos medicamentos.
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Alteração 71
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir dispositivos 
de segurança obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos. Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança ou qualquer outra medida 
técnica concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir dispositivos 
de segurança obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos e os 
medicamentos de marca. Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

Or. en

Justificação

Pode recorrer-se a medidas técnicas como a impressão de hologramas ou verniz especial. 
Devem ser igualmente consideradas as especificidades das marcas, que têm por base a 
mesma fórmula, bem conhecida. Tanto os genéricos, como os medicamentos de marca 
inserem-se num segmento inferior de preço e raramente constituem objecto de contrafacção 
em virtude da sua baixa margem de lucro. Devem ser igualmente examinados. 
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Alteração 72
Linda McAvan

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir dispositivos 
de segurança obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos. Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir dispositivos 
de segurança obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos e os produtos 
sujeitos a uma cadeia de distribuição 
gerida. Tal inclui o risco de falsificações, 
devido ao seu preço ou a antecedentes no 
território da Comunidade ou no exterior, 
bem como as consequências das 
falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

Or. en

Justificação

Determinados produtos (como, por exemplo, as imunoglobulinas) são entregues directamente 
pelo fabricante aos hospitais ou a outros estabelecimentos clínicos. Como o risco de um 
produto falsificado entrar nessa cadeia é muito baixo, justifica-se que os produtos em causa 
estejam isentos da obrigação de recorrer a esses dispositivos de segurança.
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Alteração 73
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir dispositivos 
de segurança obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos. Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação e autentificação dos 
medicamentos. Ao introduzir dispositivos 
de segurança obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos. Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

Or. de

Justificação

Cada Estado-Membro deve ter competência para decidir se um determinado medicamento 
tem de ser rastreável em toda a cadeia de abastecimento, desde o fabricante até à farmácia. 
A rastreabilidade não é necessária para reconhecer os medicamentos falsificados e implica 
um ónus adicional considerável, que provocaria custos desproporcionados sobretudo para as 
pequenas e médias empresas.
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Alteração 74
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir dispositivos 
de segurança obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos. Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir dispositivos 
de segurança obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos. Tal inclui o 
risco de falsificações, devido ao seu preço 
ou a antecedentes no território da 
Comunidade ou no exterior, bem como as 
consequências das falsificações para a 
saúde pública, em função das 
características específicas dos produtos em 
causa e da gravidade da doença que se 
pretende tratar.

Or. en

Justificação

Não haverá uma isenção prévia dos medicamentos genéricos aquando da introdução de 
dispositivos de segurança para medicamentos sujeitos a receita médica. 

Alteração 75
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de ter em conta novos perfis de (7) A fim de ter em conta novos perfis de 
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risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir dispositivos 
de segurança obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos. Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança obrigatórios concebidos para 
assegurar a identificação, a autentificação e 
a rastreabilidade dos medicamentos 
sujeitos a receita médica. Ao introduzir 
dispositivos de segurança obrigatórios para 
os medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos. Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

O mais tardar, cinco anos após a entrada 
em vigor da presente directiva, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre a avaliação da aplicação dos 
dispositivos de segurança a que se refere a 
alínea o) do artigo 54.º da Directiva 
2001/83/CE, no qual faz uma estimativa 
da contribuição dos mesmos para a 
redução do número de medicamentos 
falsificados na cadeia de abastecimento 
legal na Europa. Este relatório deve 
incluir igualmente uma avaliação dos 
dispositivos de segurança de outras 
categorias de medicamentos, 
nomeadamente medicamentos não 
sujeitos a receita médica em 
conformidade com a definição prevista no 
Título VI da Directiva 2001/83/CE. 

Or. de

Justificação

O impacto dos dispositivos de segurança previstos deve ser avaliado ao fim de cinco anos. 
Caso se prove que houve uma redução de medicamentos falsificados na cadeia legal de 
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abastecimento, os dispositivos de segurança harmonizados ao nível da UE podem, se for caso 
disso, ser alargados aos medicamentos de venda livre. Nesta fase, convém limitar a aplicação 
dos dispositivos de segurança aos medicamentos sujeitos a receita médica. É de evitar a 
imposição de uma carga reguladora desnecessária para poupar os cidadãos europeus a 
custos escusados.

Alteração 76
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir dispositivos 
de segurança obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos. Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir dispositivos 
de segurança para os medicamentos 
sujeitos a receita médica, devem ser tidas
em conta as particularidades de 
determinados produtos ou categorias de 
produtos, tais como os medicamentos 
genéricos. Tal inclui o risco de 
falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar. 

Or. pl

Justificação

1. Não podemos empregar o adjectivo "obrigatório" porque, neste contexto, se aplica a todos 
os medicamentos sujeitos a receita médica. Devem ser aplicados dispositivos de segurança 
com base numa avaliação do risco, no que diz respeito à falsificação do produto e, por 
conseguinte, nem todos os medicamentos serão sujeitos à aplicação de dispositivos de 
segurança. 
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2. A data de início do período de cinco anos necessita de ser alterada no texto da directiva. 
Deve ser a data de entrada em vigor das disposições de execução relativas aos dispositivos 
de segurança e não a data de entrada em vigor da directiva. 

Alteração 77
Theodoros Skylakakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir dispositivos 
de segurança obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos. Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança obrigatórios concebidos para 
assegurar a identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir dispositivos 
de segurança obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos e os excipientes
Tal inclui o risco de falsificações, devido 
ao seu preço ou a antecedentes no território 
da Comunidade ou no exterior, bem como 
as consequências das falsificações para a 
saúde pública, em função das 
características específicas dos produtos em 
causa e da gravidade da doença que se 
pretende tratar.

O mais tardar cinco anos após a data de 
entrada em vigor da presente directiva, a 
Comissão apresentará ao Conselho um 
relatório de avaliação da aplicação dos 
dispositivos de segurança referidos na 
alínea o) do artigo 54.º da Directiva 
2001/83/CE e da sua contribuição 
estimada para a redução do número de 
medicamentos falsificados na cadeia de 
abastecimento legal na Europa. O mais 
tardar dezoito meses após a data de 
entrada em vigor da presente directiva, a 
Comissão  apresentará um relatório de 
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avaliação dos dispositivos de segurança 
dos medicamentos não sujeitos a receita 
médica, tal como determinado no Título 
VI da Directiva 2001/83/CE. 

Or. el

Justificação

O impacto dos dispositivos de segurança previstos  deve ser avaliada o mais tardar ao fim de 
cinco anos, contribuindo assim para a redução dos medicamentos falsificados. Há, no 
entanto, que  examinar a possibilidade de alargamento dos dispositivos de segurança 
harmonizados aos medicamentos vendidos sem receita médica, que podem igualmente ser 
objecto de contrafacção que ameace a saúde pública. Se estes últimos devem ser incluídos, 
deverão sê-lo o mais rapidamente possível a fim de não criar incerteza, o que irá por em 
causa a programação operacional.

Alteração 78
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir dispositivos 
de segurança obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos. Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar. 

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir dispositivos 
de segurança obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos e os
medicamentos homeopáticos. Tal inclui o 
risco de falsificações, devido ao seu preço 
ou a antecedentes no território da 
Comunidade ou no exterior, bem como as 
consequências das falsificações para a 
saúde pública, em função das 
características específicas dos produtos em 
causa e da gravidade da doença que se 
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pretende tratar. 

O mais tardar, cinco anos após a entrada 
em vigor da presente directiva, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre a avaliação da aplicação dos 
dispositivos de segurança a que se refere a 
alínea o) do artigo 54.º da Directiva 
2001/83/CE, no qual faz uma estimativa 
da contribuição dos mesmos para a 
redução do número de medicamentos 
falsificados na cadeia de abastecimento 
legal na Europa. Este relatório deve 
incluir uma avaliação dos dispositivos de 
segurança de outras categorias de 
medicamentos, nomeadamente 
medicamentos não sujeitos a receita 
médica em conformidade com a definição 
prevista no Título VI da Directiva 
2001/83/CE.

Or. en

Justificação

Devem ser acrescentados os medicamentos homeopáticos (caso sejam sujeitos a receita 
médica) em conformidade com o princípio da proporcionalidade. Neste caso, caberá à 
Comissão decidir da obrigatoriedade dos dispositivos de segurança, com base numa análise 
do riscos em consonância com o artigo 54.º-A, n.º 4, parágrafo 3, alíneas a) a e). Este 
elemento deve ser alargado a outros grupos de produtos de baixo risco. Dada a inexistência 
de um risco acrescido de falsificação para estes produtos (baixo volume de negócios, baixo 
preço) comparativamente aos mesmos produtos homeopáticos não sujeitos a receita médica 
noutros Estados-Membros, aqueles devem ser abrangidos por uma isenção geral. 

Alteração 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O mais tardar, cinco anos após a 
entrada em vigor da presente directiva, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
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sobre a avaliação da aplicação dos 
dispositivos de segurança a que se refere a 
alínea o) do artigo 54.º da Directiva 
2001/83/CE, no qual faz uma estimativa 
da contribuição dos mesmos para a 
redução do número de medicamentos 
falsificados na cadeia de abastecimento 
legal na Europa. Este relatório deve 
incluir uma avaliação dos dispositivos de 
segurança de outras categorias de 
medicamentos, nomeadamente 
medicamentos não sujeitos a receita
médica em conformidade com a definição 
prevista no Título VI da Directiva 
2001/83/CE.

Or. pl

Justificação

1. Não podemos empregar o adjectivo "obrigatório" porque, neste contexto, se aplica a todos 
os medicamentos sujeitos a receita médica. Devem ser aplicados dispositivos de segurança 
com base numa avaliação do risco, no que diz respeito à falsificação do produto, e, por 
conseguinte, nem todos os medicamentos serão sujeitos à aplicação de dispositivos de 
segurança. 

2. A data de início do período de cinco anos necessita de ser alterada no texto da directiva. 
Deve ser a data de entrada em vigor das disposições de execução relativas aos dispositivos 
de segurança e não a data de entrada em vigor da directiva. 

Alteração 80
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os dispositivos de segurança serão 
agrupados em função das 
particularidades de determinados 
produtos ou categorias de produtos. Serão 
considerados equivalentes quando 
oferecerem o mesmo grau ou grau 
superior de eficácia na determinação da 
identificação, autenticidade, 
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rastreabilidade e ausência de falsificação, 
bem como o mesmo grau de dificuldade 
técnica para uma duplicação. Quando o 
dispositivo de segurança for removido, 
substituído ou coberto, o presente ponto 
será igualmente aplicável ao novo 
dispositivo de segurança.

Or. en

Justificação

Para dar aplicação a uma abordagem baseada nos riscos, é necessário classificar os 
dispositivos de segurança em função do risco de falsificação dos diferentes tipos de 
medicamentos. A presente alteração permiti-lo-á seguindo uma abordagem tecnologicamente 
neutra. Além disso, para garantir que os dispositivos de segurança, de origem e novos, 
usados pelos reembaladores sejam realmente equivalentes ou superiores, a directiva em 
apreciação deve introduzir categorias diferentes de dispositivos equivalentes ou superiores 
com base em critérios específicos.

Alteração 81
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Quando o dispositivo de segurança 
for removido, substituído ou coberto, os 
novos dispositivos de seguranças serão 
considerados equivalentes aos dispositivos 
de segurança originais se oferecem o 
mesmo grau de eficácia na determinação 
da identificação, autenticidade, 
rastreabilidade e ausência de falsificação, 
bem como o mesmo grau de dificuldade 
técnica para uma duplicação. 

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 9 do relatório.
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Alteração 82
Pilar Ayuso

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os dispositivos de segurança devem 
ser agrupados em função das 
particularidades de determinados 
produtos ou categorias de produtos. 
Devem ser considerados equivalentes 
quando oferecerem o mesmo grau de 
eficácia na determinação da identificação, 
autenticidade, rastreabilidade e ausência 
de falsificação únicas, bem como o 
mesmo grau de dificuldade técnica para 
uma duplicação. Quando o dispositivo de 
segurança for removido, substituído ou 
coberto, o dispositivo de segurança 
equivalente será substituído.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar clareza absoluta, os únicos tipos de dispositivos de segurança que 
permitem a autenticidade e rastreabilidade das embalagens individuais são os que permitem 
a identificação única da embalagem.

Alteração 83
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os medicamentos de venda livre 
devem ser sujeitos a um estudo regular de 
avaliação do risco, efectuado pelas 
autoridades nacionais. Dependendo dos 
resultados deste estudo, os medicamentos 
de venda livre poderão ser abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da Directiva 
2001/83/CE. Para esse efeito, os titulares 
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de autorizações de introdução no mercado 
têm direito, logo que a presente directiva 
entre em vigor, a sujeitar os seus 
medicamentos de venda livre à aplicação 
das disposições previstas na presente 
directiva.

Or. en

Justificação

Os medicamentos de venda livre devem ser sujeitos a um acompanhamento específico e aos 
requisitos da presente directiva, dependendo dos resultados dos estudos de avaliação do 
risco efectuados pelas autoridades nacionais. 

Alteração 84
Paolo Bartolozzi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os Estados-Membros, em 
colaboração com as partes interessadas, 
devem ter a liberdade de determinar os 
aspectos específicos das tecnologias de 
combate à contrafacção dos 
medicamentos que considerem mais 
apropriadas do ponto de vista do seu 
próprio sistema de distribuição de 
medicamentos, tendo em conta o selo de 
autentificação adoptado nos termos da 
presente directiva. 

Or. it

Justificação

A presente directiva exigirá a aplicação de um selo de autentificação às embalagens dos 
fármacos, o que permitirá verificar a sua autenticidade por parte dos grossistas e dos 
farmacêuticos. As características específicas dos dispositivos de segurança serão 
determinadas a nível nacional, com base nas necessidades específicas do sistema nacional de 
distribuição de medicamentos. As iniciativas nacionais já implementadas ou em vias de 
implementação devem ser respeitadas. 
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Alteração 85
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A utilização de tecnologias que 
permitem a autenticação e rastreabilidade 
dos medicamentos a nível das dosagens
individuais (por exemplo, a cápsula, a 
pastilha ou a embalagem de líquidos 
selada) podem igualmente ser de muita 
utilidade no que respeita à melhor 
monitorização dos produtos no mercado. 

Or. en

Justificação

A utilização de tecnologias que permitem a autenticação e rastreabilidade dos medicamentos 
a nível das dosagens individuais, em complemento dos dispositivos de segurança propostos 
para a embalagem de medicamentos, permitirá a detecção precoce dos produtos falsificados, 
contribuindo, assim, para reduzir os riscos em termos de saúde e de segurança colocados aos 
doentes pelos produtos falsificados.

Alteração 86
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os Estados-Membros, em 
colaboração com as partes interessadas, 
devem ter a liberdade de determinar os 
aspectos específicos da autenticação dos 
medicamentos que considerem mais 
apropriados do ponto de vista do seu 
sistema de distribuição de medicamentos, 
tendo em conta os dispositivos de 
segurança adoptados nos termos da 
presente directiva.
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Or. en

Justificação

A directiva exigirá que sejam acrescentados dispositivos de segurança às embalagens dos 
medicamentos que permitam que estes sejam autenticados pelos grossistas e farmacêuticos. 
As características específicas do processo de autenticação devem ser determinadas a nível 
nacional, em função das necessidades do sistema de distribuição de medicamentos em cada 
um dos Estados-Membros. As iniciativas nacionais já implementadas, ou em vias de serem 
implementadas, devem ser respeitadas.

Alteração 87
Sylvana Rapti

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os Estados-Membros, em 
colaboração com as partes interessadas, 
devem ter a liberdade de determinar os 
aspectos específicos da autenticação dos 
medicamentos que considerem mais 
apropriados do ponto de vista do seu 
sistema de distribuição de medicamentos, 
tendo em conta os dispositivos de 
segurança adoptados nos termos da 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Nos termos da presente directiva, serão aditados às embalagens de medicamentos 
dispositivos de segurança que permitirão que os medicamentos sejam autenticados pelos 
vendedores a retalho e farmacêuticos. As características específicas do processo de 
autenticação devem ser determinadas a nível nacional, em função das necessidades do 
sistema de distribuição de medicamentos em cada um dos Estados-Membros. 
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Alteração 88
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os Estados-Membros, em 
colaboração com as partes interessadas, 
devem ter a liberdade de determinar os 
aspectos específicos da autenticação dos 
medicamentos da maneira que 
considerem mais adequada aos seus 
mercados de medicamentos, tendo em 
conta os dispositivos de segurança 
adoptados nos termos da presente 
directiva.

Or. en

Alteração 89
Crescenzio Rivellini

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os Estados-Membros, em 
colaboração com as partes interessadas, 
devem ter a liberdade de determinar os 
aspectos específicos das tecnologias de 
combate à contrafacção dos 
medicamentos que considerem mais 
apropriadas do ponto de vista do seu 
próprio sistema de distribuição de 
medicamentos, tendo em conta o selo de 
autentificação adoptado nos termos da 
presente directiva.

Or. it

Justificação

A presente directiva exigirá a aplicação de um selo de autentificação às embalagens dos 
fármacos, o que permitirá verificar a sua autenticidade por parte dos grossistas e dos 
farmacêuticos. 
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As características específicas dos dispositivos de segurança serão determinadas a nível 
nacional, com base nas necessidades específicas do sistema nacional de distribuição de 
medicamentos. As iniciativas nacionais já implementadas ou em vias de implementação 
devem ser respeitadas.

Alteração 90
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Qualquer operador da cadeia de 
abastecimento que embale medicamentos 
tem de ser titular de uma autorização de 
fabrico. Para que esses dispositivos de 
segurança possam ser eficazes, o titular de 
uma autorização de fabrico só deve ser 
autorizado a remover, substituir ou cobrir 
esses dispositivos em circunstâncias muito 
estritas.

(8) Qualquer operador da cadeia de 
abastecimento que embale medicamentos 
tem de ser titular de uma autorização de 
fabrico. Para que esses dispositivos de 
segurança possam ser eficazes, o titular de 
uma autorização de fabrico não deve ser 
autorizado a remover, substituir ou cobrir 
esses dispositivos em circunstâncias muito 
estritas. Salvo em casos excepcionais 
regulamentados para circunstâncias muito 
estritas, como previsto no n.° 2 do artigo 
54.°-A, o titular da autorização de fabrico 
só pode inserir o acondicionamento 
primário do medicamento num outro 
acondicionamento se este último permitir 
conservar a inviolabilidade do 
acondicionamento primário e a 
integridade e a funcionalidade do sistema 
de segurança inicial em toda a cadeia de 
distribuição.

Or. fr

Justificação

A fim de garantir as melhores condições de segurança que todos desejam, o medicamento não 
deve ser manipulado. A partir do momento em que um produto é acondicionado pelo titular 
da autorização de introdução no mercado, esse produto deve permanecer intacto até chegar 
ao paciente, na linha dos actuais requisitos da estratégia europeia de segurança alimentar.
No entanto, em certos casos, deve prever-se a possibilidade de inserir o produto original 
noutra embalagem, desde que se preservem os dispositivos de segurança iniciais.
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Alteração 91
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Qualquer operador da cadeia de 
abastecimento que embale medicamentos 
tem de ser titular de uma autorização de 
fabrico. Para que esses dispositivos de 
segurança possam ser eficazes, o titular de 
uma autorização de fabrico só deve ser 
autorizado a remover, substituir ou cobrir 
esses dispositivos em circunstâncias muito 
estritas.

(8) Qualquer operador da cadeia de 
abastecimento que rotule e embale 
medicamentos ou que modifique a 
rotulagem ou a embalagem tem de ser 
titular de uma autorização de fabrico. Para 
que esses dispositivos de segurança possam 
ser eficazes, o titular de uma autorização 
de fabrico só deve ser autorizado a 
remover, substituir ou cobrir esses 
dispositivos em circunstâncias muito 
estritas.

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 10 do projecto de relatório.

Alteração 92
Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Qualquer operador da cadeia de 
abastecimento que embale medicamentos 
tem de ser titular de uma autorização de 
fabrico. Para que esses dispositivos de 
segurança possam ser eficazes, o titular de 
uma autorização de fabrico só deve ser 
autorizado a remover, substituir ou cobrir 
esses dispositivos em circunstâncias muito 
estritas.

(8) Qualquer operador da cadeia de 
abastecimento que rotule ou embale 
medicamentos ou que modifique a 
rotulagem ou a embalagem de 
medicamentos tem de ser titular de uma 
autorização de fabrico. Para que esses 
dispositivos de segurança possam ser 
eficazes, o titular de uma autorização de 
fabrico só deve ser autorizado a remover, 
substituir ou cobrir esses dispositivos em 
circunstâncias muito estritas. As condições 
estritas devem proporcionar adequadas 
salvaguardas contra os produtos 
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falsificados que entram na cadeia de 
distribuição e reflectem também um 
estrito dever de solicitude destes titulares 
de uma autorização de fabrico para com o 
fabricante original e o titular de uma 
autorização de comercialização e para 
com os consumidores dos produtos.

Or. en

Justificação

Os doentes e outros intervenientes na cadeia de distribuição devem ser explicitamente 
informados através de um rótulo na embalagem, sempre que os dispositivos de segurança 
originais sejam removidos ou cobertos.

Alteração 93
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A esses titulares de uma autorização de 
fabrico cabe uma responsabilidade 
objectiva pelos danos causados aos doentes 
pelos produtos por eles colocados no 
mercado que sejam falsificados 
relativamente à respectiva identidade.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 94
Paolo Bartolozzi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os cidadãos europeus deveriam ser 
sensibilizados para os riscos que correm 
ao adquirir medicamentos através de 
canais ilegais. Em particular, há que 
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promover campanhas de informação, 
tanto a nível nacional, como a nível 
europeu. A Comissão, em articulação com 
os Estados-Membros, deve adoptar 
medidas eficazes para aumentar a 
sensibilização do público para os riscos 
associados à aquisição de medicamentos 
via Internet.

Or. it

Justificação

A Internet é a principal fonte de medicamentos falsificados. Os cidadãos deveriam ser 
desencorajados a adquirir medicamentos através de canais de distribuição ilegais. Seria, 
pois, oportuno promover campanhas de esclarecimento sobre este tema a nível nacional e 
europeu.

Alteração 95
Crescenzio Rivellini

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os cidadãos europeus deveriam ser 
sensibilizados para os riscos que correm 
ao adquirir medicamentos através de 
canais ilegais. Em particular, há que 
promover campanhas de informação, 
tanto a nível nacional, como a nível 
europeu. A Comissão, em articulação com 
os Estados-Membros, deve adoptar 
medidas eficazes para aumentar a 
sensibilização do público para os riscos 
associados à aquisição de medicamentos 
via Internet.

Or. it

Justificação

A Internet é a principal fonte de medicamentos falsificados. Os cidadãos deveriam ser 
desencorajados a adquirir medicamentos através de canais de distribuição ilegais. Seria, 
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pois, oportuno promover campanhas de esclarecimento sobre este tema a nível nacional e 
europeu.  

Alteração 96
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os cidadãos europeus deveriam ser 
sensibilizados para os riscos decorrentes 
da encomenda de medicamentos a 
fornecedores ilegais. Há que promover 
uma campanha de informação, tanto a 
nível dos Estados-Membros, como a nível 
da União. A Comissão, em articulação 
com os Estados-Membros, deve adoptar 
medidas eficazes para aumentar a 
sensibilização do público para os riscos 
associados à aquisição de medicamentos 
via Internet.  

Or. ro

Justificação

Os cidadãos que compram medicamentos de fornecedores ilegais não podem estar tão bem 
informados como os especialistas sobre os riscos que representam para a sua saúde. Uma 
campanha de informação poderia desencorajar a compra de medicamentos através de canais 
ilegais, se os consumidores recebessem informações de especialistas sobre os riscos a que 
eventualmente se expõem.

Alteração 97
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os cidadãos europeus deveriam ser 
advertidos para os riscos decorrentes da 
encomenda de medicamentos a 
fornecedores ilegais. Seria, sobretudo, 
oportuno promover medidas de 
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esclarecimento do público a nível 
nacional e europeu. A Comissão e os 
Estados-Membros deveriam adoptar 
medidas tendentes a esclarecer o grande 
público sobre os riscos associados à 
aquisição de medicamentos via Internet.

Or. en

Alteração 98
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os cidadãos europeus deveriam ser 
sensibilizados para os riscos decorrentes 
da encomenda de medicamentos a 
fornecedores ilegais. Em particular, há 
que promover campanhas de informação, 
tanto a nível nacional, como a nível 
europeu. A Comissão, juntamente com os 
Estados-Membros, deve adoptar medidas 
para sensibilizar o grande público para os 
riscos associados à aquisição de 
medicamentos na Internet.

Or. en

Justificação

A Internet é a principal fonte de medicamentos falsificados. Os cidadãos deveriam ser 
aconselhados a não encomendar medicamentos por vias ilegais. Por conseguinte, há que 
promover campanhas de sensibilização tanto a nível nacional, como a nível europeu.

Alteração 99
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A Comissão e os Estados-Membros 
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deveriam adoptar medidas, como 
campanhas de sensibilização, para 
informar melhor o público sobre os riscos 
associados à aquisição de produtos 
farmacêuticos através da Internet.    

Or. fr

Justificação

A Internet é a principal fonte de medicamentos ilegais. Os cidadãos deveriam ser 
aconselhados a não encomendar medicamentos por vias ilegais.

Alteração 100
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os princípios farmacêuticos activos 
falsificados comportam o risco de serem 
princípios farmacêuticos activos de baixa 
qualidade. Este risco deve ser evitado. Em 
especial, os fabricantes de medicamentos 
devem assegurar-se, pelos seus próprios 
meios ou recorrendo a um organismo 
acreditado para o efeito, que os fabricantes 
que lhes fornecem os princípios 
farmacêuticos activos cumprem as boas 
práticas de fabrico.

(12) Os princípios farmacêuticos activos 
falsificados comportam o risco de serem 
princípios farmacêuticos activos de baixa 
qualidade. Este risco deve ser evitado 
associando um sistema de controlos eficaz 
a um sistema de rastreabilidade dos 
princípios farmacêuticos activos. Em 
especial, os fabricantes de medicamentos 
devem assegurar-se, pelos seus próprios 
meios, que os fabricantes que lhes 
fornecem os princípios farmacêuticos 
activos cumprem as boas práticas de 
fabrico.

Or. en

Justificação

Para garantir a protecção adequada da saúde pública, é necessário que as unidades de 
produção sejam submetidas a inspecções pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros, em colaboração com a EMEA. A eventual presença de diversos 
organismos privados acreditados diminuiria a garantia da qualidade das inspecções, criaria 
confusão quanto à responsabilidade da exactidão dos resultados das inspecções e criaria 
uma perigosa relação de "cliente" entre a empresa inspeccionada e a entidade que efectua a 
inspecção, que poderia favorecer a corrupção. 
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Alteração 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O fabrico de substâncias 
farmacêuticas activas deve estar sujeito a 
um regime de boas práticas de fabrico, 
independentemente dessas substâncias 
terem sido fabricadas na Comunidade ou 
importadas. Em relação ao fabrico de 
substâncias farmacêuticas activas em 
países terceiros, deve assegurar-se que as 
normas aplicáveis ao fabrico dessas 
substâncias destinadas a exportação para a 
Comunidade, incluindo a inspecção e a 
execução, proporcionam um nível de 
protecção da saúde pública equivalente ao 
proporcionado pela legislação comunitária.

(13) A fim de garantir um nível suficiente 
de protecção da saúde pública, o fabrico 
de substâncias farmacêuticas activas deve 
estar sujeito a um regime de boas práticas 
de fabrico e deve obedecer às informações 
apresentadas no âmbito do ou fornecidas 
no pedido de autorização de introdução 
no mercado, independentemente dessas 
substâncias terem sido fabricadas na 
Comunidade ou importadas. Por 
conseguinte, em relação ao fabrico de 
substâncias farmacêuticas activas em 
países terceiros destinadas a 
medicamentos comercializados na União, 
deve assegurar-se, através de inspecções 
constantes e obrigatórias, bem como da 
execução, por parte das autoridades 
competentes da União ou das autoridades 
que sejam parte em acordos de 
reconhecimento mútuo relativos a 
princípios farmacêuticos activos em vigor, 
que o fabrico tem lugar em conformidade 
com ambos os requisitos 
supramencionados.

Or. en

Justificação

É essencial dispor de segurança quanto à origem e à qualidade das substâncias 
farmacêuticas activas. Para garantir o respeito das boas práticas de fabrico é necessário 
efectuar inspecções rigorosas e pontuais das unidades de produção.
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Alteração 102
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O fabrico de substâncias 
farmacêuticas activas deve estar sujeito a 
um regime de boas práticas de fabrico, 
independentemente dessas substâncias 
terem sido fabricadas na Comunidade ou 
importadas. Em relação ao fabrico de 
substâncias farmacêuticas activas em 
países terceiros, deve assegurar-se que as 
normas aplicáveis ao fabrico dessas 
substâncias destinadas a exportação para a 
Comunidade, incluindo a inspecção e a 
execução, proporcionam um nível de 
protecção da saúde pública equivalente ao 
proporcionado pela legislação comunitária. 

(13) O fabrico de substâncias 
farmacêuticas activas deve estar sujeito a 
um regime de boas práticas de fabrico, 
independentemente dessas substâncias 
terem sido fabricadas na Comunidade ou 
importadas. Em relação ao fabrico de 
substâncias farmacêuticas activas ou 
excipientes em países terceiros, deve 
assegurar-se que as normas aplicáveis ao 
fabrico dessas substâncias ou excipientes
destinadas a exportação para a 
Comunidade, incluindo a inspecção e a 
execução, proporcionam um nível de 
protecção da saúde pública equivalente ao 
proporcionado pela legislação comunitária.

Or. en

Justificação

Os excipientes provenientes de outros sectores da indústria que não a indústria farmacêutica 
não podem ser sujeitos à aplicação das boas práticas de fabrico. Muitos excipientes, por 
exemplo, provêm da indústria alimentar. Também há medidas para garantir a qualidade 
neste sector como, por exemplo, as medidas introduzidas relativamente aos produtos em que 
a BSE pudesse constituir um problema. São igualmente fundamentais para garantir a 
segurança do sector dos medicamentos. Visto que houve tentativas de separar as medidas de 
ambos os sectores, a experiência demonstrou claramente nessa altura que isto não funcionou. 

Alteração 103
Judith A. Merkies

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O fabrico de substâncias 
farmacêuticas activas deve estar sujeito a 
um regime de boas práticas de fabrico, 
independentemente dessas substâncias 

(13) O fabrico de substâncias 
farmacêuticas activas deve estar sujeito a 
um regime de boas práticas de fabrico, 
independentemente dessas substâncias 
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terem sido fabricadas na Comunidade ou 
importadas. Em relação ao fabrico de 
substâncias farmacêuticas activas em 
países terceiros, deve assegurar-se que as 
normas aplicáveis ao fabrico dessas 
substâncias destinadas a exportação para a 
Comunidade, incluindo a inspecção e a 
execução, proporcionam um nível de 
protecção da saúde pública equivalente ao 
proporcionado pela legislação comunitária.

terem sido fabricadas na Comunidade ou 
importadas. Em relação ao fabrico de 
substâncias farmacêuticas activas em 
países terceiros, deve assegurar-se que as 
normas aplicáveis ao fabrico dessas 
substâncias destinadas a exportação para a 
Comunidade, incluindo a inspecção e a 
execução, proporcionam um nível de 
protecção da saúde pública equivalente ao 
proporcionado pela legislação comunitária. 
Os excipientes farmacêuticos, à excepção 
das substâncias farmacêuticas activas, 
utilizados no fabrico de medicamentos 
devem estar sujeitos a controlos 
apropriados por parte do titular da 
autorização de fabrico, de tal forma que 
os excipientes possam ser controlados e 
verificados pelo titular da autorização de 
fabrico como sendo adequados para 
utilização no fabrico de medicamentos, 
em conformidade com as boas práticas de 
fabrico, e que a verificação permita 
concluir de um adequado nível de 
protecção da saúde pública.

Or. en

Justificação

A inclusão dos excipientes no âmbito de aplicação é relevante, desde que os excipientes sejam 
tratados separadamente das substâncias farmacêuticas activas e que se apliquem requisitos 
específicos diferentes dos aplicáveis às substâncias farmacêuticas activas. O titular da 
autorização de fabrico tem a responsabilidade de assegurar que a qualidade dos excipientes 
é adequada ao objectivo e esta disposição já está incorporada nas boas práticas de fabrico 
da UE (BPF) para os medicamentos para uso humano1.

                                               
1 Directiva 2003/94/CE, de 8 de Outubro de 2003, que estabelece princípios e directrizes das boas práticas de 
fabrico de medicamentos para uso humano e de medicamentos experimentais para uso humano, JO L 262, p. 22-
26.
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Alteração 104
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) As substâncias farmacêuticas 
activas fabricadas em unidades de 
produção instaladas em países terceiros 
devem ser submetidas não apenas a 
inspecções de rotina ou a inspecções 
efectuadas por incumprimento, mas 
também a inspecções e visitas pontuais 
com base numa avaliação do risco e em 
informações.

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 12 do relatório.

Alteração 105
Vittorio Prodi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Caso já tenham sido 
implementadas e adequadamente 
reguladas boas práticas de fabrico para 
excipientes ou sistemas equivalentes, as 
mesmas devem ser consideradas na 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Os excipientes usados noutras aplicações, como alimentos, já estão sujeitos a sistemas 
equivalentes de boas práticas de fabrico, como HACCP e/ou ISO9001/ISO22000 e a 
certificação obrigatória EDQM. Além disso, as boas práticas de fabrico EFfCI (cosméticos) 
já são bem aceites pelos fabricantes de medicamentos de todo o mundo quando procedem à 
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auditoria dos produtores de excipientes. Estas devem bastar para o cumprimento dos seus 
critérios de segurança e qualidade: novas boas práticas de fabrico obrigatórias para estes 
excipientes não ofereceriam maior segurança aos doentes.

Alteração 106
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de facilitar a execução e o 
controlo das normas comunitárias relativas 
a substâncias activas utilizadas como 
matérias-primas, os fabricantes ou os 
importadores dessas substâncias devem 
notificar a Agência da sua actividade.

(14) A fim de facilitar a execução e o 
controlo das normas comunitárias relativas 
a substâncias activas utilizadas como 
matérias-primas, os fabricantes, os 
importadores ou distribuidores dessas 
substâncias devem notificar a Agência da 
sua actividade.

Or. en

Alteração 107
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Verifica-se com frequência a 
contrafacção de medicamentos no caso de 
encomendas efectuadas via Internet. Nos 
termos do disposto no Tratado, 
designadamente no artigo 168.º do TFUE, 
os Estados-Membros são responsáveis 
pela organização da distribuição de 
medicamentos na última etapa da sua 
cadeia de comercialização, sobretudo em 
farmácias. Tal abrange igualmente a 
regulamentação da distribuição de 
medicamentos através da respectiva 
expedição e via Internet. Em 
conformidade com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, os Estados-Membros 



AM\807493PT.doc 47/56 PE439.406v01-00

PT

podem prever, no quadro da ampla 
margem discricionária de que dispõem, 
uma proibição absoluta da expedição de 
medicamentos sujeitos a receita médica 
em virtude dos perigos associados a essa 
via de comercialização.

Or. de

Justificação

A Directiva deve respeitar a repartição de competências em vigor. A regulamentação 
aplicável às farmácias e à distribuição de medicamentos no último nível de comercialização é 
da competência dos Estados-Membros. A grande maioria dos Estados-Membros proíbe a 
venda à distância de medicamentos sujeitos a receita médica, o que foi confirmado pelo 
Tribunal de Justiça.

Alteração 108
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para assegurar um nível de protecção 
da saúde humana similar em toda a 
Comunidade e evitar distorções no
mercado interno, é necessário reforçar os 
princípios harmonizados e as directrizes 
para as inspecções aos titulares de 
autorizações de fabrico e de distribuição de 
medicamentos por grosso, bem como aos 
fabricantes de substâncias activas. Tal deve 
contribuir também para assegurar o 
funcionamento dos acordos de 
reconhecimento mútuo existentes que se 
baseiem em inspecções e numa execução 
eficazes e comparáveis da legislação em 
toda a Comunidade.

(15) Para assegurar um nível de protecção 
da saúde humana similar em toda a 
Comunidade e evitar distorções no 
mercado interno, é necessário reforçar os 
princípios harmonizados e as directrizes 
para as inspecções aos titulares de 
autorizações de fabrico e de distribuição de 
medicamentos por grosso, bem como aos 
fabricantes e distribuidores de substâncias 
activas. Tal deve contribuir também para 
assegurar o funcionamento dos acordos de 
reconhecimento mútuo existentes que se 
baseiem em inspecções e numa execução 
eficazes e comparáveis da legislação em 
toda a Comunidade.

Or. en
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Alteração 109
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os Estados-Membros devem impor 
sanções eficazes por actos associados à 
falsificação de medicamentos. Estas 
sanções devem ser, pelo menos, 
equivalentes às normalmente aplicadas 
por actos ilícitos associados a narcóticos. 
A Comissão pode emitir orientações 
gerais para o estabelecimento desse 
regime eficaz de sanções penais. Convém 
inserir na Directiva 2001/83/CE 
disposições específicas para garantir o 
respeito dos novos requisitos aplicáveis 
aos dispositivos de segurança. No caso de 
medicamentos autorizados ou lícitos com 
defeitos de qualidade em virtude de erros 
de fabrico ou de subsequente 
manipulação, é aplicável a legislação da 
União ou nacional pertinente. 

Or. en

Alteração 110
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) É necessário, para o 
funcionamento do mercado interno, 
definir dispositivos de segurança únicos 
aplicáveis aos medicamentos a nível 
comunitário. A execução técnica destes 
dispositivos e a concepção dos métodos de 
verificação deve, contudo, ser deixada ao 
critério dos Estados-Membros, em 
conformidade com o princípio de 
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subsidiariedade.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros devem ter competência individual pela execução técnica dos 
procedimentos de verificação. Tal constitui garante de que serão encontradas soluções 
adequadas e adaptadas aos respectivos sistemas de distribuição nacional. 

Alteração 111
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) As medidas necessárias à aplicação 
da presente directiva devem ser aprovadas 
nos termos da Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão.

(16) Nos termos do artigo 291.º do TFUE, 
as regras e os princípios gerais relativos 
aos mecanismos de controlo que os 
Estados-Membros podem aplicar ao 
exercício das competências de execução 
pela Comissão devem ser estabelecidos 
previamente num regulamento adoptado 
de acordo com o processo legislativo 
ordinário. Na pendência da adopção desse 
novo regulamento, e face à necessidade de 
adoptar e aplicar quanto antes a presente 
directiva, o controlo pelos 
Estados-Membros deverá ser exercido em 
conformidade com o disposto na Decisão 
1999/468/CE do Conselho, 
de 28 de Junho de 1999, que fixa as 
regras de exercício das competências de 
execução atribuídas à Comissão, na 
medida em que tais disposições 
permaneçam compatíveis com os Tratados 
nas suas versões revistas. As referências a 
tais disposições deverão, contudo, ser 
substituídas por referências às regras e 
aos princípios definidos no novo 
regulamento assim que este entrar em 
vigor.

Or. en
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Alteração 112
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Em especial, devem ser atribuídas 
competências à Comissão para adoptar 
medidas relativas aos dispositivos de 
segurança que devem figurar nas 
embalagens dos medicamentos sujeitos a 
receita médica, assim como para adoptar 
regras pormenorizadas aplicáveis aos 
medicamentos introduzidos sem terem sido 
colocados no mercado. Visto que tais 
medidas são de carácter geral e têm por 
objecto alterar elementos não essenciais 
completando-os, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

(17) Em especial, devem ser atribuídas 
competências à Comissão para adoptar 
actos delegados, em conformidade com o 
artigo 290.º do TFUE, no que diz respeito 
a medidas relativas aos dispositivos de 
segurança ou a qualquer instrumento 
técnico capaz de confirmar a 
autenticidade do produto, que devem 
figurar nas embalagens dos medicamentos 
sujeitos a receita médica, assim como para 
adoptar regras pormenorizadas aplicáveis 
aos medicamentos introduzidos sem terem 
sido colocados no mercado. Cumpre 
encontrar uma forma normalizada de 
dispositivo de segurança ou uma medida 
normalizada de segurança a nível 
comunitário.

Or. en

Justificação

 No actual debate, apenas se consideram vários tipos de codificação. Importa igualmente 
reter que uma medida normalizada de segurança não tem de ser necessariamente uma 
medida de segurança, tal como os códigos de barras bidimensionais ou a frequência rádio 
(RFID), mas que também pode ser uma medida de segurança como um holograma especial 
ou verniz. Esta solução poderia ser menos onerosa e mais fácil de executar do ponto de vista 
técnico. 
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Alteração 113
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Em especial, devem ser atribuídas 
competências à Comissão para adoptar 
medidas relativas aos dispositivos de 
segurança que devem figurar nas 
embalagens dos medicamentos sujeitos a 
receita médica, assim como para adoptar 
regras pormenorizadas aplicáveis aos 
medicamentos introduzidos sem terem sido 
colocados no mercado. Visto que tais 
medidas são de carácter geral e têm por 
objecto alterar elementos não essenciais 
completando-os, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

(17) Em especial, devem ser atribuídas 
competências à Comissão para adoptar 
actos delegados, em conformidade com o 
artigo 290.º do TFUE, no que diz respeito 
a medidas relativas aos dispositivos de 
segurança que devem figurar nas 
embalagens dos medicamentos sujeitos a 
receita médica, assim como para adoptar 
regras pormenorizadas aplicáveis aos 
medicamentos introduzidos sem terem sido 
colocados no mercado.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a adaptar o denominado "procedimento de comitologia" ao 
novo procedimento previsto no artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. 

Alteração 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) O mais tardar 36 meses após a 
entrada em vigor da Directiva, o 
procedimento de rastreabilidade dos 
medicamentos deve ser harmonizado a 
nível da UE. Assim, cada medicamento 
deverá ser inequivocamente identificado 
por um número de série na sua 
embalagem individual. 
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Or. fr

Justificação

É importante harmonizar adequada e eficazmente os procedimentos de rastreabilidade dos 
medicamentos de por forma a responder claramente às expectativas e às exigências da 
comunidade médica e dos pacientes.

Alteração 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Os Estados-Membros devem 
cooperar entre si para aplicar as 
restrições existentes em matéria de 
comércio ilegal de medicamentos, 
designadamente recorrendo à Europol.

Or. en

Alteração 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Os Estados-Membros devem 
colaborar, nomeadamente através da 
Europol, para reforçar as restrições 
existentes em matéria de fornecimento 
ilegal de medicamentos via Internet.

Or. en

Justificação

Existe uma ampla margem para cooperação entre os Estados-Membros, a fim de combater o 
fornecimento ilegal de medicamentos através da Internet, incluindo o intercâmbio de boas 
práticas e de know-how tecnológico. Essa cooperação deve incluir a Europol, que adquiriu 
experiência considerável nos domínios relacionados com a cibercriminalidade.
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Alteração 117
Sylvana Rapti

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Além disso, os Estados-Membros 
devem colaborar, nomeadamente 
recorrendo aos serviços da Europol, para 
reforçar as restrições existentes em 
matéria de fornecimento ilegal de 
medicamentos via Internet. 

Or. en

Justificação

A cooperação entre Estados-Membros, incluindo o intercâmbio das melhores práticas, é 
importante para combater o fornecimento ilegal de medicamentos através da Internet. A 
Europol possui uma experiência considerável em domínios relacionados com a 
cibercriminalidade.

Alteração 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Os Estados-Membros devem 
colaborar entre si e com a Europol a fim 
de pôr em aplicação as restrições 
existentes ao fornecimento ilegal de 
medicamentos através da Internet.

Or. ro

Justificação

A experiência adquirida pela Europol e as infra-estruturas disponibilizadas devem ser 
utilizadas, por exemplo para controlar a circulação de produtos farmacêuticos ilegais no 
espaço comunitário.
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Alteração 119
Paolo Bartolozzi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Os Estados-Membros devem 
colaborar, também com a Europol, 
visando reforçar as restrições já existentes 
em matéria de fornecimento ilegal de 
medicamentos via Internet. 

Or. it

Justificação

A colaboração com os Estados-Membros no intuito de combater a distribuição ilegal de 
medicamentos via Internet è, certamente, de amplo alcance e inclui, por exemplo, o 
intercâmbio das melhores práticas e de know-how tecnológico. Essa colaboração deve 
igualmente incluir a Europol, que adquiriu considerável experiência em áreas relativas à 
criminalidade on-line. 

Alteração 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Verifica-se com frequência a 
contrafacção de medicamentos no caso de 
encomendas efectuadas via Internet. Nos 
termos do disposto no Tratado, 
designadamente no artigo 168.º do TFUE, 
os Estados-Membros são responsáveis 
pela organização da distribuição de 
medicamentos na última etapa da sua 
cadeia de comercialização, sobretudo em 
farmácias. Tal abrange igualmente a 
regulamentação da distribuição de 
medicamentos através da respectiva 
expedição e via Internet. Em 
conformidade com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, os Estados-Membros 
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podem prever, no quadro da ampla 
margem discricionária de que dispõem, 
uma proibição absoluta da expedição de 
medicamentos sujeitos a receita médica 
em virtude dos perigos associados a essa 
via de comercialização.

Or. de

Alteração 121
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Verifica-se com frequência a 
contrafacção de medicamentos no caso de 
encomendas efectuadas via Internet. Nos 
termos do disposto no Tratado, 
designadamente no artigo 168.º do TFUE, 
os Estados-Membros são responsáveis 
pela organização da distribuição de 
medicamentos na última etapa da sua 
cadeia de comercialização, sobretudo em 
farmácias. Tal abrange igualmente a 
regulamentação da distribuição de 
medicamentos através da respectiva 
expedição e via Internet. Em 
conformidade com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, os Estados-Membros 
podem prever, no quadro da ampla 
margem discricionária de que dispõem,
uma proibição absoluta da expedição de 
medicamentos sujeitos a receita médica 
em virtude dos perigos associados a essa 
via de comercialização.

Or. de

Justificação

A Directiva deve respeitar a repartição de competências em vigor. A regulamentação 
aplicável às farmácias e à distribuição de medicamentos no último nível de comercialização é 
da competência dos Estados-Membros. A grande maioria dos Estados-Membros proíbe a 
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venda à distância de medicamentos sujeitos a receita médica, o que foi confirmado pelo 
Tribunal de Justiça (acórdão de 11.12.2003, C-332/01, Deutscher Apothekerverband). 

Alteração 122
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) É necessário, para o 
funcionamento do mercado interno, 
definir dispositivos de segurança únicos 
aplicáveis aos medicamentos a nível 
comunitário. A execução técnica destes 
dispositivos e a concepção dos métodos de 
verificação deve, contudo, ser deixada ao 
critério dos Estados-Membros, em 
conformidade com o princípio de 
subsidiariedade.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros devem ter competência individual pela execução técnica dos 
procedimentos de verificação. Tal constitui garante de que serão encontradas soluções 
adequadas e adaptadas aos respectivos sistemas de distribuição nacional.


