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Alteração 123
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – parte introdutória (nova)

Texto da Comissão Alteração

-1) No artigo 1.º, é aditado o n.º 2-A, após 
o n.º 2, com a seguinte redacção:
2-A. Medicamento falsificado: 
Qualquer medicamento, substância, 
excipiente ou componente do mesmo que 
seja deliberadamente e/ou 
fraudulentamente apresentado de forma 
incorrecta no tocante:

Or. en

Justificação

A inclusão de uma definição formal confere à directiva segurança jurídica adicional e 
permite uma aplicação mais uniforme nos Estados-Membros através de acções 
administrativas e sanções penais. A definição deve incluir o conceito de falsificação 
“deliberada” ou apresentação incorrecta.

Alteração 124
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – parte introdutória (nova)

Texto da Comissão Alteração

-1) No artigo 1.º, é aditado o n.º 2-A, após 
o n.º 2, com a seguinte redacção:
2-A. Medicamento falsificado: 
Qualquer medicamento com uma falsa 
apresentação, fraudulenta e deliberada, 
de:
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Or. en

Justificação

É necessário aditar uma definição clara de "medicamento falsificado". Convém aplicar uma 
definição que se baseie na proposta do grupo de trabalho IMPACT da OMS, a fim de manter 
uma colaboração internacional coerente. A directiva em apreciação deve centrar-se nas 
consequências para a saúde pública e não abordar eventuais problemas relacionados com os 
direitos de propriedade intelectual ou os direitos de patente.

Alteração 125
Judith A. Merkies

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – parte introdutória (nova)

Texto da Comissão Alteração

-1) No artigo 1.º, é aditado o n.º 2-A, após 
o n.º 2, com a seguinte redacção:
2-A. Medicamento falsificado: 

Qualquer medicamento que tenha sido 
deliberadamente falsificado no que se 
refere:

Or. en

Justificação

Por razões de segurança e clareza jurídicas, é necessária uma definição de medicamentos 
falsificados, dada a actual falta de clareza quanto ao que é englobado por este termo. A 
directiva em apreciação deve centrar-se nas consequências para a saúde pública e não 
abordar eventuais problemas relacionados com os direitos de propriedade intelectual ou 
direitos de patente ou erros de fabrico.

Alteração 126
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – parte introdutória (nova)
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Texto da Comissão Alteração

-1) No artigo 1.º, é aditado o n.º 2-A, após 
o n.º 2, com a seguinte redacção:
2-A. Medicamento falsificado: 
Qualquer medicamento que tenha sido 
deliberadamente falsificado no que se 
refere: 

Or. en

Justificação

Trata-se de um aditamento à alteração 16 da relatora. Por razões que se prendem com a 
segurança jurídica e a clareza, é necessária uma definição de medicamento falsificado, dado 
subsistir actualmente confusão quanto ao que é englobado por este termo. A directiva em 
apreciação deve centrar-se nas consequências para a saúde pública e não abordar eventuais 
problemas relacionados com os direitos de propriedade intelectual ou direitos de patente ou 
erros de fabrico. 

Alteração 127
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – parte introdutória (nova)

Texto da Comissão Alteração

-1) No artigo 1.º, é aditado o n.º 2-A, após 
o n.º 2, com a seguinte redacção:
2-A. Medicamento falsificado:
Qualquer medicamento que tenha sido 
deliberadamente falsificado no que se 
refere:

Or. en
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Alteração 128
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – parte introdutória (nova)

Texto da Comissão Alteração

-1) No artigo 1.º, é aditado o n.º 2-A, após 
o n.º 2, com a seguinte redacção:
2-A. Medicamento falsificado: 
Qualquer medicamento com uma 
apresentação falsa ou enganosa de:

Or. en

Justificação

Pequena modificação à alteração 16 proposta pela relatora. A definição de medicamento 
falsificado deve referir-se não apenas à apresentação falsa, mas também à enganosa.

Alteração 129
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – parte introdutória (nova)

Texto da Comissão Alteração

-1) No artigo 1.º é aditado o n.º 2-A 
seguinte:
2-A. Medicamento falsificado:
Qualquer medicamento com uma falsa 
apresentação:

Or. it

Justificação

Para garantir uma maior precisão e rigor, é acrescentada uma referência ao folheto 
informativo.
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Alteração 130
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) à sua identidade, incluindo qualquer 
declaração que induza em erro em 
relação à embalagem e rotulagem, 
denominação e composição no que diz 
respeito a todos os seus componentes e 
dosagem ou outros elementos; e/ou 

Or. en

Justificação

É necessário aditar uma definição clara de "medicamento falsificado". Convém aplicar uma 
definição que se baseie na proposta do grupo de trabalho IMPACT da OMS, a fim de manter 
uma colaboração internacional coerente. A directiva em apreciação deve centrar-se nas 
consequências para a saúde pública e não abordar eventuais problemas relacionados com os 
direitos de propriedade intelectual ou os direitos de patente.

Alteração 131
Judith A. Merkies

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) à sua identidade, incluindo a 
embalagem, a rotulagem, o nome e a 
composição, tanto no que diz respeito aos 
componentes, nomeadamente os 
componentes de embalagem, os 
excipientes e princípios activos, como à 
sua dosagem; e/ou
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Or. en

Justificação

Por razões de segurança e clareza jurídicas, é necessária uma definição de medicamentos 
falsificados, dada a actual falta de clareza quanto ao que é englobado por este termo. A 
directiva em apreciação deve centrar-se nas consequências para a saúde pública e não 
abordar eventuais problemas relacionados com os direitos de propriedade intelectual ou 
direitos de patente ou erros de fabrico.

Alteração 132
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) à sua identidade, incluindo a 
embalagem, a rotulagem, a denominação 
e a composição no que diz respeito tanto 
às substâncias, incluindo excipientes e 
substâncias activas, como à dosagem das 
mesmas; 

Or. en

Justificação

Trata-se de um aditamento à alteração 16 da relatora. Por razões que se prendem com a 
segurança jurídica e a clareza, é necessária uma definição de medicamento falsificado, dado 
subsistir actualmente confusão quanto ao que é englobado por este termo. A directiva em 
apreciação deve centrar-se nas consequências para a saúde pública e não abordar eventuais 
problemas relacionados com os direitos de propriedade intelectual ou direitos de patente ou 
erros de fabrico. 

Alteração 133
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea a) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a) à sua identidade, incluindo a 
embalagem, a rotulagem, a denominação 
e a composição no que diz respeito a todos 
os seus componentes e à sua dosagem; 
e/ou 

Or. en

Justificação

A inclusão de uma definição formal confere à directiva segurança jurídica adicional e 
permite uma aplicação mais uniforme nos Estados-Membros através de acções 
administrativas e sanções penais. A definição deve incluir o conceito de falsificação 
“deliberada” ou apresentação incorrecta.

Alteração 134
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) à sua identidade, incluindo a 
embalagem, a rotulagem, a denominação 
e a composição no que diz respeito a todos 
os seus componentes e à sua dosagem; 
e/ou 

Or. en

Justificação

Pequena modificação à alteração 16 proposta pela relatora. A definição de medicamento 
falsificado deve referir-se não apenas à apresentação falsa, mas também à enganosa.
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Alteração 135
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) às suas propriedades, incluindo a 
embalagem, a rotulagem, a denominação 
e a composição, tanto no que diz respeito 
aos princípios farmacêuticos activos, 
como à sua dosagem;

Or. en

Alteração 136
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) à sua identidade, incluindo a 
embalagem, a rotulagem e o folheto 
informativo, a denominação, a 
composição no que diz respeito a todos os 
seus componentes e à sua eficácia; e/ou

Or. it

Justificação

Para garantir uma maior precisão e rigor, é acrescentada uma referência ao folheto 
informativo.
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Alteração 137
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) à sua origem, incluindo qualquer 
declaração que induza em erro em 
relação ao fabricante, país de fabrico, 
país de origem, titular da autorização de 
introdução no mercado ou distribuição; 
e/ou

Or. en

Alteração 138
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) à sua produção, incluindo o fabricante, 
o país de fabrico, o país de origem e o 
titular da autorização de introdução no 
mercado;

Or. en

Alteração 139
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea b) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b) à sua origem, incluindo o fabricante, o 
país de fabrico, o país de origem e o 
titular da autorização de introdução no 
mercado; e/ou

Or. it

Alteração 140
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) à sua origem, incluindo o fabricante, o 
país de fabrico, o país de origem e o 
titular da autorização de introdução no 
mercado; e/ou

Or. en

Alteração 141
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) à sua origem, incluindo o fabricante, o 
país de fabrico, o país de origem e o 
titular da autorização de introdução no 
mercado; e/ou

Or. en
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Alteração 142
Judith A. Merkies

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) à sua origem, incluindo o fabricante, o 
país de fabrico, o país de origem e o 
titular da autorização de introdução no 
mercado; e/ou 

Or. en

Alteração 143
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) à sua origem, incluindo o fabricante, o 
país de fabrico, o país de origem e o 
titular da autorização de introdução no 
mercado;

Or. en

Alteração 144
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea c) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c) à sua história, incluindo os registos e 
documentos relativos às cadeias de 
distribuição. Isto aplica-se ao produto, ao 
seu recipiente ou a outra informação na 
embalagem ou rotulagem.

Or. en

Alteração 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) à sua história, incluindo os registos e 
documentos que permitem identificar a 
cadeia de distribuição. 

Or. en

Alteração 146
Judith A. Merkies

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) à sua história, incluindo os registos e 
documentos que permitem identificar a 
cadeia de distribuição.

Or. en
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Alteração 147
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) à sua origem, incluindo os registos e 
documentos que permitem identificar a 
cadeia de distribuição.

Or. en

Alteração 148
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) à sua história, incluindo os registos e 
documentos relativos às cadeias de 
distribuição.

Or. it

Alteração 149
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) à sua história, incluindo os registos e 
documentos relativos às cadeias de 



PE439.407v01-00 16/51 AM\807494PT.doc

PT

distribuição.

Or. en

Alteração 150
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 1 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) à sua história, incluindo os registos e 
documentos relativos às cadeias de 
distribuição.

Or. en

Alteração 151
Judith A. Merkies

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, em cooperação com a 
Agência e as autoridades dos 
Estados-Membros, deve actualizar esta 
definição com base no progresso técnico e 
científico e nos acordos internacionais.
Esta definição não diz respeito às 
infracções à legislação em matéria de 
direitos de propriedade intelectual e 
industrial ou direitos de patente.
Esta definição não diz respeito aos erros 
de fabrico não intencionais.

Or. en
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Alteração 152
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão terá competência para 
actualizar esta definição com base no 
progresso técnico e científico e em 
acordos internacionais.
Esta definição não diz respeito às 
infracções à legislação em matéria de 
direitos de propriedade intelectual e 
industrial ou direitos de patente.
Esta definição não diz respeito aos erros 
de fabrico.

Or. en

Alteração 153
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve actualizar esta definição 
com base no progresso técnico e científico 
e nos acordos internacionais.
Esta definição não diz respeito às 
infracções à legislação em matéria de 
direitos de propriedade industrial.
Esta definição não diz respeito aos erros 
de fabrico. 

Or. en
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Alteração 154
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Esta definição não diz respeito às 
infracções à legislação em matéria de 
direitos de propriedade intelectual e 
industrial ou direitos de patente.

Or. it

Alteração 155
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Esta definição não diz respeito às 
infracções à legislação em matéria de 
direitos de propriedade intelectual e 
industrial ou direitos de patente.

Or. en

Alteração 156
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-A – parágrafo 2 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Esta definição não diz respeito às 
infracções à legislação em matéria de 
direitos de propriedade intelectual e 
industrial ou direitos de patente.  

Or. en

Alteração 157
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) No artigo 1.º, é aditado o n.º 2-B, 
após o n.º 2-A, com a seguinte redacção:
2-B. Qualquer substância activa utilizada 
como matéria-prima:
Qualquer substância ou mistura de 
substâncias destinada a ser utilizada no 
fabrico de um medicamento e que, 
quando utilizada na sua produção, se 
torna uma substância activa desse 
medicamento. Estas substâncias
destinam-se a proporcionar actividade 
farmacológica ou outro efeito directo no 
diagnóstico, cura, alívio, tratamento ou 
prevenção de uma doença ou a 
influenciar a estrutura e a função do 
organismo.

Or. en
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Alteração 158
Judith A. Merkies

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-B (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-B) No artigo 1.º, é aditado o n.º 3-A, 
após o n.º 3, com a seguinte redacção:
3-A) Excipiente: 
O componente de uma forma 
farmacêutica diferente da substância 
activa. Os excipientes incluem 
enchedores, desintegradores, 
lubrificantes, corantes, antioxidantes, 
conservantes, adjuvantes, estabilizadores, 
espessantes, emulsionantes, solventes, 
reforçadores de permeação, aromatizantes 
e substâncias aromáticas, bem como os 
componentes do revestimento externo dos 
medicamentos, como, por exemplo, as 
cápsulas de gelatina.

Or. en

Justificação

É necessária uma definição de excipiente. Um excipiente é uma parte essencial do 
medicamento acabado.  Esta definição está em conformidade com as orientações sobre os 
excipientes do comité CHMP da EMEA. 

Alteração 159
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 17-A

Texto da Comissão Alteração

17-A. Comercialização de medicamentos: 17-A. Terceiros intermediários na 
comercialização e corretagem de 
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medicamentos:
Qualquer actividade que consista na 
negociação, independentemente e em nome 
de outra pessoa, da venda ou da compra de 
medicamentos, ou relativa à facturação 
ou à corretagem de medicamentos, 
excluindo o fornecimento de 
medicamentos ao público, e que não se 
enquadre na definição de distribuição por 
grosso de medicamentos.

Qualquer actividade ligada à compra ou 
venda de medicamentos, com excepção da 
venda ao público e da distribuição por 
grosso, como definida no n.º 17 do 
presente artigo, que não inclua a 
manipulação física e que consista na 
negociação, independentemente e em nome 
de outra pessoa singular ou colectiva, ou 
de um organismo previsto na legislação 
nacional. 

Or. es

Justificação

This definition includes in pharmacutical legislation bodies which perform brokering and 
negotiation services in the buying and selling of medicinal products.   It is important to 
highlight, and therefore include in the definition, that these bodies do not under any 
circumstances have physical possession of those medicinal products or store them in any 
form. This means that they do not have their own storage facilities. 

Furthermore, those bodies can perform these tasks for national agencies or other types of 
organisation that may be authorised under national law to procure or supply medicinal 
products (e.g. for third country healthcare systems), which means that they should be 
accommodated as part of the definition. 

Alteração 160
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 17-A

Texto da Comissão Alteração

"17-A. Comercialização de medicamentos "17-A. Comercialização

Qualquer actividade que consista na 
negociação, independentemente e em nome 
de outra pessoa, da venda ou da compra de 
medicamentos, ou relativa à facturação ou 
à corretagem de medicamentos, excluindo 
o fornecimento de medicamentos ao 
público, e que não se enquadre na 
definição de distribuição por grosso de 

Qualquer actividade que consista na 
negociação, independentemente e em nome 
de outra pessoa, da venda ou da compra de 
medicamentos ou de substâncias 
farmacêuticas activas, ou relativa à 
facturação de medicamentos ou de
substâncias farmacêuticas activas, 
excluindo o seu fornecimento ao público, e 
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medicamentos.» que não se enquadre na definição de 
distribuição por grosso de medicamentos.»

Or. en

Justificação

A comercialização não se aplica apenas aos medicamentos, mas também às substâncias 
farmacêuticas activas, pelo que convém fazer uma referência específica no texto.

Alteração 161
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 17-A

Texto da Comissão Alteração

“17-A. Comercialização de medicamentos “17-A. Comercialização

Qualquer actividade que consista na 
negociação, independentemente e em nome 
de outra pessoa, da venda ou da compra de 
medicamentos, ou relativa à facturação ou 
à corretagem de medicamentos, excluindo 
o fornecimento de medicamentos ao 
público, e que não se enquadre na 
definição de distribuição por grosso de 
medicamentos."

Qualquer actividade que consista na 
negociação, independentemente e em nome 
de outra pessoa, da venda ou da compra de 
medicamentos ou de substâncias 
farmacêuticas activas, ou relativa à 
facturação de medicamentos ou de
substâncias farmacêuticas activas, 
excluindo o seu fornecimento ao público, e 
que não se enquadre na definição de 
distribuição por grosso de medicamentos."

Or. de

Justificação

A comercialização não se aplica apenas aos medicamentos, mas também às substâncias 
farmacêuticas activas, pelo que convém fazer uma referência específica no texto.
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Alteração 162
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 1.º, é aditado o n.º 17-B, 
após o n.º 17-A, com a seguinte redacção:
17-B. Pessoas autorizadas a fornecer 
medicamentos
Pessoas ou entidades titulares de uma 
autorização de distribuição por grosso, 
sem prejuízo das pessoas ou entidades que 
não estão obrigadas a ser titulares de uma 
autorização de fornecimento de 
medicamentos.

Or. en

Justificação

Deve ser incluída uma definição para explicar o significado de "Pessoas autorizadas a 
fornecer medicamentos", dado que estes termos são utilizados na actual Directiva 
2001/83/CE sem serem definidos. No intuito de lograr uma efectiva protecção contra os 
medicamentos falsificados, todos quantos participem, directa ou indirectamente, na cadeia de 
abastecimento devem ser claramente identificados.

Alteração 163
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 1.º, é aditado o n.º 17-B, 
após o n.º 17-A, com a seguinte redacção:
17-B. Pessoas autorizadas a fornecer 
medicamentos 
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Pessoas ou entidades titulares de uma 
autorização de distribuição por grosso, 
sem prejuízo das pessoas ou entidades que 
não estão obrigadas a ser titulares de uma 
autorização de fornecimento de 
medicamentos.

Or. en

Justificação

Deve ser incluída uma definição para explicar o significado de "Pessoas autorizadas a 
fornecer medicamentos", dado que estes termos são utilizados na actual Directiva 
2001/83/CE sem serem definidos. No intuito de lograr uma efectiva protecção contra a 
intrusão de medicamentos falsificados na cadeia de abastecimento legal, todos quantos nesta 
participem devem ser claramente identificados. 

Alteração 164
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 1.º, é aditado o n.º 17-B, 
após o n.º 17-A, com a seguinte redacção:
17-B. Corretagem
Qualquer actividade ligada à venda ou 
compra de medicamentos ou substâncias 
farmacêuticas activas, com excepção da 
venda a retalho e da distribuição por 
grosso, como definida no n.º 17 do 
presente artigo, que não inclua a 
manipulação física e que consista na 
mediação, independentemente e em nome 
de outra pessoa singular ou colectiva.

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer uma distinção entre comercialização e corretagem.
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Alteração 165
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 1.º, é aditado o n.º 17-B, 
após o n.º 17-A, com a seguinte redacção:
17-B. Corretagem
Qualquer actividade ligada à venda ou 
compra de medicamentos ou substâncias 
farmacêuticas activas, com excepção da 
venda a retalho e da distribuição por 
grosso, como definida no n.º 17 do 
presente artigo, que não inclua a 
manipulação física e que consista na 
mediação, independentemente e em nome 
de outra pessoa singular ou colectiva.

Or. de

Justificação

É necessário estabelecer uma distinção entre comercialização e corretagem.

Alteração 166
Linda McAvan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 1.º, é aditado o n.º 17-B, 
após o n.º 17-A, com a seguinte redacção:
17-B. Cadeia de distribuição organizada
Sistema de distribuição com base no qual 
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o fabricante fornece um medicamento 
directamente, sem o envolvimento de 
terceiros, como distribuidores por grosso 
ou comerciantes, a um estabelecimento 
clínico em que o produto é ministrado 
directamente ao doente.

Or. en

Justificação

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

Alteração 167
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 2 –n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 2.º, é aditado o n.º 3-A, 
após o n.º 3, com a seguinte redacção:
3-A. As disposições da presente directiva 
em nada afectam o direito dos 
Estados-Membros de restringir ou proibir 
a venda de medicamentos sujeitos a 
receita médica na Internet.

Or. en

Alteração 168
Sylvana Rapti

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 2 –n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 2.º, é aditado o n.º 3-A, 
após o n.º 3, com a seguinte redacção:
3-A. A presente directiva em nada afecta o 
direito dos Estados-Membros de 
restringirem ou proibirem a venda de 
medicamentos sujeitos a receita médica 
na Internet. 

Or. en

Justificação

Actualmente, a maioria dos Estados-Membros restringe a venda, através da Internet, de 
medicamentos sujeitos a receita médica. Estas restrições contribuem para reduzir as 
oportunidades de colocar medicamentos falsificados à disposição do público em geral. No 
interesse da saúde pública, e em conformidade com o princípio da subsidiariedade, deve ser 
permitido manter essas restrições. 

Alteração 169
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea f) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

f) Observar os princípios e as directrizes de 
boas práticas de fabrico de medicamentos e 
só utilizar como matérias-primas 
substâncias activas que tenham sido 
fabricadas em conformidade com as 
directrizes pormenorizadas relativas às 
boas práticas de fabrico de matérias-
primas. Para o efeito, o titular da 
autorização de fabrico deve verificar se o 
fabricante das substâncias activas cumpre 
as boas práticas de fabrico, pelos seus 
próprios meios ou recorrendo a um 
organismo acreditado para esse fim por 
uma autoridade competente de um 
Estado-Membro.

f) Observar os princípios e as directrizes de 
boas práticas de fabrico de medicamentos e 
só utilizar como matérias-primas 
substâncias activas que tenham sido 
fabricadas em conformidade com as 
directrizes pormenorizadas relativas às 
boas práticas de fabrico de matérias-
primas. Para o efeito, o titular da 
autorização de fabrico deve assegurar que 
as operações de produção sejam 
realizadas em conformidade com as 
orientações e normas em matéria de boas 
práticas de fabrico em vigor na União, 
mediante a realização de inspecções 
obrigatórias pelas autoridades 
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competentes da União ou pelas 
autoridades de países com os quais 
tenham sido celebrados acordos de 
reconhecimento mútuo, que digam 
igualmente respeito às substâncias 
farmacêuticas activas. 

Or. en

Justificação

Para garantir a protecção adequada da saúde pública, é necessário que as unidades de 
produção sejam submetidas a inspecções pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros, em colaboração com a EMEA.  A eventual presença de diferentes 
organismos privados acreditados diminuiria a garantia da eficácia das inspecções, criaria 
confusão quanto à responsabilidade pela exactidão dos resultados das inspecções e criaria 
uma relação ambígua entre a empresa inspeccionada e a entidade que efectua a inspecção, o 
que poderia favorecer a corrupção. 

Alteração 170
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea f) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

f) Observar os princípios e as directrizes de 
boas práticas de fabrico de medicamentos e 
só utilizar como matérias-primas 
substâncias activas que tenham sido 
fabricadas em conformidade com as 
directrizes pormenorizadas relativas às 
boas práticas de fabrico de 
matérias-primas. Para o efeito, o titular da 
autorização de fabrico deve verificar se o 
fabricante das substâncias activas cumpre
as boas práticas de fabrico, pelos seus 
próprios meios ou recorrendo a um 
organismo acreditado para esse fim por 
uma autoridade competente de um 
Estado-Membro. 

f) Observar os princípios e as directrizes de 
boas práticas de fabrico de medicamentos e 
só utilizar como matérias-primas 
substâncias activas e excipientes que 
tenham sido fabricados e distribuídos em 
conformidade com as directrizes 
pormenorizadas relativas às boas práticas 
de fabrico e distribuição de 
matérias-primas. Para o efeito, o titular da 
autorização de fabrico deve verificar se o 
fabricante e o distribuidor das substâncias 
activas e dos excipientes cumprem as boas 
práticas de fabrico, pelos seus próprios 
meios ou recorrendo a um organismo 
acreditado para esse fim por uma 
autoridade competente de um 
Estado-Membro. 
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Or. en

Justificação

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

Alteração 171
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea f) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

f) Observar os princípios e as directrizes de 
boas práticas de fabrico de medicamentos e 
só utilizar como matérias-primas 
substâncias activas que tenham sido 
fabricadas em conformidade com as 
directrizes pormenorizadas relativas às 
boas práticas de fabrico de 
matérias-primas. Para o efeito, o titular da 
autorização de fabrico deve verificar se o 
fabricante das substâncias activas cumpre 
as boas práticas de fabrico, pelos seus 
próprios meios ou recorrendo a um 
organismo acreditado para esse fim por 
uma autoridade competente de um 
Estado-Membro.

f) Observar os princípios e as directrizes de 
boas práticas de fabrico de medicamentos e 
só utilizar como matérias-primas 
substâncias activas que tenham sido 
fabricadas e distribuídas em conformidade
com as directrizes pormenorizadas 
relativas às boas práticas de fabrico e 
distribuição de matérias-primas. Para o 
efeito, o titular da autorização de fabrico 
deve verificar se o fabricante das 
substâncias activas cumpre as boas práticas 
de fabrico, pelos seus próprios meios ou 
recorrendo a um organismo acreditado para 
esse fim por uma autoridade competente de 
um Estado-Membro. 

Or. en

Alteração 172
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea f) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

f) Observar os princípios e as directrizes de 
boas práticas de fabrico de medicamentos e 
só utilizar como matérias-primas 
substâncias activas que tenham sido 
fabricadas em conformidade com as 
directrizes pormenorizadas relativas às 
boas práticas de fabrico de 
matérias-primas. Para o efeito, o titular da 
autorização de fabrico deve verificar se o 
fabricante das substâncias activas cumpre 
as boas práticas de fabrico, pelos seus 
próprios meios ou recorrendo a um 
organismo acreditado para esse fim por 
uma autoridade competente de um 
Estado-Membro.

f) Observar os princípios e as directrizes de 
boas práticas de fabrico de medicamentos e 
só utilizar como matérias-primas 
substâncias activas que tenham sido 
fabricadas e distribuídas em conformidade 
com as directrizes pormenorizadas 
relativas às boas práticas de fabrico e 
distribuição de matérias-primas. Para o 
efeito, o titular da autorização de fabrico 
deve verificar se o fabricante das 
substâncias activas cumpre as boas práticas 
de fabrico, pelos seus próprios meios ou 
recorrendo a um organismo acreditado para 
esse fim por uma autoridade competente de 
um Estado-Membro.

Or. de

Alteração 173
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea f) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

f)  Observar os princípios e as directrizes 
de boas práticas de fabrico de 
medicamentos e só utilizar como 
matérias-primas substâncias activas que 
tenham sido fabricadas em conformidade 
com as directrizes pormenorizadas 
relativas às boas práticas de fabrico de 
matérias-primas. Para o efeito, o titular da 
autorização de fabrico deve verificar se o 
fabricante das substâncias activas cumpre 
as boas práticas de fabrico, pelos seus 
próprios meios ou recorrendo a um 
organismo acreditado para esse fim por 
uma autoridade competente de um 

f)  Observar os princípios e as directrizes 
de boas práticas de fabrico de 
medicamentos e só utilizar como 
matérias-primas substâncias activas que 
tenham sido fabricadas em conformidade 
com as directrizes pormenorizadas 
relativas às boas práticas de fabrico de 
matérias-primas. Para o efeito, o titular da 
autorização de fabrico deve verificar se o 
fabricante das substâncias activas cumpre 
as boas práticas de fabrico, pelos seus 
próprios meios, através de outro titular de 
uma autorização de fabrico que obtenha o 
mesmo material deste fabricante ou 
recorrendo a um organismo acreditado para 
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Estado-Membro. esse fim por uma autoridade competente de 
um Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A fim de permitir sinergias, os titulares de autorizações de fabrico devem ter a possibilidade 
de unir forças no que se refere às inspecções das unidades de produção. Tal permitirá 
aumentar os recursos disponíveis e realizar um maior número de inspecções e, por 
conseguinte, assegurar aos doentes um nível mais elevado de segurança. 

Alteração 174
Judith A. Merkies

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea f) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

f) Observar os princípios e as directrizes de 
boas práticas de fabrico de medicamentos e 
só utilizar como matérias-primas 
substâncias activas que tenham sido 
fabricadas em conformidade com as 
directrizes pormenorizadas relativas às 
boas práticas de fabrico de 
matérias-primas. Para o efeito, o titular da 
autorização de fabrico deve verificar se o 
fabricante das substâncias activas cumpre 
as boas práticas de fabrico, pelos seus 
próprios meios ou recorrendo a um 
organismo acreditado para esse fim por 
uma autoridade competente de um 
Estado-Membro.

f) Observar os princípios e as directrizes de 
boas práticas de fabrico de medicamentos e 
só utilizar como matérias-primas 
substâncias activas que tenham sido 
fabricadas em conformidade com as 
directrizes pormenorizadas relativas às 
boas práticas de fabrico de 
matérias-primas. Para o efeito, o titular da 
autorização de fabrico deve verificar se o 
fabricante das substâncias activas cumpre 
as boas práticas de fabrico, pelos seus 
próprios meios ou recorrendo a um 
organismo acreditado para esse fim por 
uma autoridade competente de um 
Estado-Membro. O titular da autorização 
de fabrico deve assegurar que as 
matérias-primas, à excepção das 
substâncias farmacêuticas activas, sejam 
avaliadas como sendo adequadas para uso 
em medicamentos. O titular da 
autorização de fabrico deve assegurar que 
o processo seguido para efeitos de 
avaliação seja descrito num sistema de 
qualidade disponível para inspecção pelas 
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autoridades competentes.

Or. en

Justificação

As substâncias farmacêuticas activas (SFA) e os excipientes têm características muito 
diferentes em termos de cadeia de abastecimento. As disposições aplicáveis aos excipientes 
devem constar de um artigo específico que os diferencie claramente das SFA e aplique um 
nível de controlo apropriado. Os fabricantes de excipientes e a cadeia de abastecimento de 
matérias-primas são monitorizados pelo Sistema de Qualidade do Titular da Autorização de 
Fabrico, sob supervisão da pessoa qualificada da UE, que está, por seu turno, sujeita a 
inspecções regulamentares.

Alteração 175
Vittorio Prodi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea f) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

f) Observar os princípios e as directrizes de 
boas práticas de fabrico de medicamentos e 
só utilizar como matérias-primas 
substâncias activas que tenham sido 
fabricadas em conformidade com as 
directrizes pormenorizadas relativas às 
boas práticas de fabrico de 
matérias-primas. Para o efeito, o titular da 
autorização de fabrico deve verificar se o 
fabricante das substâncias activas cumpre 
as boas práticas de fabrico, pelos seus 
próprios meios ou recorrendo a um 
organismo acreditado para esse fim por 
uma autoridade competente de um 
Estado-Membro.

f) Observar os princípios e as directrizes de 
boas práticas de fabrico de medicamentos e 
só utilizar como matérias-primas 
substâncias activas que tenham sido 
fabricadas em conformidade com as 
directrizes pormenorizadas relativas às 
boas práticas de fabrico de 
matérias-primas. Para o efeito, o titular da 
autorização de fabrico deve verificar se o 
fabricante das substâncias activas cumpre 
as boas práticas de fabrico, pelos seus 
próprios meios ou recorrendo a um 
organismo acreditado para esse fim por 
uma autoridade competente de um 
Estado-Membro. Os excipientes que 
cumprem boas práticas de fabrico e boas 
práticas de distribuição equivalentes, 
como IPEC-PQG, EFfCI, HACCP e/ou 
ISO9001/ISO22000, estão isentos de 
requisitos adicionais.

Or. en
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Justificação

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

Alteração 176
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea f) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

f) Observar os princípios e as directrizes de 
boas práticas de fabrico de medicamentos e 
só utilizar como matérias-primas 
substâncias activas que tenham sido 
fabricadas em conformidade com as 
directrizes pormenorizadas relativas às 
boas práticas de fabrico de 
matérias-primas. Para o efeito, o titular da 
autorização de fabrico deve verificar se o 
fabricante das substâncias activas cumpre 
as boas práticas de fabrico, pelos seus 
próprios meios ou recorrendo a um 
organismo acreditado para esse fim por 
uma autoridade competente de um 
Estado-Membro.

f) Observar os princípios e as directrizes de 
boas práticas de fabrico de medicamentos e 
só utilizar como matérias-primas 
substâncias activas que tenham sido 
fabricadas em conformidade com as 
directrizes pormenorizadas relativas às 
boas práticas de fabrico de 
matérias-primas.  Para o efeito, o titular da 
autorização de fabrico deve verificar se o 
fabricante das substâncias activas cumpre 
as boas práticas de fabrico. A Comissão 
deverá elaborar uma lista de 
determinadas categorias de excipientes 
com base numa avaliação dos riscos, 
tendo em consideração a sua origem e 
utilização prevista.
Os actos que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, devem ser 
adoptados em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.
O fabricante aplicará a estas categorias 
de excipientes as boas práticas de fabrico 
pertinentes, com base numa avaliação dos 
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riscos, em conformidade com as directivas 
a que se refere o n.º 2 do artigo 47.º, tendo 
em conta outros requisitos do sistema de 
qualidade aplicáveis, e documentará 
devidamente estas medidas. 

Or. es

Justificação

Accrediting auditors to verify that active substance manufacturers are following good 
manufacturing practices would be resource-inefficient and provide no additional guarantees 
on the protection of the European public, since the quality of the audits that manufacturers 
conduct in respect of the manufacturers of the base materials already forms the subject of 
regular checks. It is therefore proposed that the reference to that verification be removed. 

It is also proposed that compliance with appropriate correct manufacturing practices be 
extended to include certain categories of excipient, but that the approach to this should 
always be risk based, since otherwise this would be very costly and inefficient. 

Alteração 177
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea f) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

a-A) O segundo parágrafo da alínea f) 
passa a ter a seguinte redacção:
A Comissão deve adoptar por meio de 
actos delegados, em conformidade com o 
artigo 121.º-A e sob reserva das condições 
previstas nos artigos 121.º-B e 121.º-C, 
uma lista de determinadas categorias de 
excipientes identificados com base numa 
avaliação dos riscos, que tenha em conta 
a sua origem e a sua utilização prevista. O 
fabricante aplicará a estas categorias de 
excipientes as boas práticas de fabrico 
pertinentes, com base numa avaliação dos 
riscos oficial, em conformidade com as 
directrizes aplicáveis a que é feita 
referência no segundo parágrafo do 
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artigo 47.º, tendo em conta outros 
requisitos adequados do sistema de 
qualidade, e documentará estas medidas.

Or. en

Justificação

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

Alteração 178
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea f) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

a-A) O segundo parágrafo da alínea f) 
passa a ter a seguinte redacção:
A Comissão deve elaborar por meio de 
actos delegados, em conformidade com o 
artigo 121.º-A e sob reserva das condições 
previstas nos artigos 121.º-B e 121.º-C, 
uma lista de determinadas categorias de 
excipientes identificados com base numa 
avaliação dos riscos, que tenha em conta 
a sua origem e a sua utilização prevista.
O fabricante aplicará a estas categorias 
de excipientes as boas práticas de fabrico 
pertinentes, com base numa avaliação dos 
riscos oficial, em conformidade com as 
directrizes aplicáveis a que é feita 
referência no segundo parágrafo do 
artigo 47.º, tendo em conta outros 
requisitos adequados do sistema de 
qualidade, e documentará estas medidas.

Or. en

Justificação

A Comissão deve elaborar por meio de actos delegados, em conformidade com o artigo 290.º 
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do TFUE, uma lista das categorias de excipientes, que, com base numa avaliação dos riscos, 
comportam riscos para a saúde pública se forem falsificados. Os princípios das boas práticas 
de fabrico aplicam-se a estes excipientes.

Alteração 179
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea f) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

a-A) O segundo parágrafo da alínea f) 
passa a ter a seguinte redacção: 
A presente alínea é igualmente aplicável a 
determinados excipientes cuja lista e 
condições específicas de aplicação são 
estabelecidas por uma directiva aprovada 
pela Comissão por meio de actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
121.º-A e sob reserva das condições 
previstas nos artigos 121.º-B e 121.º-C. Só 
devem ser utilizados em medicamentos os 
excipientes fabricados de acordo com as 
normas de controlo da qualidade ISO 
9000 e ISO 9001.

Or. en

Justificação

Os excipientes não apresentam quaisquer efeitos farmacêuticos. A introdução de requisitos 
específicos de boas práticas de fabrico não é necessária para aumentar a segurança do 
paciente, e é desproporcionada  na medida em que os mesmos excipientes continuariam a 
estar presentes em alimentos. Nos produtos alimentares, estas substâncias estão sujeitas às 
normas ISO 9000/ISO 9001. A maioria dos excipientes utilizados actualmente nos produtos 
farmacêuticos cumpre estas normas e, de acordo com um estudo da UE, não há registo de 
quaisquer incidentes graves, desde o início de 2000, em que pacientes tenham sofrido danos 
devido a excipientes falsificados. 
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Alteração 180
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea f) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

a-A) O segundo parágrafo da alínea f) 
passa a ter a seguinte redacção:
A presente alínea é igualmente aplicável a 
determinados excipientes cuja lista e 
condições específicas de aplicação serão 
determinadas através de uma directiva 
aprovada pela Comissão nos termos do 
n.º 2 do artigo 121.º. 
O mais tardar três anos após a data de 
entrada em vigor da presente Directiva, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório de 
avaliação dos riscos de determinados 
excipientes utilizados no fabrico de
medicamentos. Este relatório deve incluir 
uma análise do impacto, bem como os 
critérios para a elaboração da lista 
supramencionada. No relatório, deverão 
ser apresentadas propostas para possíveis 
inspecções e disposições aplicáveis aos 
fabricantes e importadores de excipientes 
que não estejam sujeitos às normas ou 
inspecções no quadro da legislação em 
matéria de medicamentos.

Or. en

Justificação

A questão do risco de determinados excipientes surgiu a respeito das matérias infectadas 
pela BSE e dos casos de falsificações detectadas no Haiti, no Panamá e na Índia, na década 
de 1990. Na UE, a Comissão encomendou (e recebeu em 19 de Dezembro de 2007) um 
relatório de avaliação de impacto sobre os excipientes, elaborado pela Europe Economics 
Chancery House. Com base neste relatório, a questão dos excipientes utilizados no fabrico de 
medicamentos deve ser resolvida mediante uma abordagem baseada nos riscos.
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Alteração 181
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

b) É aditada a alínea g) com a seguinte 
redacção:

b) É aditada a alínea g) com a seguinte 
redacção:

g) Informar a autoridade competente sobre 
produtos de cuja existência tenha 
conhecimento e que sejam, ou sejam 
suspeitos de ser, falsificados relativamente 
à identidade, história ou origem dos 
produtos por si fabricados.»

g) Informar a autoridade competente sobre 
produtos de cuja existência tenha 
conhecimento e que sejam, ou sejam 
suspeitos de ser, falsificados relativamente 
à identidade, história ou origem dos 
produtos por si fabricados, seja na cadeia 
de abastecimento legal ou através da 
venda ilegal no comércio em linha."

Or. en

Justificação

A obrigação de informação por parte do titular de uma autorização de fabrico viabiliza um 
máximo de transparência e rastreabilidade e contribui para melhorar a viabilidade dos 
dados sobre a verdadeira dimensão do problema da "contrafacção".

Alteração 182
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

b) É aditada a alínea g) com a seguinte 
redacção:

b) É aditada a alínea g) com a seguinte 
redacção:

g) Informar a autoridade competente sobre 
produtos de cuja existência tenha 
conhecimento e que sejam, ou sejam 
suspeitos de ser, falsificados relativamente 
à identidade, história ou origem dos 

g) Informar a autoridade competente sobre 
produtos de cuja existência tenha 
conhecimento e que sejam, ou sejam 
suspeitos de ser, falsificados relativamente 
à identidade, história ou origem dos 
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produtos por si fabricados.» produtos por si fabricados, seja na cadeia 
de abastecimento legal ou através da 
venda ilegal no comércio em linha."

Or. en

Justificação

A obrigação de informação por parte do titular de uma autorização de fabrico viabiliza um 
máximo de transparência e rastreabilidade e contribui para melhorar a viabilidade dos 
dados sobre a verdadeira dimensão do problema da "contrafacção".

Alteração 183
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

b) É aditada a alínea g) com a seguinte 
redacção:

b) É aditada a alínea g) com a seguinte 
redacção:

g) Informar a autoridade competente sobre 
produtos de cuja existência tenha 
conhecimento e que sejam, ou sejam 
suspeitos de ser, falsificados relativamente 
à identidade, história ou origem dos 
produtos por si fabricados.

g) Informar a autoridade competente sobre 
produtos de cuja existência tenha 
conhecimento e que sejam, ou sejam 
suspeitos de ser, falsificados relativamente 
à identidade, história ou origem dos 
produtos por si fabricados, seja na cadeia 
de abastecimento legal ou ilegal, 
nomeadamente na Internet.

Or. en

Justificação

A obrigação por parte do titular de uma autorização de fabrico de informar as autoridades 
competentes sobre a existência de produtos falsificados deve ser generalizada de forma a 
viabilizar um máximo de transparência e rastreabilidade. Para além disso, esta medida 
facilitaria a obtenção de dados viáveis sobre a verdadeira dimensão do problema.
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Alteração 184
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditada a seguinte alínea h):
h) A Comissão deverá apresentar 
anualmente ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório contendo 
informações viáveis e precisas sobre a 
situação actual e sobre as tendências em 
termos de falsificação de medicamentos. 
O relatório deverá, no mínimo, informar 
sobre onde e como se detectaram os 
produtos falsificados, quem os detectou e 
qual a sua origem, e fornecer uma 
descrição exacta do tipo de falsificação. 

Or. en

Justificação

Para abordar e solucionar os problemas de medicamentos falsificados, é essencial 
compreender e identificar a sua origem e principais fontes. Como tal, deve ser introduzida a 
apresentação de um relatório anual.

Alteração 185
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditada a seguinte alínea h):

h) À luz da presente Directiva, a 
Comissão deverá apresentar anualmente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
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um relatório estatístico contendo dados 
viáveis e precisos sobre a situação actual, 
as tendências e os desenvolvimentos em 
termos de contrafacção/falsificação de 
medicamentos nos Estados-Membros. 
O relatório deverá estabelecer uma 
distinção clara entre problemas de 
contrafacção/falsificação e problemas 
relacionados com a infracção dos direitos 
de patente.

Or. en

Justificação

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

Alteração 186
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditada a seguinte alínea h):

h) À luz da presente Directiva, a 
Comissão deverá apresentar anualmente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
um relatório estatístico contendo dados 
viáveis e precisos sobre a situação actual, 
as tendências e os desenvolvimentos em 
matéria de falsificação de medicamentos 
nos Estados-Membros. 
O relatório estabelecerá uma distinção 
clara entre problemas de falsificação e 
problemas relacionados com a infracção 
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dos direitos de patente.

Or. en

Justificação

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

Alteração 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditada a seguinte alínea h): 

h) assumir responsabilidade legal pela 
exactidão dos elementos constatados no 
âmbito das inspecções e dos controlos 
realizados ou encomendados, sem que 
seja possível delegar essa 
responsabilidade.

Or. en

Justificação

É essencial garantir, através de inspecções e controlos, que os medicamentos sejam 
fabricados em conformidade com as boas práticas de fabrico. Para este fim, é importante 
salientar que o titular da autorização de fabrico é responsável tanto pelos produtos 
fabricados como pelas matérias-primas adquiridas. Por esta razão, é necessário atribuir 
responsabilidade ao fabricante pelos resultados das inspecções, sobretudo se este puder 
delegar as inspecções num órgão acreditado para o efeito. 
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Alteração 188
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas necessárias para 
assegurar que o fabrico, nos seus 
territórios, de substâncias activas utilizadas 
como matérias-primas, incluindo 
substâncias activas destinadas à 
exportação, cumpre as boas práticas de 
fabrico para as substâncias activas.

(1) Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas necessárias para 
assegurar que o fabrico e a distribuição, 
nos seus territórios, de substâncias activas 
utilizadas como matérias-primas, incluindo 
substâncias activas destinadas à 
exportação, cumpre as boas práticas de 
fabrico para as substâncias activas.

Or. en

Alteração 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46-B – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As substâncias activas utilizadas como 
matérias-primas só devem ser importadas 
se:

2. As substâncias activas utilizadas como 
matérias-primas só podem ser importadas 
se:

Or. en

Justificação

Uma confirmação, por escrito, do país terceiro exportador de que as boas práticas de fabrico 
foram aplicadas à unidade de fabrico da substância activa exportada é uma garantia 
insuficiente. Para garantir a saúde pública e salvaguardar a competitividade das empresas 
europeias, é necessário que estas unidades de produção sejam submetidas a inspecções 
efectuadas pelas autoridades nacionais competentes. Este sistema constituirá o incentivo 
adequado para que os produtores estrangeiros instem os seus Estados de origem a celebrar 
acordos de reconhecimento mútuo com a União Europeia.
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Alteração 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46-B – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se forem acompanhadas por uma 
confirmação, por escrito, do país terceiro 
exportador de que as boas práticas de 
fabrico aplicáveis à unidade de fabrico da 
substância activa exportada são, no 
mínimo, equivalentes às instituídas pela 
Comunidade e que essa unidade de 
fabrico está sujeita a inspecções e a 
execução de normas que garantem que 
essas boas práticas de fabrico não possam 
ser desvirtuadas.

b) Tiverem sido objecto de uma inspecção 
técnica dos princípios farmacêuticos 
activos, com resultado positivo, nos três 
anos precedentes, efectuada por uma 
autoridade comunitária competente ou 
por uma autoridade com a qual tenha sido 
celebrado um acordo de reconhecimento 
mútuo. O resultado positivo da inspecção 
deve ser comprovado por um certificado, 
emitido por uma autoridade competente, 
que ateste a conformidade com as boas 
práticas de fabrico. 

Or. en

Justificação

Uma confirmação, por escrito, do país terceiro exportador de que as boas práticas de fabrico 
foram aplicadas à unidade de fabrico da substância activa exportada é uma garantia 
insuficiente. Para garantir a saúde pública e salvaguardar a competitividade das empresas 
europeias, é necessário que estas unidades de produção sejam submetidas a inspecções 
efectuadas pelas autoridades nacionais competentes. Este sistema constituirá o incentivo 
adequado para que os produtores estrangeiros instem os seus Estados de origem a celebrar 
acordos de reconhecimento mútuo com a União Europeia.

Alteração 191
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46-B – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Se forem acompanhadas por uma 
confirmação, por escrito, do país terceiro 
exportador de que as boas práticas de 
fabrico aplicáveis à unidade de fabrico da 
substância activa exportada são, no 
mínimo, equivalentes às instituídas pela 
Comunidade e que essa unidade de fabrico 
está sujeita a inspecções e a execução de 
normas que garantem que essas boas 
práticas de fabrico não possam ser 
desvirtuadas.

b) Se forem acompanhadas por uma 
confirmação, por escrito, do país terceiro 
exportador de que as boas práticas de 
fabrico aplicáveis à unidade de fabrico da 
substância activa exportada são, no 
mínimo, equivalentes às instituídas pela 
Comunidade e que essa unidade de fabrico 
está sujeita a inspecções e a execução de 
normas, nomeadamente a realização de 
inspecções repetidas e não anunciadas,
que garantem que essas boas práticas de 
fabrico não possam ser desvirtuadas.

Or. en

Justificação

Clarificação.

Alteração 192
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46-B – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se forem acompanhadas por uma 
confirmação, por escrito, do país terceiro 
exportador de que as boas práticas de 
fabrico aplicáveis à unidade de fabrico da 
substância activa exportada são, no 
mínimo, equivalentes às instituídas pela 
Comunidade e que essa unidade de fabrico 
está sujeita a inspecções e a execução de 
normas que garantem que essas boas 
práticas de fabrico não possam ser 
desvirtuadas.

b) Se forem acompanhadas por uma 
confirmação, por escrito, do país terceiro 
exportador de que as boas práticas de 
fabrico aplicáveis à unidade de fabrico da 
substância activa exportada são, no 
mínimo, equivalentes às instituídas pela 
Comunidade e que essa unidade de fabrico 
está sujeita a inspecções rigorosas e 
transparentes e a execução de normas que 
garantem que essas boas práticas de fabrico 
não possam ser desvirtuadas.

Or. en
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Justificação

A protecção garantida em países terceiros deve ser, no mínimo, equivalente à existente na 
Comunidade, pelo que são necessárias inspecções rigorosas e transparentes e a execução de 
normas para garantir o respeito das boas práticas de fabrico. Em caso de incumprimento, o 
país terceiro exportador deve transmitir imediatamente esta informação à Comunidade.

Alteração 193
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 47 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os princípios relativos às boas práticas de 
fabrico das substâncias activas utilizadas 
como matérias-primas, referidas na alínea 
f) do artigo 46.º e no artigo 46.º-B, são 
adoptados sob a forma de directrizes
pormenorizadas.

A Comissão deve elaborar por meio de 
actos delegados, em conformidade com o 
artigo 121.º-A e sob reserva das condições 
previstas nos artigos 121.º-B e 121.º-C, os
princípios relativos às boas práticas de 
fabrico e distribuição das substâncias 
activas utilizadas como matérias-primas e 
excipientes, referidas na alínea f) do artigo 
46.º e no artigo 46.º-B, sob a forma de 
critérios pormenorizados.

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 26 do projecto de relatório. A presente alteração destina-se a adaptar o 
denominado "procedimento de comitologia" ao novo procedimento previsto no artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

Alteração 194
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 47 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Os princípios relativos às boas práticas de 
fabrico das substâncias activas utilizadas 
como matérias-primas, referidas na alínea 
f) do artigo 46.º e no artigo 46.º-B, são 
adoptados sob a forma de directrizes 
pormenorizadas.

Os princípios relativos às boas práticas de 
fabrico e distribuição das substâncias 
activas utilizadas como matérias-primas, 
referidas na alínea f) do artigo 46.º e no 
artigo 46.º-B, são adoptados sob a forma de 
directrizes pormenorizadas.

Or. en

Alteração 195
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 47 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os princípios relativos às boas práticas de 
fabrico das substâncias activas utilizadas 
como matérias-primas, referidas na alínea 
f) do artigo 46.º e no artigo 46.º-B, são 
adoptados sob a forma de directrizes 
pormenorizadas.

Os princípios relativos às boas práticas de 
fabrico e distribuição das substâncias 
activas utilizadas como matérias-primas, 
referidas na alínea f) do artigo 46.º e no 
artigo 46.º-B, são adoptados sob a forma de 
directrizes pormenorizadas.

Or. de

Alteração 196
Judith A. Merkies

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 47 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os princípios relativos às boas práticas de 
fabrico das substâncias activas utilizadas 
como matérias-primas, referidas na alínea 

Os princípios relativos às boas práticas de 
fabrico das substâncias activas utilizadas 
como matérias-primas, referidas na alínea 
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f) do artigo 46.º e no artigo 46.º-B, são 
adoptados sob a forma de directrizes 
pormenorizadas.

f) do artigo 46.º e no artigo 46.º-B, são 
adoptados sob a forma de directrizes 
pormenorizadas. Os princípios pelos quais 
o titular da autorização de fabrico 
assegura que os excipientes são 
adequados para uso em operações de 
fabrico, levado a efeito utilizando uma 
análise assente no risco segundo os 
princípios das boas práticas de fabrico, 
devem ser adoptados sob a forma de 
orientações. 

Or. en

Justificação

Devem ser desenvolvidas orientações apropriadas e proporcionadas para os excipientes e as 
substâncias activas, dado que são muito diferentes as suas características próprias em termos 
da cadeia de abastecimento. Propõe-se que as orientações já existentes constituam a base 
para os controlos a aplicar aos excipientes e que sejam aumentadas por requisitos adicionais 
apropriados, quando necessário. Esta proposta seria uma abordagem pragmática, que 
responderia aos requisitos da actual legislação e assentaria em sistemas eficazes já 
existentes.

Alteração 197
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2001/83/CE
Artigo 52-A

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes e os importadores de 
substâncias activas utilizadas como 
matérias-primas estabelecidos na 
Comunidade devem comunicar o seu 
endereço à autoridade competente do 
Estado-Membro em cujo território estejam 
estabelecidos.

Os fabricantes, os importadores e os 
distribuidores de substâncias activas 
utilizadas como matérias-primas 
estabelecidos na Comunidade devem 
comunicar o seu endereço à autoridade 
competente do Estado-Membro em cujo 
território estejam estabelecidos.

Or. de
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Alteração 198
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2001/83/CE
Artigo 52-A

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes e os importadores de 
substâncias activas utilizadas como 
matérias-primas estabelecidos na 
Comunidade devem comunicar o seu 
endereço à autoridade competente do 
Estado-Membro em cujo território estejam 
estabelecidos.

Os fabricantes, os importadores e os 
distribuidores de substâncias activas 
utilizadas como matérias-primas 
estabelecidos na Comunidade devem 
comunicar o seu endereço à autoridade 
competente do Estado-Membro em cujo 
território estejam estabelecidos.

Or. en

Alteração 199
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2001/83/CE
Artigo 52-B

Texto da Comissão Alteração

(1) Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 
artigo 2.º e no título VII, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
medicamentos que não se destinem a ser 
introduzidos no mercado não sejam 
introduzidos no território da Comunidade
se houver motivos para acreditar que os
produtos em causa alegam uma falsa 
identidade, história ou origem.

(1) Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 
artigo 2.º e no título VII, os 
Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para evitar que os 
medicamentos que não se destinem a ser 
introduzidos no mercado sejam 
introduzidos no território da União se 
houver motivos para acreditar que estes
produtos são falsificados.

(2) A Comissão deve adoptar as medidas 
necessárias para a aplicação do n.º 1. 
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 

(2) A fim de estabelecer as medidas 
necessárias a que se refere o n.º 1, a 
Comissão deve definir, através de actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
121.º-A e nas condições previstas nos 
artigos 121.º-B e 121.º-C:
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controlo referido no n.º 2-A do artigo 
121.º.

– os critérios que as autoridades 
nacionais devem considerar e as 
verificações que devem efectuar aquando 
da avaliação de um medicamento 
destinado a ser introduzido na União, em 
termos de identidade, história ou origem;
– a documentação que deve acompanhar 
o medicamento por forma a facilitar a 
execução das normas, sem prejuízo dos 
requisitos aplicáveis em matéria de 
documentação previstos na legislação 
aduaneira;
– o nível mínimo de cooperação e os 
mecanismos entre as autoridades 
aduaneiras e as autoridades competentes 
no que diz respeito aos medicamentos. Tal 
deverá incluir, no mínimo, os conceitos de 
gestão dos riscos e os factores que 
desencadeiam as inspecções.  

Or. en

Justificação

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

Alteração 200
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2001/83/CE
Artigo 52-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 52.º-C
A Comissão estudará as possibilidades de 
autenticação das dosagens individuais, 
como método para detectar os 
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medicamentos falsificados.

Or. en

Justificação

Ao estudar as possibilidades de autenticação das dosagens individuais, a Comissão pode 
informar melhor os cidadãos sobre as técnicas actualizadas que podem contribuir para evitar 
a contrafacção de produtos farmacêuticos. 


