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Amendamentul 51
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
95,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolele 114 și 168,

Or. en

Justificare

Prezentul amendament aliniază temeiul juridic la Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Scopul prezentei directive nu este numai acela de a stabili funcționarea pieței 
interne pentru medicamente (articolul 114), ci și cel de a asigura un înalt nivel de protecție a 
sănătății publice în UE (articolul 168).

Amendamentul 52
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În temeiul prezentei directive, 
Comisia ar trebui să prezinte anual 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport statistic care să conțină date 
fiabile și exacte referitoare la situația, 
tendințele și evoluțiile actuale din statele 
membre privind medicamentele 
falsificate, inclusiv detalii referitoare la 
unde, cum și de cine au fost detectate 
produsele falsificate, țara din care provin, 
precum și elementul falsificat în sine 
(identitatea, sursa și/sau 
ingredientul/componentele). 
Raportul ar trebui să diferențieze în mod 
clar problemele legate de falsificare de 
încălcările referitoare la brevete.
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Or. en

Justificare

Nici studiul de evaluare a impactului, nici alte rapoarte ale Comisiei Europene nu explică și 
nu se concentrează în mod suficient asupra originii și principalelor surse de produse 
falsificate. Este important să nu se confunde încălcările sau litigiile referitoare la brevete cu 
problema falsificării medicamentelor. Este nevoie de date și statistici fiabile care să conțină 
detalii referitoare la locul unde au fost detectate produsele „contrafăcute”, țara din care 
provin și elementul „contrafăcut” în sine (identitatea, sursa și/sau 
ingredientul/componentele).

Amendamentul 53
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În temeiul prezentei directive, 
Comisia ar trebui să prezinte anual 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport statistic care să conțină date 
fiabile și exacte referitoare la situația, 
tendințele și evoluțiile actuale din statele 
membre privind medicamentele 
contrafăcute/falsificate, inclusiv detalii 
referitoare la unde, cum și de cine au fost 
detectate produsele falsificate, țara din 
care provin, precum și elementul 
„contrafăcut” în sine (identitatea, sursa 
și/sau ingredientul/componentele). 

Or. en

Justificare

Nici studiul de evaluare a impactului, nici alte rapoarte ale Comisiei Europene nu explică și 
nu se concentrează în mod suficient asupra originii și principalelor surse de produse 
„contrafăcute”. Este important să nu se confunde încălcările sau litigiile referitoare la 
brevete cu problema contrafacerii medicamentelor. Este nevoie de date și statistici fiabile 
care să conțină detalii referitoare la locul unde au fost detectate produsele „contrafăcute”, 
țara din care provin și elementul „contrafăcut” în sine (identitatea, sursa și/sau 
ingredientul/componentele).
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Amendamentul 54
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia ar trebui să prezinte anual 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport referitor la situația și tendințele 
actuale în ceea ce privește falsificarea 
medicamentelor și să actualizeze măsurile 
privind aplicarea elementelor de 
siguranță în consecință. 

Or. en

Justificare

Pentru a aborda și a remedia problema medicamentelor falsificate, sunt esențiale înțelegerea 
și identificarea originii și surselor principale. Astfel, ar trebui prevăzută o raportare anuală. 
Pe baza constatărilor respective, ar trebui actualizate în consecință normele privind 
aplicarea elementelor de siguranță. 

Amendamentul 55
Jo Leinen

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, Comisia ar 
trebui să prezinte Parlamentului 
European și Consiliului un raport de 
evaluare care să ofere date detaliate 
referitoare la sursele medicamentelor 
falsificate din lanțul legal de 
aprovizionare din Uniune și la amploarea 
acestui fenomen.

Or. en
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Justificare

Este necesară o imagine de ansamblu clară în ceea ce privește principalele surse ale riscului 
de contrafacere și amploarea fenomenului, pentru a putea reforma sau adapta directiva.

Amendamentul 56
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prezenta directivă se aplică fără a 
aduce atingere Directivei 95/46/CE și ar 
trebui să mențină măsuri de protecție 
clare și eficiente atunci când sunt 
procesate datele personale.

Or. en

Amendamentul 57
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Uniunea Europeană ar trebui să 
susțină redactarea unui acord 
internațional care să înăsprească 
sancțiunile pentru falsificarea 
medicamentelor, precum și a unui 
protocol adițional la Convenția de la 
Palermo împotriva criminalității 
transnaționale organizate.

Or. fr

Justificare

Falsificarea medicamentelor a devenit o activitate a rețelelor infracționale internaționale, iar 



AM\807493RO.doc 7/56 PE439.406v01-00

RO

eforturile de soluționare a acestei probleme care amenință sănătatea publică nu se pot limita 
doar la măsurile luate în spațiul european.

Amendamentul 58
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Se știe foarte bine că internetul 
reprezintă una dintre căile principale prin 
care medicamentele falsificate intră pe 
piața europeană. Având în vedere 
dificultatea de a determina cu exactitate 
adresa fizică reală a site-urilor de internet 
și, prin urmare de a le acorda acestora 
certificare de autenticitate sigură, precum 
și de a verifica siguranța, calitatea și 
eficacitatea medicamentelor, vânzarea 
prin internet a oricărui tip de medicament 
ar trebui interzisă, cu excepția cazului în 
care legislația națională în vigoare la data 
intrării în vigoare a prezentei directive 
prevede contrariul.

Or. it

Justificare

Cu toate că vânzarea de medicamente prin internet este permisă în unele state membre, rata 
sa ridicată și verificată de ilegalitate este incompatibilă cu obiectivul de a asigura un 
standard ridicat al protecției sănătății publice în UE. Prin urmare, propunerea Comisiei de a 
considera vânzările prin internet ca făcând parte din lanțul ilegal de aprovizionare trebuie 
susținută. Cu toate acestea, legislația națională care consideră legale aceste practici și care 
este în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei directive ar trebui să producă efecte în 
continuare.
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Amendamentul 59
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) O farmacie legală cu vânzare prin 
corespondență ar trebui să fie conectată 
la o farmacie înregistrată în mod legal, 
asigurând astfel faptul că farmacia legală 
cu vânzare prin corespondență respectă 
toate cerințele legale impuse tuturor 
farmaciilor din statul membru unde își 
are sediul. Ar trebui ca identificarea 
farmacistului șef să reprezinte o cerință 
legală pentru toate farmaciile legale cu 
vânzare prin corespondență. O farmacie 
cu vânzare prin corespondență poate 
distribui un medicament eliberat pe bază 
de rețetă, care a fost comandat, numai 
dacă farmacia cu vânzare prin 
corespondență în cauză a obținut în 
prealabil rețeta originală. Statele membre 
ar trebui să se asigure că toate dispozițiile 
referitoare la comenzile prin poștă pentru 
produsele farmaceutice sunt reglementate 
încontinuu de către agențiile naționale 
desemnate.

Or. en

Justificare

Farmaciile cu vânzare prin corespondență trebuie să respecte aceleași dispoziții ca o 
farmacie înregistrată în mod legal, garantându-se astfel aceeași calitate și siguranță a 
produsului pentru client. Orice farmacie cu vânzare prin corespondență trebuie să 
înregistreze un farmacist șef, responsabil din punct de vedere juridic pentru vânzări. 
Organismele de reglementare în domeniul farmaceutic din statele membre ar trebui să 
monitorizeze în mod regulat toate farmaciile cu vânzare prin corespondență, în strânsă 
colaborare cu Asociația europeană a farmaciilor cu vânzare prin corespondență (EAMSP). 
EAMSP poate avea rolul de centru de expertiză și bune practici.
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Amendamentul 60
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Cetățenii europeni ar trebui să fie 
informați cu privire la riscurile pentru 
sănătate asociate cu comandarea de 
produse de pe site-uri internet ilegale. 
Comisia, în colaborare cu statele membre, 
ar trebui să adopte măsuri pentru a crește 
gradul de sensibilizare a publicului larg 
cu privire la riscurile legate de 
achiziționarea de medicamente de pe 
internet, prin intermediul altor site-uri 
decât cele ale farmaciilor legale cu 
vânzare prin corespondență. Campaniile 
de sensibilizare a publicului ar trebui să 
informeze cetățenii cu privire la modul în 
care pot identifica farmaciile legale cu 
vânzare prin corespondență și riscurile 
legate de cumpărarea de pe site-uri 
internet ilegale.

Or. en

Justificare

Campaniile de sensibilizare a publicului sunt esențiale pentru informarea clienților europeni 
cu privire la riscurile pe care le presupune cumpărarea de medicamente de la farmacii 
ilegale cu vânzare prin corespondență. Va fi nevoie de tehnici de marketing speciale pentru 
organizarea acestor campanii de sensibilizare a publicului, pentru a se garanta faptul că sunt 
transmise mesaje clare și ușor inteligibile cu privire la activitățile legale și ilegale ale site-
urilor internet care vând medicamente. De exemplu, utilizarea acelorași forme de publicitate 
ar putea crea confuzie în rândul consumatorilor și, prin urmare ar trebui absolut evitată.
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Amendamentul 61
Judith A. Merkies

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Este utilă introducerea unei definiții 
a conceptului de „medicament falsificat” 
pentru a diferenția asemenea produse de 
medicamentele legale, dar neautorizate. 
De asemenea, produsele autorizate sau 
produsele legitime care prezintă defecte de 
calitate, precum și medicamentele care, în 
urma unor probleme survenite în timpul 
procesului de fabricație sau al 
manipulării ulterioare, nu sunt conforme 
cu cerințele corespunzătoare bunelor 
practici de fabricație sau de distribuție nu 
trebuie confundate cu medicamentele 
falsificate.

Or. en

Justificare

Falsificarea intenționată a unui medicament este o infracțiune. Aceasta nu ar trebui 
considerată ca fiind echivalentă cu nerespectarea bunelor practici de fabricație sau cu 
defecte de calitate care pot apărea în condiții normale de fabricație și sunt tratate într-o 
manieră transparentă de către producătorul medicamentului și autorități, care manifestă o 
grijă permanentă pentru protecția sănătății publice.

Amendamentul 62
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Rețeaua de distribuție a 
medicamentelor din prezent este tot mai 
complexă și implică mulți participanți, care 
nu sunt neapărat distribuitori angro, astfel 
cum sunt definiți în Directiva 2001/83/CE. 
Pentru a asigura fiabilitatea lanțului de 

(5) Rețeaua de distribuție a 
medicamentelor din prezent este tot mai 
complexă și implică mulți participanți, care 
nu sunt neapărat distribuitori angro, astfel 
cum sunt definiți în Directiva 2001/83/CE. 
Pentru a asigura fiabilitatea lanțului de 
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distribuție, legislația farmaceutică trebuie 
să se adreseze tuturor actorilor din lanțul de 
distribuție: acesta include nu numai 
distribuitorii care procură, dețin, 
depozitează și furnizează produse, ci și 
persoanele care sunt implicate în tranzacții 
fără a manevra produsele. Acești actori 
trebuie să se supună unor norme 
proporționale, pentru a exclude, prin orice 
mijloace existente, posibilitatea ca 
medicamentele care sunt falsificate în ceea 
ce privește identitatea, istoricul sau sursa 
acestora să pătrundă în lanțul legal de 
aprovizionare din comunitate.

distribuție, legislația farmaceutică trebuie 
să se adreseze tuturor actorilor din lanțul de 
distribuție: acesta include nu numai 
distribuitorii care procură, dețin, 
depozitează și furnizează produse, ci și 
persoanele care sunt implicate în tranzacții 
fără a manevra produsele, cum ar fi 
comercianții și intermediarii. Acești actori 
trebuie să se supună unor norme 
proporționale, pentru a exclude, prin orice 
mijloace existente, posibilitatea ca 
medicamentele care sunt falsificate în ceea 
ce privește identitatea, istoricul sau sursa 
acestora să pătrundă în lanțul legal de 
aprovizionare din comunitate.

Or. en

Justificare

Înlocuiește amendamentul 7 din proiectul de raport.

Amendamentul 63
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) S-a constatat că medicamentele 
contrafăcute sunt livrate deseori ca 
urmare a unor comenzi plasate pe 
internet. În conformitate cu dispozițiile 
TFUE, în special cele de la articolul 168 
din acesta, statele membre sunt 
responsabile de reglementarea 
comercializării medicamentelor în ultima 
etapă de comercializare, în special în 
farmacii. Aceasta include și 
reglementarea comercializării 
medicamentelor comandate prin poștă sau 
prin internet. Jurisprudența Curții de 
Justiție permite statelor membre să 
impună interzicerea totală a livrării prin 
poștă a medicamentelor care se eliberează 
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pe bază de prescripție medicală, conform 
marjei discreționare ample pe care o au 
având în vedere pericolele asociate cu 
această metodă de comercializare.

Or. en

Justificare

Directiva trebuie să respecte repartizarea stabilită a competențelor. Normele privind 
farmaciile și comercializarea medicamentelor în ultima etapă de comercializare țin de 
competența statelor membre. Marea majoritate a statelor membre interzic comercializarea 
prin corespondență a medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, iar Curtea 
de Justiție a sprijinit această abordare (Hotărârea din 11.12.2003, C-322/01, Deutscher 
Apothekerverband).

Amendamentul 64
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii 
pentru medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea 
prețului acestora sau având în vedere 
cazurile din trecut din Comunitate sau din 
afara Comunității, cât și consecințele 
falsificării pentru sănătatea publică 
ținând cont de caracteristicile specifice ale 
produsului în cauză sau de gravitatea 

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală.
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afecțiunilor prevăzute a fi tratate.

Or. it

Amendamentul 65
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora și/sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate. 

Or. en

Justificare

Este necesară o abordare directă pentru a proteja pacienții de medicamente contrafăcute. O 
evaluare a riscurilor produselor sau categoriilor de produse este fundamentală pentru 
garantarea unei alocări eficiente a resurselor disponibile în vederea combaterii contrafacerii. 
Prin urmare, Comisia evaluează profilul de risc al medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală și, în funcție de acesta, decide dacă sunt necesare elemente de siguranță. 
O analiză riguroasă a motivelor care încurajează falsificatorii (prețul) și a experienței 
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anterioare (cazuri din trecut) împiedică o pierdere inutilă a resurselor care ar putea fi 
necesare în alte sectoare.

Amendamentul 66
Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea 
unică, autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

Or. en

Justificare

Din motive de claritate absolută, singurele elemente de siguranță care vor permite 
autentificarea și trasabilitatea fiecărui pachet sunt cele care identifică exclusiv pachetul 
respectiv.
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Amendamentul 67
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamente ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

Or. en

Justificare

Statutul produselor eliberate pe bază de prescripție medicală și al celor care nu necesită 
prescripție medicală nu este armonizat la nivelul UE. Astfel, o diferențiere între acestea nu 
are sens. Conform unui studiu recent realizat de Pfizer, preluat de presa germană, 45% din 
totalul medicamentelor falsificate sunt pastile pentru slăbit, 35% medicamente contra gripei 
și 25% medicamente contra problemelor de erecție [notă: totalul nu este corect]. Dacă aceste 
studiu ar fi în mare corect, ar însemna că medicamentele eliberate fără prescripție medicală 
reprezintă o țintă de bază pentru falsificări. Întrucât orice medicament falsificat ar putea 
avea efecte negative asupra sănătății umane, toate medicamentele ar trebui vizate, pe baza 
evaluării riscurilor menționată la articolul 54 alineatul (4).
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Amendamentul 68
Sylvana Rapti

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor. La introducerea
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamente ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

Or. en

Justificare

Este important să se garanteze autenticitatea atât a medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală, cât și a celor care nu necesită prescripție medicală, care, atunci când 
sunt contrafăcute, ar putea avea efecte catastrofale asupra sănătății umane, în special 
deoarece se pare că există o tendință din ce în ce mai accentuată, atât la nivel național, cât și 
la nivel european, de a trece medicamentele care se eliberează pe bază de prescripție 
medicală în categoria celor care nu necesită o astfel de prescripție.
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Amendamentul 69
Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamente ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

Or. it

Justificare

Este important să se asigure autenticitatea tuturor categoriilor de medicamente, indiferent 
dacă acestea se eliberează pe bază de prescripție medicală sau nu. Toate medicamentele sunt 
produse speciale care, dacă sunt contrafăcute, pot avea consecințe dezastruoase asupra 
sănătății umane.  În plus, modificarea statutului medicamentelor, adică trecerea lor din 
categoria medicamentelor care se eliberează pe bază de prescripție medicală în cea a celor 
care nu necesită prescripție medicală, este din ce în ce mai răspândită în Europa. De 
asemenea, nu trebuie uitat faptul că se pot obține profituri semnificative din contrafacerea 
medicamentelor care nu necesită prescripție medicală. 
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Amendamentul 70
Elena Oana Antonescu, Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

7. Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală și fără prescripție 
medicală. La introducerea elementelor de 
siguranță obligatorii pentru medicamentele 
eliberate pe bază de prescripție medicală și 
fără prescripție medicală ar trebui să se ia 
în considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

Or. ro

Justificare

Propunerea Comisiei nu asigură protecția medicamentelor care sunt vândute fără rețetă. 
Având în vedere creșterea consumului de medicamente cumpărate fără rețetă în Europa, este 
important ca să existe prevederi care să protejeze toți pacienții, indiferent de modalitatea de 
procurare a medicamentelor.
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Amendamentul 71
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță sau orice alte măsuri de ordin 
tehnic menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice și produsele cu 
utilizare bine stabilită. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

Or. en

Justificare

Pot fi folosite, de asemenea, măsuri de ordin tehnic, cum ar fi tipărirea de holograme sau un 
lac special. Ar trebui, de asemenea, luate în considerare particularitățile mărcilor 
recunoscute. Acestea se bazează pe aceeași bine-cunoscută formulă. Atât mărcile generice, 
cât și cele recunoscute, aparțin segmentului de produse cu prețuri mici și rareori sunt 
contrafăcute, datorită marjei de profit scăzute. Și acestea ar trebui examinate. 
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Amendamentul 72
Linda McAvan

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice și produsele care 
aparțin unui lanț de distribuție gestionat. 
Aceasta include atât riscul falsificărilor în 
vederea prețului acestora sau având în 
vedere cazurile din trecut din Comunitate 
sau din afara Comunității, cât și 
consecințele falsificării pentru sănătatea 
publică ținând cont de caracteristicile 
specifice ale produsului în cauză sau de 
gravitatea afecțiunilor prevăzute a fi 
tratate.

Or. en

Justificare

Anumite produse (de exemplu imunoglobulinele) sunt livrate direct de la producători către 
spital sau alte unități de îngrijire a sănătății, în calitate de utilizatori finali. Dat fiind faptul 
că riscul ca un produs contrafăcut să intre în acest lanț este foarte scăzut, este necesar ca 
aceste produse să fie scutite de obligația de a prezenta elemente de siguranță. 
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Amendamentul 73
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea,
autentificarea și trasabilitatea
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea și 
autentificarea medicamentelor eliberate pe 
bază de prescripție medicală. La 
introducerea elementelor de siguranță 
obligatorii pentru medicamentele eliberate 
pe bază de prescripție medicală ar trebui să 
se ia în considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

Or. de

Justificare

Fiecărui stat membru ar trebui să îi revină responsabilitatea de a decide în legătură cu 
oportunitatea trasabilității unui anumit medicament pe tot parcursul lanțului de 
aprovizionare, de la producător la farmacie. Trasabilitatea nu este necesară pentru a se 
recunoaște produsele falsificate și implică obligații suplimentare considerabile, care ar 
genera costuri disproporționate în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.
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Amendamentul 74
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse. Aceasta include atât 
riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

Or. en

Justificare

Nu trebuie să existe o scutire anticipată a medicamentelor generice atunci când sunt 
introduse elementele de siguranță pentru medicamentele eliberate pe bază de prescripție 
medicală. 
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Amendamentul 75
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță obligatorii menite să asigure 
identificarea, autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

În termen de cel mult cinci ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive, 
Comisia ar trebui să supună atenției 
Parlamentului European și a Consiliului 
un raport de evaluare referitor la 
aplicarea elementelor de siguranță 
menționate la articolul 54 litera (o) din 
Directiva 2001/83/CE și o estimare a 
contribuției acestora la reducerea 
numărului de medicamente falsificate din 
lanțul legal de aprovizionare din Europa. 
Raportul ar trebui să includă o evaluare a 
elementelor de siguranță pentru alte 
categorii de medicamente, inclusiv pentru 
medicamentele care se eliberează fără 
prescripție medicală, astfel cum sunt 
definite la titlul VI din Directiva 
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2001/83/CE. 

Or. de

Justificare

Impactul elementelor de siguranță avute în vedere ar trebui evaluat după cinci ani. Dacă se 
dovedește că a avut loc o reducere a numărului de medicamente falsificate din lanțul legal de 
aprovizionare, elementele de siguranță armonizate la nivelul UE ar putea, dacă este cazul, să 
se aplice și medicamentelor eliberate fără prescripție medicală. În acest moment este 
rezonabil și adecvat ca aplicarea elementelor de siguranță să se limiteze la medicamentele 
care se eliberează pe bază de prescripție medicală. Ar trebui să se evite obligațiile inutile de 
natură reglementară, pentru a evita costuri inutile pentru cetățenii europeni.

Amendamentul 76
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate. 
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Or. pl

Justificare

1. Nu putem folosi cuvântul „obligatorii” deoarece în acest context se aplică tuturor 
produselor eliberate pe bază de prescripție medicală. Elementele de siguranță ar trebui 
aplicate pe baza unei evaluări a riscurilor de falsificare a produsului și, prin urmare, nu 
toate medicamentele vor face obiectul elementelor de siguranță. 

2. Data la care începe perioada de cinci ani trebuie modificată în textul directivei. Ar trebui 
să fie data la care intră în vigoare dispozițiile de punere în aplicare referitoare la elementele 
de siguranță, și nu data la care intră în vigoare directiva. 

Amendamentul 77
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță obligatorii menite să asigure 
identificarea, autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice și excipienții.
Aceasta include atât riscul falsificărilor în 
vederea prețului acestora sau având în 
vedere cazurile din trecut din Comunitate 
sau din afara Comunității, cât și 
consecințele falsificării pentru sănătatea 
publică ținând cont de caracteristicile 
specifice ale produsului în cauză sau de 
gravitatea afecțiunilor prevăzute a fi 
tratate.

În termen de cel mult cinci ani de la data 
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intrării în vigoare a prezentei directive, 
Comisia ar trebui să supună atenției 
Parlamentului European și a Consiliului 
un raport de evaluare referitor la 
aplicarea elementelor de siguranță 
menționate la articolul 54 litera (o) din 
Directiva 2001/83/CE și o estimare a 
contribuției acestora la reducerea 
numărului de medicamente falsificate din 
lanțul legal de aprovizionare din Europa. 
În termen de cel mult 18 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive, 
Comisia ar trebui să prezinte un raport de 
evaluare referitor la elementele de 
siguranță pentru medicamentele eliberate 
fără prescripție medicală în conformitate 
cu titlul VI din Directiva 2001/83/CE.

Or. el

Justificare

Impactul elementelor de siguranță preconizate trebuie evaluat cel târziu după cinci ani, 
contribuindu-se astfel la reducerea numărului de medicamente contrafăcute. În același timp, 
este necesară examinarea posibilității de extindere a aplicabilității elementelor de siguranță 
armonizate la medicamentele eliberate fără prescripție medicală, a căror posibilă falsificare 
reprezintă, de asemenea, un risc pentru sănătatea publică. Dacă aceste medicamente sunt 
incluse, acest lucru trebuie să aibă loc fără întârziere, pentru a se evita crearea unor „zone 
gri”, care ar putea reduce eficacitatea programului operațional.

Amendamentul 78
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
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prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate. 

prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice și cele homeopate.
Aceasta include atât riscul falsificărilor în 
vederea prețului acestora sau având în 
vedere cazurile din trecut din Comunitate 
sau din afara Comunității, cât și 
consecințele falsificării pentru sănătatea 
publică ținând cont de caracteristicile 
specifice ale produsului în cauză sau de 
gravitatea afecțiunilor prevăzute a fi 
tratate. 

În termen de cel mult cinci ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive, 
Comisia ar trebui să supună atenției 
Parlamentului European și a Consiliului 
un raport de evaluare referitor la 
aplicarea elementelor de siguranță 
menționate la articolul 54 litera (o) din 
Directiva 2001/83/CE și o estimare a 
contribuției acestora la reducerea 
numărului de medicamente falsificate din 
lanțul legal de aprovizionare din Europa. 
Raportul ar trebui să includă o evaluare a 
elementelor de siguranță pentru alte 
categorii de medicamente, inclusiv pentru 
medicamentele care se eliberează fără 
prescripție medicală, astfel cum sunt 
definite la titlul VI din Directiva 
2001/83/CE.

Or. en

Justificare

Medicamentele homeopate, dacă se eliberează pe bază de prescripție medicală, ar trebui 
adăugate, având în vedere principiul proporționalității. Rămâne la latitudinea Comisiei să 
hotărască dacă elementele de siguranță sunt obligatorii în virtutea unei abordări bazate pe 
riscuri, astfel cum se menționează la articolul 54a alineatul (4) al treilea paragraf literele (a) 
- (e). Acest element ar trebui extins la alte grupuri de produse cu risc redus. Întrucât nu există 
un risc mai mare de falsificare legat de aceste produse (volum de vânzări redus și prețuri 
scăzute) în comparație cu aceleași produse homeopate, care nu se eliberează pe bază de 
prescripție medicală în alte state membre, acestea ar trebui scutite ca regulă generală. 
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Amendamentul 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În termen de cel mult cinci ani de la 
data intrării în vigoare a dispozițiilor de 
punere în aplicare referitoare la 
elementele de siguranță, Comisia ar 
trebui să supună atenției Parlamentului 
European și a Consiliului un raport de 
evaluare referitor la aplicarea elementelor 
de siguranță menționate la articolul 54 
litera (o) din Directiva 2001/83/CE și o 
estimare a contribuției acestora la 
reducerea numărului de medicamente 
falsificate din lanțul legal de 
aprovizionare din Europa. Raportul ar 
trebui să includă o evaluare a elementelor 
de siguranță pentru alte categorii de 
medicamente, inclusiv pentru 
medicamentele care se eliberează fără 
prescripție medicală, astfel cum sunt 
definite la titlul VI din Directiva 
2001/83/CE.

Or. pl

Justificare

1. Nu putem folosi cuvântul „obligatorii” deoarece în acest context se aplică tuturor 
produselor eliberate pe bază de prescripție medicală. Elementele de siguranță ar trebui 
aplicate pe baza unei evaluări a riscurilor de falsificare a produsului și, prin urmare, nu 
toate medicamentele vor face obiectul elementelor de siguranță. 

2. Data la care începe perioada de cinci ani trebuie modificată în textul directivei. Ar trebui 
să fie data la care intră în vigoare dispozițiile de punere în aplicare referitoare la elementele 
de siguranță, și nu data la care intră în vigoare directiva. 
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Amendamentul 80
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Elementele de siguranță vor fi 
grupate pentru a reflecta particularitățile 
anumitor produse sau categorii de 
produse. Acestea vor fi considerate 
echivalente în momentul în care prezintă 
un nivel de eficiență egal sau mai mare 
pentru identificarea, autentificarea, 
trasabilitatea și garantarea absenței 
oricărei manipulări frauduloase, precum 
și același nivel de dificultate tehnică la 
copiere. La îndepărtarea, înlocuirea sau 
acoperirea elementului de siguranță, acest 
punct ar trebui să se aplice și noului 
element de siguranță.

Or. en

Justificare

Pentru a aplica o abordare bazată pe riscuri, elementele de siguranță trebuie împărțite pe 
categorii, în funcție de riscul prezentat de falsificarea diverselor tipuri de produse 
medicinale. Prezentul amendament garantează că acest lucru este posibil dintr-o perspectivă 
neutră din punctul de vedere al tehnologiei. Mai mult, pentru a garanta faptul că elementele 
de siguranță originale și cele noi folosite de reambalatori sunt cu adevărat echivalente sau au 
un standard mai ridicat, prezenta directivă trebuie să introducă diversele categorii de 
elemente echivalente sau cu un standard mai ridicat în conformitate cu criterii specifice.

Amendamentul 81
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) La îndepărtarea, înlocuirea, sau 
acoperirea elementului de siguranță, noile 
elemente de siguranță vor fi considerate 
echivalente elementelor originale de 
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siguranță în momentul în care prezintă 
același nivel de eficiență pentru 
identificarea, autentificarea, trasabilitatea 
și garantarea absenței oricărei manipulări 
frauduloase, precum și același nivel de 
dificultate tehnică la copiere. 

Or. en

Justificare

Înlocuiește amendamentul 9 din raport.

Amendamentul 82
Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Elementele de siguranță ar trebui 
grupate pentru a reflecta particularitățile 
anumitor produse sau categorii de 
produse. Acestea ar trebui considerate 
echivalente în momentul în care prezintă 
același nivel de eficiență pentru 
identificarea unică, autentificarea, 
trasabilitatea și garantarea absenței 
oricărei manipulări frauduloase, precum 
și același nivel de dificultate tehnică la 
copiere. La îndepărtarea, înlocuirea sau 
acoperirea elementului de siguranță, 
acesta ar trebui înlocuit cu un element de 
siguranță echivalent.

Or. en

Justificare

Din motive de claritate absolută, singurele elemente de siguranță care vor permite 
autentificarea și trasabilitatea fiecărui pachet sunt cele care identifică exclusiv pachetul 
respectiv.
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Amendamentul 83
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a). Medicamentele eliberate fără 
prescripție medicală ar trebui să facă 
obiectul unor studii periodice de analiză a 
riscurilor efectuate de autoritățile 
naționale. În funcție de rezultatele acestor 
studii, medicamentele eliberate fără 
prescripție medicală pot fi incluse în 
domeniul de aplicare al Directivei 
2001/83/CE. În acest scop, titularii 
autorizațiilor de introducere pe piață au 
dreptul, din momentul în care prezenta 
directivă intră în vigoare, să aplice 
dispozițiile acesteia medicamentelor lor 
care se eliberează fără prescripție 
medicală.

Or. en

Justificare

Medicamentele care se eliberează fără prescripție medicală ar trebui să facă obiectul unei 
monitorizări specifice și să se supună dispozițiilor prezentei directive, în funcție de rezultatele 
studiilor de analiză a riscurilor efectuate de autoritățile naționale. 

Amendamentul 84
Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre, consultându-se cu 
părțile interesate, ar trebui să aibă 
libertatea de a stabili aspectele specifice 
ale tehnologiilor de combatere a 
contrafacerii medicamentelor, pe care le 
consideră cele mai adecvate pentru 
sistemele lor de distribuție a 
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medicamentelor, ținând seama de sigiliul 
de autentificare adoptat prin prezenta 
directivă. 

Or. it

Justificare

Prezenta directivă va impune utilizarea unui sigiliu de autentificare pe ambalajul 
medicamentelor, care le va permite comercianților angro și farmaciștilor să verifice 
autenticitatea acestora. Caracteristicile sistemului de siguranță vor fi decise la nivel național, 
pe baza necesităților specifice ale sistemului național de distribuție a medicamentelor. 
Inițiativele naționale implementate deja sau în curs de implementare trebuie respectate. 

Amendamentul 85
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Utilizarea tehnologiilor care permit 
autentificarea și urmărirea 
medicamentelor la nivel de doză 
individuală (capsulă, tabletă sau ambalaje 
cu protecție împotriva manipulărilor 
frauduloase folosite pentru lichide) poate 
fi, de asemenea, foarte utilă pentru a 
permite o mai bună monitorizare a 
produselor de pe piață. 

Or. en

Justificare

Utilizarea tehnologiilor care permit autentificarea și urmărirea medicamentelor la nivel de 
doză individuală, în plus față de elementele de siguranță propuse pentru ambalajele 
medicamentelor, va permite detectarea timpurie a produselor falsificate și astfel va contribui 
la reducerea riscurilor pentru sănătate și siguranță pe care le prezintă produsele falsificate 
pentru pacienți.
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Amendamentul 86
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre, în colaborare cu 
părțile interesate, ar trebui să aibă 
libertatea de a stabili aspectele specifice 
ale autentificării medicamentelor, pe care 
le consideră a fi cele mai adecvate pentru 
sistemul lor de distribuție a 
medicamentelor, ținând seama de 
caracteristicile de siguranță adoptate în 
conformitate cu prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă va impune adăugarea unor elemente de siguranță pe ambalajul 
medicamentelor, ceea ce va permite autentificarea acestora de către comercianții angro și 
farmaciști.  Elementele specifice ale procesului de autentificare ar trebui să fie stabilite la 
nivel național, în conformitate cu necesitățile sistemului de distribuție a medicamentelor din 
fiecare stat. Inițiativele naționale implementate deja sau în curs de implementare ar trebui 
respectate.

Amendamentul 87
Sylvana Rapti

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre, în colaborare cu 
părțile interesate, ar trebui să aibă 
libertatea de a stabili aspectele specifice 
ale autentificării medicamentelor, pe care 
le consideră a fi cele mai adecvate pentru 
sistemul lor de distribuție a 
medicamentelor, ținând seama de 
caracteristicile de siguranță adoptate în 
conformitate cu prezenta directivă.
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Or. en

Justificare

Directiva va impune adăugarea unor elemente de siguranță pe ambalajul medicamentelor, 
ceea ce va permite autentificarea acestora de către comercianții angro și farmaciști. 
Elementele speciale ale procesului de autentificare ar trebui să fie stabilite la nivel național, 
în conformitate cu necesitățile sistemului de distribuție a medicamentelor din fiecare stat. 

Amendamentul 88
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statelor membre ar trebui să li se 
permită să reglementeze, în cooperare cu 
părțile interesate, aspectele specifice ale 
autentificării medicamentelor, în modul 
pe care îl consideră cel mai adecvat 
pentru piața lor de medicamente, ținând 
seama de elementele de siguranță stabilite 
în conformitate cu prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 89
Crescenzio Rivellini

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre, împreună cu părțile 
interesate, ar trebui să aibă libertatea de a 
stabili aspectele specifice ale tehnologiilor 
de combatere a contrafacerii 
medicamentelor, pe care le consideră cele 
mai adecvate pentru sistemele lor de 
distribuție a medicamentelor, ținând 
seama de sigiliul de autentificare adoptat 
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prin prezenta directivă.

Or. it

Justificare

Prezenta directivă va impune utilizarea unui sigiliu de autentificare pe ambalajul 
medicamentelor, care le va permite comercianților angro și farmaciștilor să verifice 
autenticitatea acestora. 

Caracteristicile sistemului de siguranță vor fi decise la nivel național, pe baza necesităților 
specifice ale sistemului național de distribuție a medicamentelor, pentru a garanta cel mai 
ridicat și mai eficient nivel de protecție pentru public. Inițiativele naționale implementate deja 
sau în curs de implementare trebuie respectate.

Amendamentul 90
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Orice actor din lanțul de distribuție care 
ambalează medicamente trebuie să dețină o 
autorizație de fabricație. Pentru ca 
elementele de siguranță să fie eficiente, 
titularul autorizației de fabricație ar trebui 
să fie autorizat să îndepărteze, să 
înlocuiască sau să acopere aceste elemente
numai în condiții stricte.

(8) Orice actor din lanțul de distribuție care 
ambalează medicamente trebuie să dețină o 
autorizație de fabricație. Pentru ca 
elementele de siguranță să fie eficiente, 
titularul autorizației de fabricație nu ar 
trebui să fie autorizat să îndepărteze, să 
înlocuiască sau să acopere aceste elemente. 
Cu excepția cazurilor excepționale, 
reglementate de condiții stricte, astfel cum 
se menționează la articolul 54a alineatul 
(2), titularul autorizației de fabricație 
poate introduce recipientul original al 
medicamentului în alt ambalaj numai 
dacă acesta poate menține intacte 
recipientul original și integritatea și 
eficacitatea elementelor inițiale de 
siguranță de-a lungul întregului lanț de 
distribuție.

Or. fr



PE439.406v01-00 36/56 AM\807493RO.doc

RO

Justificare

În vederea garantării unei siguranțe optime dorite de toți, medicamentele nu trebuie să fie 
supuse niciunei modificări. Din momentul în care produsul a fost ambalat de către titularul 
autorizației de fabricație, acesta trebuie să rămână intact până când ajunge la pacient, în 
conformitate cu cerințele în vigoare din cadrul strategiei europene în materie de siguranță 
alimentară. Cu toate acestea, ar trebui să fie posibil, în anumite cazuri, să se introducă 
produsul original într-un alt ambalaj, păstrându-se intacte elementele de siguranță inițiale.    

Amendamentul 91
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Orice actor din lanțul de distribuție care 
ambalează medicamente trebuie să dețină o 
autorizație de fabricație. Pentru ca 
elementele de siguranță să fie eficiente, 
titularul autorizației de fabricație ar trebui 
să fie autorizat să îndepărteze, să 
înlocuiască sau să acopere aceste elemente 
numai în condiții stricte.

(8) Orice actor din lanțul de distribuție care 
etichetează sau ambalează medicamente 
ori aduce modificări etichetei sau 
ambalajului trebuie să dețină o autorizație 
de fabricație. Pentru ca elementele de 
siguranță să fie eficiente, titularul 
autorizației de fabricație ar trebui să fie 
autorizat să îndepărteze, să înlocuiască sau 
să acopere aceste elemente numai în 
condiții stricte.

Or. en

Justificare

Înlocuiește amendamentul 10 din proiectul de raport.

Amendamentul 92
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Orice actor din lanțul de distribuție care 
ambalează medicamente trebuie să dețină o 
autorizație de fabricație. Pentru ca 
elementele de siguranță să fie eficiente, 
titularul autorizației de fabricație ar trebui 

(8) Orice actor din lanțul de distribuție care 
etichetează sau ambalează medicamente 
sau care aduce modificări etichetei sau 
ambalajului medicamentelor trebuie să 
dețină o autorizație de fabricație. Pentru ca 
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să fie autorizat să îndepărteze, să 
înlocuiască sau să acopere aceste elemente 
numai în condiții stricte.

elementele de siguranță să fie eficiente, 
titularul autorizației de fabricație ar trebui 
să fie autorizat să îndepărteze, să 
înlocuiască sau să acopere aceste elemente 
numai în condiții stricte. Condițiile stricte 
ar trebui să ofere garanții adecvate 
împotriva pătrunderii produselor 
falsificate în lanțul de distribuție și, de 
asemenea, să reflecte o obligație strictă de 
prudență și diligență a titularilor 
autorizațiilor de fabricație față de 
producătorul original, față de titularul 
autorizației de introducere pe piață și față 
de consumatori.

Or. en

Justificare

Pacienții și alți actori din lanțul de distribuție trebuie informați în mod explicit, prin 
intermediul unei etichete pe ambalaj, dacă au fost îndepărtate sau înlocuite elementele de 
siguranță originale.

Amendamentul 93
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Acești titulari ai autorizațiilor de 
fabricație ar trebui să răspundă în mod 
strict pentru prejudiciile cauzate pacienților 
de produsele introduse pe piață de către 
titulari și care sunt falsificate în ceea ce 
privește identitatea.

(9) Acești titulari ai autorizațiilor de 
fabricație trebuie să răspundă în mod strict 
pentru prejudiciile cauzate pacienților de 
produsele introduse pe piață de către 
titulari și care sunt falsificate în ceea ce 
privește identitatea. 

Or. fr

Justificare

Responsabilitatea reprezintă baza sistemului de protecție. Prin urmare, toți cei implicați ar 
trebui să-și cunoască în mod clar obligațiile și drepturile.
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Amendamentul 94
Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Cetățenii europeni ar trebui să fie 
informați cu privire la riscurile la care se 
expun atunci când achiziționează 
medicamente prin canale de distribuție 
ilegale. În special, ar trebui să se 
promoveze campanii de informare, atât la 
nivel național, cât și la nivel european. 
Comisia, în colaborare cu statele membre, 
ar trebui să adopte măsuri eficiente 
pentru a crește gradul de sensibilizare a 
publicului larg cu privire la riscurile 
legate de achiziționarea de medicamente 
de pe internet.

Or. it

Justificare

Internetul este principala sursă de medicamente contrafăcute. Cetățenii ar trebui descurajați 
în mod ferm să achiziționeze medicamente prin canale de distribuție ilegale.  Prin urmare, ar 
fi oportună organizarea unor campanii de educare legate de acest subiect, atât la nivel 
național, cât și la nivel european.

Amendamentul 95
Crescenzio Rivellini

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Cetățenii europeni ar trebui să fie 
informați cu privire la riscurile la care se 
expun atunci când achiziționează 
medicamente prin canale de distribuție 
ilegale, în special în ceea ce privește 
pericolul pentru sănătate. În special, ar 
trebui să se promoveze campanii de 
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informare, atât la nivel național, cât și la 
nivel european. Comisia, în colaborare cu 
statele membre, ar trebui să adopte 
măsuri eficiente pentru a crește gradul de 
sensibilizare a publicului larg cu privire 
la riscurile legate de achiziționarea de 
medicamente de pe internet.

Or. it

Justificare

Internetul este principala sursă de medicamente contrafăcute. Cetățenii ar trebui descurajați 
în mod ferm să achiziționeze medicamente prin canale de distribuție ilegale. Prin urmare, ar 
fi oportună organizarea unor campanii de educare legate de acest subiect, atât la nivel 
național, cât și la nivel european.  

Amendamentul 96
Elena Oana Antonescu, Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Cetățenii europeni ar trebui să fie 
înștiințați despre riscurile pe care și le 
asumă prin cumpărarea de produse 
medicinale de la furnizori ilegali. O 
campanie de informare ar trebui 
organizată la nivel de state membre și la 
nivelul Uniunii. Comisia, împreună cu 
statele membre, ar trebui să adopte 
măsuri pentru informarea publicului 
asupra riscurilor legate de cumpărarea de 
produse medicinale de pe internet.

Or. ro

Justificare

Cetățenii care cumpără medicamente de la furnizori ilegali își asumă riscuri de sănătate pe 
care nu le pot conștientiza în aceeași măsură cu cadrele medicale. O campanie de informare 
ar putea să descurajeze cumpărarea de medicamente din surse ilegale, dacă consumatorii 
primesc informații de la specialiști asupra posibilelor riscuri la care se expun.
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Amendamentul 97
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Cetățenilor europeni ar trebui să li 
se atragă atenția asupra riscurilor care 
apar la comandarea medicamentelor de la 
furnizori ilegali. În special, ar trebui să se 
promoveze campanii de informare atât în 
statele membre, cât și pe întreg teritoriul 
european. Comisia și statele membre ar 
trebui să adopte măsuri pentru a crește 
gradul de sensibilizare a publicului larg 
cu privire la riscurile legate de 
achiziționarea de medicamente de pe 
internet.

Or. en

Amendamentul 98
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Cetățenii europeni ar trebui să fie 
informați cu privire la riscurile legate de 
comandarea medicamentelor de la 
furnizori ilegali. În special, ar trebui să se 
promoveze campanii de sensibilizare la 
nivel național și la nivelul UE. Comisia, 
împreună cu statele membre, ar trebui să 
adopte măsuri pentru a crește gradul de 
sensibilizare a publicului larg cu privire 
la riscurile legate de achiziționarea de 
medicamente de pe internet.

Or. en
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Justificare

Internetul este principala sursă de medicamente contrafăcute. Cetățenii ar trebui descurajați 
în mod ferm să comande medicamente prin medii ilegale. Prin urmare, ar trebui să se 
organizeze campanii de sensibilizare în acest sens la nivelul statelor membre și al UE.

Amendamentul 99
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Comisia și statele membre ar trebui 
să adopte măsuri, cum ar fi campaniile de 
sensibilizare, pentru o mai bună 
informare a publicului cu privire la 
riscurile legate de achiziționarea de 
medicamente online. 

Or. fr

Justificare

Internetul este principala sursă de medicamente falsificate. Publicul ar trebui descurajat în 
mod ferm să comande medicamente prin canale de distribuție ilegale.

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

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Substanțele farmaceutice active 
falsificate prezintă riscul existenței unor 
substanțe farmaceutice active inferioare 
standardelor. Acest risc trebuie combătut. 
În mod special, producătorii de 
medicamente trebuie să se asigure fie ei 
înșiși, fie prin intermediul unui organism 
acreditat în acest sens, că producătorul 
furnizor al substanțelor farmaceutice active 

(12) Substanțele farmaceutice active 
falsificate prezintă riscul existenței unor 
substanțe farmaceutice active inferioare 
standardelor. Acest risc trebuie combătut
prin combinarea unui sistem eficient de 
inspecții cu un sistem care să asigure 
trasabilitatea substanțelor farmaceutice 
active. În mod special, producătorii de 
medicamente trebuie să se asigure ei înșiși 
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se conformează bunelor practici de 
fabricație.

că producătorul furnizor al substanțelor 
farmaceutice active se conformează 
bunelor practici de fabricație.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura protejarea corespunzătoare a sănătății publice, autoritățile competente din 
statele membre ar trebui să inspecteze siturile de producție, în cooperare cu EMEA. În 
situațiile în care ar fi mai multe organisme acreditate private, ar exista nesiguranță în 
legătură cu eficiența inspecțiilor și confuzie în legătură cu responsabilitatea asupra 
corectitudinii rezultatelor inspecției, iar relația ambiguă dintre firmele inspectate și 
organismele care le inspectează ar putea genera un risc de corupție. 

Amendamentul 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Fabricarea substanțelor farmaceutice 
active trebuie să se supună bunelor practici 
de fabricație, indiferent dacă acele 
substanțe au fost fabricate în interiorul 
Comunității sau au fost importate. În ceea 
ce privește fabricarea substanțelor 
farmaceutice active în țări terțe, ar trebui să
existe siguranța că normele de fabricare a 
substanțelor farmaceutice active destinate 
exportului în Comunitate, inclusiv în ceea 
ce privește inspecția și punerea în 
aplicare, oferă un nivel de protecție a 
sănătății publice egal cu cel oferit de 
legislația comunitară.

(13) Pentru a asigura un nivel suficient de 
protecție a sănătății publice, fabricarea 
substanțelor farmaceutice active trebuie să 
se supună bunelor practici de fabricație și 
să fie în conformitate cu informațiile 
furnizate în cadrul cererii de autorizare a 
introducerii pe piață, indiferent dacă acele 
substanțe au fost fabricate în interiorul 
Comunității sau au fost importate. Prin 
urmare, în ceea ce privește fabricarea 
substanțelor farmaceutice active în țări 
terțe, destinate medicamentelor 
comercializate în Uniunea Europeană, ar 
trebui să se garanteze, prin intermediul 
unor inspecții repetate și obligatorii și al 
unor măsuri de punere în aplicare din 
partea autorităților competente ale 
Uniunii sau a autorităților cu care există 
în vigoare acorduri de recunoaștere 
reciprocă care vizează substanțele 
farmaceutice active, că procesul de 
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fabricare are loc în conformitate cu 
ambele cerințe menționate mai sus.

Or. en

Justificare

Certitudinea în legătură cu sursa și calitatea substanțelor farmaceutice active este esențială. 
Pentru a asigura conformitatea cu bunele practici în materie de fabricație, trebuie efectuate 
inspecții riguroase și periodice la instalațiile de producție.

Amendamentul 102
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Fabricarea substanțelor farmaceutice 
active trebuie să se supună bunelor practici
de fabricație, indiferent dacă acele 
substanțe au fost fabricate în interiorul 
Comunității sau au fost importate. În ceea 
ce privește fabricarea substanțelor 
farmaceutice active în țări terțe, ar trebui să 
existe siguranța că normele de fabricare a 
substanțelor farmaceutice active destinate 
exportului în Comunitate, inclusiv în ceea 
ce privește inspecția și punerea în aplicare, 
oferă un nivel de protecție a sănătății 
publice egal cu cel oferit de legislația 
comunitară. 

(13) Fabricarea substanțelor farmaceutice 
active trebuie să se supună bunelor practici 
de fabricație, indiferent dacă acele 
substanțe au fost fabricate în interiorul 
Comunității sau au fost importate. În ceea 
ce privește fabricarea substanțelor 
farmaceutice active sau a excipienților în 
țări terțe, ar trebui să existe siguranța că 
normele de fabricare a substanțelor 
farmaceutice active sau a excipienților, 
destinate exportului în Comunitate, 
inclusiv în ceea ce privește inspecția și 
punerea în aplicare, oferă un nivel de 
protecție a sănătății publice egal cu cel 
oferit de legislația comunitară.

Or. en

Justificare

Excipienții care provin din alte industrii decât cea farmaceutică nu pot face obiectul bunelor 
practici de fabricație. De exemplu, mulți excipienți provin din industria alimenatră. Există 
măsuri de asigurare a calității și în acest sector, cum ar fi măsurile care au fost introduse în 
ceea ce privește produsele cu risc de contaminare cu EST. Acestea reprezintă, de asemenea, 
baza garantării siguranței sectorului medicamentelor. Au existat încercări de a separa 
măsurile din cele două sectoare, dar această experiență a arătat în mod clar că această 
variantă nu funcționează. 
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Amendamentul 103
Judith A. Merkies

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Fabricarea substanțelor farmaceutice 
active trebuie să se supună bunelor practici 
de fabricație, indiferent dacă acele 
substanțe au fost fabricate în interiorul 
Comunității sau au fost importate. În ceea 
ce privește fabricarea substanțelor 
farmaceutice active în țări terțe, ar trebui să 
existe siguranța că normele de fabricare a 
substanțelor farmaceutice active destinate 
exportului în Comunitate, inclusiv în ceea 
ce privește inspecția și punerea în aplicare, 
oferă un nivel de protecție a sănătății 
publice egal cu cel oferit de legislația 
comunitară.

(13) Fabricarea substanțelor farmaceutice 
active trebuie să se supună bunelor practici 
de fabricație, indiferent dacă acele 
substanțe au fost fabricate în interiorul 
Comunității sau au fost importate. În ceea 
ce privește fabricarea substanțelor 
farmaceutice active în țări terțe, ar trebui să 
existe siguranța că normele de fabricare a 
substanțelor farmaceutice active destinate 
exportului în Comunitate, inclusiv în ceea 
ce privește inspecția și punerea în aplicare, 
oferă un nivel de protecție a sănătății 
publice egal cu cel oferit de legislația 
comunitară. Excipienții farmaceutici, alții 
decât substanțele farmaceutice active, 
folosiți la fabricarea medicamentelor, ar 
trebui să fie supuși unor controale 
corespunzătoare de către titularul 
autorizației de fabricație, pentru ca acesta 
să verifice dacă aceștia sunt potriviți 
pentru a fi utilizați la producția de 
medicamente în conformitate cu bunele 
practici de fabricație și pentru ca 
verificarea să asigure un nivel adecvat de 
protecție a sănătății publice.

Or. en

Justificare

Includerea excipienților în domeniul de aplicare este relevantă cu condiția ca excipienții să 
fie tratați separat de substanțele farmaceutice active și să facă obiectul unor cerințe specifice, 
diferite de cele aplicabile în cazul substanțelor farmaceutice active. Titularul autorizației de 
fabricație este responsabil de asigurarea calității adecvate a excipienților, în funcție de 
scopul lor, și această dispoziție este inclusă deja în bunele practici de fabricație ale UE cu 
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privire la medicamentele de uz uman1.

Amendamentul 104
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Substanțele farmaceutice active 
produse în fabrici situate în țări terțe nu 
ar trebui supuse doar unor inspecții 
efectuate din motive de nerespectare a 
obligațiilor, ci și unor inspecții și 
controale tematice bazate pe informații 
specifice și pe analiza riscurilor.

Or. en

Justificare

Înlocuiește amendamentul 12 din raport.

Amendamentul 105
Vittorio Prodi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În cazul în care sunt deja în vigoare 
și bine reglementate bune practici de 
fabricație pentru excipienți sau sisteme 
echivalente, prezenta directivă ar trebui să 
țină seama de acestea.

Or. en

                                               
1 Directiva 2003/94/CE a Comisiei din 8 octombrie 2003 de stabilire a principiilor și orientărilor privind buna 
practică de fabricație cu privire la produsele medicamentoase de uz uman și medicamentele experimentale de uz 
uman, JO L 262, p. 22-26.
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Justificare

În cazul excipienților folosiți în alte cazuri, de exemplu în alimente, există deja sisteme 
echivalente cu bunele practici de fabricație, cum ar fi HACCP și/sau ISO9001/ISO22000 și 
certificarea obligatorie EDQM. În plus, EFfCI GMP (cosmetice) este deja bine acceptat de 
producătorii de substanțe farmaceutice din întreaga lume în cazul auditării producătorilor de 
excipienți. Acestea ar trebui să fie suficiente pentru a satisface criteriile în materie de 
siguranță și calitate: noi bune practici de fabricație pentru acești excipienți nu ar furniza 
pacienților un nivel superior de securitate.

Amendamentul 106
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a facilita punerea în aplicare și 
controlul normelor comunitare referitoare 
la substanțele active folosite ca materii 
prime, producătorii sau importatorii acelor 
substanțe ar trebui să își notifice 
activitatea.

(14) Pentru a facilita punerea în aplicare și 
controlul normelor comunitare referitoare 
la substanțele active folosite ca materii 
prime, producătorii, importatorii sau 
distribuitorii acelor substanțe ar trebui să 
își notifice activitatea.

Or. en

Amendamentul 107
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) S-a constatat că medicamentele 
contrafăcute sunt livrate deseori ca 
urmare a unor comenzi plasate pe 
internet. În conformitate cu dispozițiile 
tratatului, în special cele de la articolul 
168 din TFUE, statele membre sunt 
responsabile de reglementarea 
comercializării medicamentelor în ultima 
etapă de comercializare, în special în 
farmacii.  Aceasta include și 
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reglementarea comercializării 
medicamentelor comandate prin poștă sau 
prin internet. Jurisprudența Curții de 
Justiție permite statelor membre să 
impună interzicerea totală a livrării prin 
poștă a medicamentelor care se eliberează 
pe bază de prescripție medicală, conform 
marjei discreționare ample pe care o au 
având în vedere pericolele asociate cu 
această metodă de comercializare.

Or. de

Justificare

Directiva trebuie să respecte repartizarea stabilită a competențelor. Normele privind 
farmaciile și comercializarea medicamentelor în ultima etapă de comercializare țin de 
competența statelor membre. Marea majoritate a statelor membre interzic comercializarea 
prin corespondență a medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, iar Curtea 
de Justiție a sprijinit această abordare.

Amendamentul 108
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a asigura un nivel similar de 
protecție a sănătății umane pe tot teritoriul 
Comunității și pentru a evita denaturările 
de pe piața internă, ar trebui consolidate 
principiile și orientările armonizate pentru 
inspecțiile titularilor autorizațiilor de 
fabricație și de distribuție a 
medicamentelor, precum și a
producătorilor de substanțe active. Această 
măsură ar trebui să contribuie, de 
asemenea, la asigurarea funcționării 
acordurilor de recunoaștere reciprocă 
existente, care se bazează pe o inspecție și 
implementare eficientă și comparabilă, pe 
tot cuprinsul Comunității.

(15) Pentru a asigura un nivel similar de 
protecție a sănătății umane pe tot teritoriul 
Comunității și pentru a evita denaturările 
de pe piața internă, ar trebui consolidate 
principiile și orientările armonizate pentru 
inspecțiile titularilor autorizațiilor de 
fabricație și de distribuție a 
medicamentelor, precum și ale
producătorilor și distribuitorilor de 
substanțe active. Această măsură ar trebui 
să contribuie, de asemenea, la asigurarea 
funcționării acordurilor de recunoaștere 
reciprocă existente, care se bazează pe o 
inspecție și implementare eficientă și 
comparabilă, pe tot cuprinsul Comunității.

Or. en
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Amendamentul 109
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Statele membre ar trebui să impună 
sancțiuni eficiente pentru actele legate de 
medicamentele falsificate. Aceste 
sancțiuni ar trebui să fie cel puțin 
echivalente cu cele aplicate în mod 
normal pentru acțiunile ilegale care 
privesc narcoticele. Comisia poate 
formula orientări generale privind un 
astfel de regim eficient de sancțiuni 
penale. În Directiva 2001/83/CE ar trebui 
să se introducă dispoziții specifice 
referitoare la garantarea aplicării noilor 
cerințe în materie de elemente de 
siguranță. În cazul medicamentelor 
autorizate sau legitime care prezintă 
defecte de calitate cauzate de probleme 
survenite în timpul procesului de 
fabricație sau al manipulării ulterioare, se 
aplică legislația națională sau a Uniunii 
relevantă. 

Or. en

Amendamentul 110
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Pentru funcționarea pieței interne, 
este necesară stabilirea unor elemente de 
siguranță armonizate la nivelul UE 
pentru medicamente. Implementarea din 
punct de vedere tehnic a acestor elemente 
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de siguranță și elaborarea metodelor de 
testare ar trebui, cu toate acestea, să 
rămână în competența statelor membre, 
în conformitate cu principiul 
subsidiarității.

Or. de

Justificare

Statele membre ar trebui să fie singurele responsabile de implementarea din punct de vedere 
tehnic a procedurilor de verificare. Acest lucru asigură faptul că soluțiile găsite sunt 
corespunzătoare și adaptate respectivelor sisteme naționale de distribuție. 

Amendamentul 111
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive ar trebui 
adoptate în conformitate cu Decizia
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind
exercitarea competențelor de executare 
conferite Comisiei.

(16) În conformitate cu articolul 291 din 
TFUE, normele și principiile generale 
privind mecanismele de care statele 
membre dispun pentru a controla modul 
în care Comisia își exercită competențele 
de executare se stabilesc în prealabil 
printr-un regulament adoptat în 
conformitate cu procedura legislativă 
ordinară. În așteptarea adoptării acestui 
nou regulament și având în vedere 
necesitatea adoptării și punerii în aplicare 
în cel mai scurt termen posibil a prezentei 
directive, statele membre ar trebui să-și 
exercite controlul în conformitate cu
dispozițiile Deciziei 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 
normelor privind exercitarea competențelor 
de executare conferite Comisiei în măsura 
în care dispozițiile respective sunt în 
continuare compatibile cu tratatele 
modificate. Cu toate acestea, trimiterile la 
dispozițiile respective ar trebui înlocuite 
cu trimiteri la normele și principiile 
stabilite în noul regulament imediat după 
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intrarea în vigoare a acestuia.

Or. en

Amendamentul 112
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În special, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte măsuri privind
elementele de siguranță care trebuie să 
apară pe ambalajele medicamentelor 
eliberate pe bază de prescripție medicală și 
să adopte norme detaliate pentru 
medicamentele introduse în comunitate 
fără a fi însă introduse pe piață. Deoarece 
aceste măsuri au un domeniu de aplicare 
general și sunt destinate să modifice 
elemente neesențiale prin completarea 
acestora, măsurile trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(17) În special, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE, 
în ceea ce privește elementele de siguranță 
sau orice alt instrument de ordin tehnic 
capabil să confirme autenticitatea 
medicamentului, care trebuie să apară pe 
ambalajele medicamentelor eliberate pe 
bază de prescripție medicală și să adopte 
norme detaliate pentru medicamentele 
introduse în comunitate fără a fi însă 
introduse pe piață. Ar trebui găsită o 
formă standardizată a elementului de 
siguranță sau o măsură standardizată de 
siguranță la nivelul Uniunii.  

Or. en

Justificare

 În cadrul discuțiilor actuale, sunt avute în vedere doar câteva tipuri de codificare. Trebuie să 
se țină seama, de asemenea, de faptul că o măsură standardizată de siguranță nu trebuie să 
constea neapărat într-un element de siguranță, cum ar fi un cod de bare bidimensional sau un 
cod RFID, ci ar putea fi, de asemenea, o măsură de siguranță precum o hologramă specială 
sau un lac special. O astfel de soluție ar putea fi mai ieftină și mai ușor de implementat din 
punct de vedere tehnic. 
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Amendamentul 113
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În special, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte măsuri privind
elementele de siguranță care trebuie să 
apară pe ambalajele medicamentelor 
eliberate pe bază de prescripție medicală și 
să adopte norme detaliate pentru 
medicamentele introduse în comunitate 
fără a fi însă introduse pe piață. Deoarece 
aceste măsuri au un domeniu de aplicare 
general și sunt destinate să modifice 
elemente neesențiale prin completarea 
acestora, măsurile trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(17) În special, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE, 
în ceea ce privește elementele de siguranță 
care trebuie să apară pe ambalajele 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală și să adopte norme 
detaliate pentru medicamentele introduse 
în comunitate fără a fi însă introduse pe 
piață.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament aliniază așa-numita „procedură de comitologie” cu noua procedură 
în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

Amendamentul 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Este necesar ca, cel târziu în termen 
de 36 de luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive, să se armonizeze 
procedura de trasabilitate a 
medicamentelor la nivelul UE. Astfel, 
fiecare medicament ar trebui să poată fi 
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identificat fără echivoc printr-un număr 
de serie aflat pe ambalajul individual. 

Or. fr

Justificare

Este important să se armonizeze procedurile de trasabilitate pentru medicamente, astfel încât 
acestea să îndeplinească așteptările și cerințele comunității medicale și ale pacienților într-
un mod adecvat și eficient.  

Amendamentul 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Statele membre ar trebui să 
coopereze, inclusiv prin intermediul 
Europol, în vederea punerii în aplicare a 
restricțiilor existente privind 
comercializarea ilegală a medicamentelor.

Or. en

Amendamentul 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Statele membre ar trebui să 
coopereze, inclusiv prin intermediul 
Europol, în vederea punerii în aplicare a 
restricțiilor existente privind furnizarea 
ilegală prin internet a medicamentelor.

Or. en

Justificare

Există numeroase  posibilități de colaborare între statele membre pentru a aborda 
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comercializarea ilegală a medicamentelor pe internet, inclusiv schimbul de bune practici și 
de know-how tehnologic. O astfel de colaborare ar trebui să includă Europol, care a 
dobândit o competență considerabilă în domenii legate de infracționalitatea informatică la 
nivel european.

Amendamentul 117
Sylvana Rapti

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) În plus, statele membre ar trebui să 
coopereze, profitând de serviciile oferite 
de Europol, în vederea punerii în aplicare 
a restricțiilor existente privind furnizarea 
ilegală prin internet a medicamentelor. 

Or. en

Justificare

Cooperarea între statele membre, inclusiv schimbul de bune practici, este foarte importantă 
pentru a aborda chestiunea furnizării ilegale a medicamentelor prin intermediul internetului. 
Europol deține competențe importante în domeniile legate de infracționalitatea informatică.

Amendamentul 118
Elena Oana Antonescu, Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Statele membre ar trebui să 
colaboreze, inclusiv prin Europol, pentru 
punerea în aplicare a restricțiilor 
existente asupra furnizării ilegale de 
medicamente prin intermediul 
internetului.

Or. ro
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Justificare

Experiența Europolului și infrastructura disponibilă ar trebui folosite inclusiv pentru a 
controla mișcarea produselor farmaceutice ilegale în spațiul comunitar.

Amendamentul 119
Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Statele membre ar trebui să 
coopereze, între ele și cu Europol, în 
vederea consolidării restricțiilor existente 
privind furnizarea ilegală a 
medicamentelor prin internet. 

Or. it

Justificare

Cooperarea statelor membre în vederea combaterii distribuției ilegale a medicamentelor prin 
internet este desigur amplă și include, de exemplu, schimburile de bune practici și know-how 
tehnologic. Această cooperare ar trebui extinsă și la Europol, care a dobândit o experiență 
semnificativă în domenii legate de criminalitatea online. 

Amendamentul 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) S-a constatat că medicamentele 
contrafăcute sunt livrate deseori ca 
urmare a unor comenzi plasate pe 
internet. În conformitate cu dispozițiile 
tratatului, în special cele de la articolul 
168 din TFUE, statele membre sunt 
responsabile de reglementarea 
comercializării medicamentelor în ultima 
etapă de comercializare, în special în 
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farmacii.  Aceasta include și 
reglementarea comercializării 
medicamentelor comandate prin poștă sau 
prin internet. Jurisprudența Curții de 
Justiție permite statelor membre să 
impună interzicerea totală a livrării prin 
poștă a medicamentelor care se eliberează 
pe bază de prescripție medicală, conform 
marjei discreționare ample pe care o au 
având în vedere pericolele asociate cu 
această metodă de comercializare.

Or. de

Amendamentul 121
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) S-a constatat că medicamentele 
contrafăcute sunt livrate deseori ca 
urmare a unor comenzi plasate pe 
internet. În conformitate cu dispozițiile 
tratatului, în special cele de la articolul 
168 din TFUE, statele membre sunt 
responsabile de reglementarea 
comercializării medicamentelor în ultima 
etapă de comercializare, în special în 
farmacii.  Aceasta include și 
reglementarea comercializării 
medicamentelor comandate prin poștă sau 
prin internet. Jurisprudența Curții de 
Justiție permite statelor membre să 
impună interzicerea totală a livrării prin 
poștă a medicamentelor care se eliberează 
pe bază de prescripție medicală, conform 
marjei discreționare ample pe care o au 
având în vedere pericolele asociate cu 
această metodă de comercializare.

Or. de
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Justificare

Directiva trebuie să respecte repartizarea stabilită a competențelor. Normele privind 
farmaciile și comercializarea medicamentelor în ultima etapă de comercializare țin de 
competența statelor membre. Marea majoritate a statelor membre interzic comercializarea 
prin corespondență a medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, iar Curtea 
de Justiție a sprijinit această abordare (Hotărârea din 11.12.2003, C-322/01, Deutscher 
Apothekerverband). 

Amendamentul 122
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) Pentru funcționarea pieței interne, 
este necesară stabilirea unor elemente de 
siguranță armonizate la nivelul UE 
pentru medicamente. Implementarea din 
punct de vedere tehnic a acestor elemente 
de siguranță și elaborarea metodelor de 
testare ar trebui, cu toate acestea, să 
rămână în competența statelor membre, 
în conformitate cu principiul 
subsidiarității.

Or. de

Justificare

Statele membre ar trebui să fie singurele responsabile de implementarea din punct de vedere 
tehnic a procedurilor de verificare. Acest lucru asigură faptul că soluțiile găsite sunt 
corespunzătoare și adaptate respectivelor sisteme naționale de distribuție.


