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Amendamentul 123
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 1, după punctul 2, se 
introduce următorul punct 2a:
2a. Medicament falsificat: 
Orice medicament, ingredient, excipient 
sau componentă a acestuia care, în mod 
deliberat și/sau fraudulos, este prezentat 
de o manieră falsă în ceea ce privește 
următoarele elemente:

Or. en

Justificare

Includerea unei definiții formale oferă dispozițiilor directivei o certitudine juridică 
suplimentară și permite aplicarea mai uniformă a acestora de către statele membre prin 
intermediul măsurilor administrative și al sancțiunilor penale. Definiția ar trebui să includă 
conceptul de falsificare intenționată sau prezentarea de o manieră falsă.

Amendamentul 124
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 1, după punctul 2, se 
introduce următorul punct 2a:
2a. Medicament falsificat: 
Orice medicament care, în mod deliberat 
și fraudulos, este prezentat de o manieră 
falsă în ceea ce privește următoarele 
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elemente:

Or. en

Justificare

Este necesar să se adauge o definiție clară a “medicamentului contrafăcut”. O definiție, 
bazată pe elementele propuse de grupul operativ IMPACT al OMS, ar trebui aplicată pentru 
a menține o colaborare internațională coerentă. Prezenta directivă ar trebui să se 
concentreze asupra consecințelor pentru sănătatea publică și nu ar trebui să se ocupe de 
posibile probleme legate de drepturile în materie de brevete sau de proprietate intelectuală.

Amendamentul 125
Judith A. Merkies

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 1, după punctul 2, se 
introduce următorul punct 2a:
2a. Medicament falsificat: 

Orice medicament falsificat în mod 
deliberat în ceea ce privește următoarele 
elemente:

Or. en

Justificare

Din motive de certitudine juridică și claritate, este nevoie de o definiție a medicamentelor 
falsificate, dat fiind că în momentul de față există o confuzie referitoare la ceea ce sunt 
acestea. Prezenta directivă ar trebui să se concentreze asupra efectelor asupra sănătății 
publice și nu ar trebui să vizeze posibilele probleme legate de drepturile de proprietate 
intelectuală, drepturile în materie de brevete sau erorile de fabricație.
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Amendamentul 126
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 1, după punctul 2, se 
introduce următorul punct 2a:
2a. Medicament falsificat: 
Orice medicament falsificat în mod 
deliberat în ceea ce privește următoarele 
elemente: 

Or. en

Justificare

Aceasta este o completare adusă amendamentului 16 propus de către raportor. Din motive de 
certitudine juridică și claritate, este nevoie de o definiție a medicamentelor falsificate, dat 
fiind că în momentul de față există o confuzie referitoare la ceea ce sunt acestea. Prezenta 
directivă ar trebui să se concentreze asupra efectelor asupra sănătății publice și nu ar trebui 
să vizeze posibilele probleme legate de drepturile de proprietate intelectuală, drepturile în 
materie de brevete sau erorile de fabricație. 

Amendamentul 127
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 1, după punctul 2, se 
introduce următorul punct 2a:
2a. Medicament falsificat:
Orice medicament falsificat în mod 
deliberat, având  în vedere următoarele 
elemente:
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Or. en

Amendamentul 128
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 1, după punctul 2, se 
introduce următorul punct 2a:
2a. Medicament falsificat: 
Orice medicament în cazul căruia se 
prezintă în mod fals sau înșelător:

Or. en

Justificare

Mici modificări la amendamentul 16, astfel cum a fost propus de raportor. Definiția unui 
medicament falsificat ar trebui să facă referire și la prezentarea înșelătoare, nu doar la cea 
falsă.

Amendamentul 129
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – partea introductivă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 1, se adaugă următorul 
punct 2a:
2a. Medicament falsificat:
Orice medicament în cazul căruia se 
prezintă în mod fals:

Or. it
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Justification.

Adăugarea unei referințe la prospectul însoțitor, pentru o mai mare precizie și meticulozitate.

Amendamentul 130
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identitatea, inclusiv orice declarație 
înșelătoare referitoare la ambalajul sau 
etichetele sale, denumirea, compoziția în 
ceea ce privește oricare dintre 
componentele sale și concentrația, sau 
alte elemente; și/sau 

Or. en

Justificare

Este necesar să se adauge o definiție clară a „medicamentului contrafăcut”. O definiție 
bazată pe elementele propuse de grupul operativ IMPACT al OMS ar trebui aplicată pentru a 
menține o colaborare internațională coerentă. Prezenta directivă ar trebui să se concentreze 
asupra consecințelor pentru sănătatea publică și nu ar trebui să se ocupe de posibile 
probleme legate de drepturile în materie de brevete sau de proprietate intelectuală.

Amendamentul 131
Judith A. Merkies

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identitatea, inclusiv ambalajul, 
eticheta, denumirea și compoziția din 
punctul de vedere al componentelor, 
incluzând componentele ambalajului, 
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excipienții și substanțele active, precum și 
dozajul acestora; și/sau

Or. en

Justificare

Din motive de certitudine juridică și claritate, este nevoie de o definiție a medicamentelor 
falsificate, dat fiind că în momentul de față există o confuzie referitoare la ceea ce sunt 
acestea. Prezenta directivă ar trebui să se concentreze asupra efectelor asupra sănătății 
publice și nu ar trebui să vizeze posibilele probleme legate de drepturile de proprietate 
intelectuală, drepturile în materie de brevete sau erorile de fabricație.

Amendamentul 132
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identitatea, inclusiv ambalajul, 
eticheta, denumirea și compoziția, prin 
care se înțeleg atât substanțele 
componente, cuprinzând excipienții și 
substanțele active, cât și dozajul acestora; 

Or. en

Justificare

Aceasta este o completare adusă amendamentului 16 propus de către raportor. Din motive de 
certitudine juridică și claritate, este nevoie de o definiție a medicamentelor falsificate, dat 
fiind că în momentul de față există o confuzie referitoare la ceea ce sunt acestea. Prezenta 
directivă ar trebui să se concentreze asupra efectelor asupra sănătății publice și nu ar trebui 
să vizeze posibilele probleme legate de drepturile de proprietate intelectuală, drepturile în 
materie de brevete sau erorile de fabricație. 
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Amendamentul 133
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identitatea, inclusiv ambalajul și 
etichetele sale, denumirea, compoziția în 
ceea ce privește oricare dintre 
componentele sale și concentrația; și/sau 

Or. en

Justificare

Includerea unei definiții formale oferă dispozițiilor directivei o certitudine juridică 
suplimentară și permite aplicarea mai uniformă a acestora de către statele membre prin 
intermediul măsurilor administrative și al sancțiunilor penale. Definiția ar trebui să includă 
conceptul de falsificare intenționată sau prezentarea de o manieră falsă.

Amendamentul 134
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identitatea, inclusiv ambalajul și 
etichetele sale, denumirea, compoziția în 
ceea ce privește oricare dintre 
componentele sale și concentrația; și/sau 

Or. en

Justificare

Mici modificări la amendamentul 16, astfel cum a fost propus de raportor. Definiția unui 
medicament falsificat ar trebui să facă referire și la prezentarea înșelătoare, nu doar la cea 
falsă.
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Amendamentul 135
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) caracteristicile, inclusiv ambalajul, 
eticheta, denumirea și formula, atât în 
ceea ce privește substanțele farmaceutice 
active, cât și dozajul acestora;

Or. en

Amendamentul 136
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identitatea, inclusiv ambalajul, 
etichetele și prospectul însoțitor, 
denumirea, compoziția în ceea ce privește 
oricare dintre componentele sale și 
concentrația; și/sau

Or. it

Justificare

Adăugarea unei referințe la prospectul însoțitor, pentru o mai mare precizie și meticulozitate.
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Amendamentul 137
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – pargraful 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sursa sa, inclusiv orice declarație care 
induce în eroare cu privire la producător, 
țara de fabricație, țara de origine, 
titularul autorizației de introducere pe 
piață sau lanțul de distribuție; și/sau

Or. en

Amendamentul 138
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) producția, inclusiv producătorul, țara 
de fabricație, țara de origine și titularul 
autorizației de introducere pe piață;

Or. en

Amendamentul 139
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – litera b (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sursa, inclusiv producătorul, țara de 
fabricație, țara de origine și titularul 
autorizației de introducere pe piață; și/sau

Or. it

Amendamentul 140
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sursa sa, inclusiv producătorul, țara 
de fabricație, țara de origine, titularul 
autorizației de introducere pe piață; și/sau

Or. en

Amendamentul 141
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sursa sa, inclusiv producătorul, țara 
de fabricație, țara de origine, titularul 
autorizației de introducere pe piață; și/sau

Or. en
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Amendamentul 142
Judith A. Merkies

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sursa, inclusiv producătorul, țara de 
fabricație, țara de origine și titularul 
autorizației de introducere pe piață; și/sau 

Or. en

Amendamentul 143
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sursa, inclusiv producătorul, țara de 
origine și titularul autorizației de 
introducere pe piață;

Or. en

Amendamentul 144
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) istoricul său, inclusiv înregistrările și 
documentele legate de canalele de 
distribuție; această cerință se referă la 
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produsul însuși, ambalajul acestuia sau 
orice altă informație de pe ambalaj sau 
etichetă.

Or. en

Amendamentul 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) istoricul, inclusiv registrele și 
documentele care permit identificarea 
lanțului de distribuție. 

Or. en

Amendamentul 146
Judith A. Merkies

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) istoricul, inclusiv înregistrările și 
documentele care permit identificarea 
lanțului de distribuție.

Or. en
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Amendamentul 147
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sursa sa, inclusiv înregistrările și 
documentele legate de identificarea 
lanțului de distribuție.

Or. en

Amendamentul 148
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) istoricul, inclusiv înregistrările și 
documentele legate de canalele de 
distribuție.

Or. it

Amendamentul 149
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) istoricul său, inclusiv înregistrările și 
documentele legate de canalele de 
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distribuție.

Or. en

Amendamentul 150
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 1 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) istoricul său, inclusiv înregistrările și 
documentele legate de canalele de 
distribuție.

Or. en

Amendamentul 151
Judith A. Merkies

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, în colaborare cu Agenția și cu 
autoritățile competente din statele 
membre, actualizează această definiție în 
lumina progresului tehnic și științific și a 
acordurilor internaționale.
Prezenta definiție nu este legată de 
încălcarea legislației referitoare la 
drepturile de proprietate intelectuală sau 
industrială sau la drepturile referitoare la 
brevete.
Prezenta definiție nu include defectele de 
fabricație apărute accidental.
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Or. en

Amendamentul 152
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este abilitată să actualizeze 
această definiție în lumina progreselor 
tehnice și științifice și a acordurilor 
internaționale.
Prezenta definiție nu este legată de 
încălcarea legislației referitoare la 
drepturile de proprietate intelectuală sau 
industrială sau la drepturile referitoare la 
brevete.
Prezenta definiție nu include defectele de 
fabricație.

Or. en

Amendamentul 153
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adaptează această definiție în 
lumina progreselor tehnice și științifice și 
a acordurilor internaționale.
Prezenta definiție nu privește încălcările 
legislației referitoare la drepturile de 
proprietate industrială.
Prezenta definiție nu include defectele de 
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fabricație. 

Or. en

Amendamentul 154
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta definiție nu este legată de 
încălcarea legislației referitoare la 
drepturile de proprietate intelectuală sau 
industrială sau la drepturile referitoare la 
brevete.

Or. it

Amendamentul 155
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta definiție nu este legată de 
încălcarea legislației referitoare la 
drepturile de proprietate intelectuală sau 
industrială sau la drepturile referitoare la 
brevete.

Or. en
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Amendamentul 156
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta definiție nu este legată de 
încălcarea legislației referitoare la 
drepturile de proprietate intelectuală sau 
industrială sau la drepturile referitoare la 
brevete.  

Or. en

Amendamentul 157
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) La articolul 1, după punctul 2a se 
introduce următorul punct 2b:
2b. Substanță activă folosită ca materie 
primă:
Orice substanță sau amestec de substanțe 
destinat utilizării pentru fabricarea unui 
medicament și care, în cadrul procesului 
de fabricare a acestuia, devine un 
ingredient activ al produsului respectiv. 
Scopul acestor substanțe este de a furniza 
activitate farmacologică sau un alt efect 
direct în cadrul diagnozei, vindecării, 
tratării, prevenirii sau atenuării efectelor 
unei boli sau de a afecta structura și 
funcția corpului.

Or. en
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Amendamentul 158
Judith A. Merkies

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1b (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1b) La articolul 1, după punctul 3, se 
introduce următorul punct 3a:
3a. Excipient: 
Componentă a unei forme farmaceutice, 
diferită de substanța activă. Excipienții 
includ substanțe de umplutură, 
dezintegranți, lubrifianți, coloranți, 
antioxidanți, conservanți, adjuvanți, 
stabilizatori, agenți de îngroșare, 
emulsificatori, agenți de solubilizare, 
amelioratori de permeativitate, arome și 
substanțe aromatice, precum și 
componentele stratului extern al 
medicamentelor, de exemplu capsule de 
gelatină.

Or. en

Justificare

Este nevoie de o definiție pentru excipienți, deoarece excipientul este o componentă esențială 
a medicamentului final.  Definiția respectă orientările CHMP EMEA privind excipienții. 

Amendamentul 159
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 17a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

17a. Comerțul cu medicamente: 17a. Intermedierea de către terți în 
contextul comercializării și intermedierii 
medicamentelor:

Toate activitățile care constau în 
negocierea independentă în numele altei 
persoane a vânzării sau cumpărării de 
medicamente sau facturarea sau 
brokerajul de medicamente, cu excepția 
eliberării medicamentelor către populație, 
care nu se încadrează în definiția 
distribuției angro.”

Toate activitățile legate de vânzarea și 
cumpărarea de medicamente, cu excepția 
furnizării de medicamente către public și 
a distribuției angro, astfel cum este 
definită la punctul 17 din prezentul 
articol, care nu includ manipularea fizică 
a acestor produse și iau forma unor 
negocieri independente în numele altei 
persoane fizice sau juridice sau a unui 
organism prevăzut de legislația națională.

Or. es

Justificare

This definition includes in pharmaceutical 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. 

Amendamentul 160
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 17a

Textul propus de Comisie Amendamentul

„17a. Comerțul cu medicamente: „17a. Comercializare:
„Toate activitățile care constau în 
negocierea independentă în numele altei 
persoane a vânzării sau cumpărării de 

„Toate activitățile care constau în 
negocierea independentă în numele altei 
persoane a vânzării sau cumpărării de 
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medicamente sau facturarea sau brokerajul
de medicamente, cu excepția eliberării 
medicamentelor către populație, care nu se 
încadrează în definiția distribuției angro.”

medicamente sau de substanțe 
farmaceutice active, sau facturarea de 
medicamente sau de substanțe 
farmaceutice active, cu excepția eliberării 
acestora către populație, care nu se 
încadrează în definiția distribuției angro.”

Or. en

Justificare

Activitatea de comercializare nu se aplică doar medicamentelor, ci și SFA; astfel, este 
important să se facă în text o referire explicită.

Amendamentul 161
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 17a

Textul propus de Comisie Amendamentul

„17a. Comerțul cu medicamente: „17a. Comercializare:

Toate activitățile care constau în 
negocierea independentă în numele altei 
persoane a vânzării sau cumpărării de 
medicamente sau facturarea sau brokerajul
de medicamente, cu excepția eliberării 
medicamentelor către populație, care nu se 
încadrează în definiția distribuției angro.”

Toate activitățile care constau în 
negocierea independentă în numele altei 
persoane a vânzării sau cumpărării de 
medicamente sau de substanțe 
farmaceutice active sau facturarea de 
medicamente sau de substanțe 
farmaceutice active, cu excepția eliberării 
acestora către populație, care nu se 
încadrează în definiția distribuției angro.”

Or. de

Justificare

Activitatea de comercializare nu se aplică doar medicamentelor, ci și SFA; astfel, este 
important să se facă în text o referire explicită.
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Amendamentul 162
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Bușoi, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1, după punctul 17a, se 
introduce următorul punct 17b:
17b. Persoane autorizate să furnizeze 
medicamente:
Persoane sau entități care dețin o 
autorizație de distribuție angro, fără a 
aduce atingere persoanelor sau entităților 
scutite de la obligația de a deține o 
autorizație pentru furnizarea de 
medicamente.

Or. en

Justificare

Ar trebui inclusă o definiție pentru a explica semnificația expresiei „persoane autorizate să 
furnizeze medicamente”, deoarece termenul este utilizat în actuala Directivă 2001/83/CE fără 
a fi definit. Pentru a oferi o protecție eficace împotriva medicamentelor contrafăcute, toate 
părțile care participă în lanțul de distribuție sau au tangență cu acesta ar trebui să fie clar 
definite.

Amendamentul 163
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1, după punctul 17a, se 
introduce următorul punct 17b:
17b. Persoane autorizate să furnizeze 
medicamente: 
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Persoane sau entități care dețin o 
autorizație de distribuție angro, fără a 
aduce atingere persoanelor sau entităților 
scutite de la obligația de a deține o 
autorizație pentru furnizarea de 
medicamente.

Or. en

Justificare

Ar trebui inclusă o definiție pentru a explica semnificația expresiei „persoane autorizate să 
furnizeze medicamente”, deoarece termenul este utilizat în actuala Directivă 2001/83/CE fără 
a fi definit. Pentru a oferi o protecție eficace împotriva pătrunderii medicamentelor falsificate 
în lanțul de distribuție legal, toate părțile care participă în lanțul de distribuție ar trebui 
definite precis. 

Amendamentul 164
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1, după punctul 17a, se 
introduce următorul punct 17b:
17b. Intermediere (brokeraj):
Toate activitățile legate de vânzarea sau 
cumpărarea de medicamente sau de 
substanțe farmaceutice active, cu excepția 
livrării cu amănuntul și a distribuirii 
angro definite la punctul 17 din prezentul 
articol, care nu includ manipularea fizică 
și care constau dintr-o mediere 
independentă și în numele unei alte 
persoane fizice sau juridice.

Or. en

Justificare

Trebuie efectuată o distincție între comercializare și intermediere.
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Amendamentul 165
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 1, după punctul 17a, se 
introduce următorul punct 17b:
17b. Intermediere (brokeraj):
Toate activitățile legate de vânzarea sau 
cumpărarea de medicamente sau de 
substanțe farmaceutice active, cu excepția 
livrării cu amănuntul și distribuirea 
angro definite la punctul 17 din prezentul 
articol, care nu includ manipularea fizică 
și care constau dintr-o mediere 
independentă și în numele unei alte 
persoane fizice sau juridice.

Or. de

Justificare

Trebuie efectuată o distincție între comercializare și intermediere.

Amendamentul 166
Linda McAvan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 1, după punctul 17a, se 
introduce următorul punct 17b:
17b. Lanț de distribuție gestionat:
Sistem de distribuție unde producătorul 
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furnizează un medicament direct, fără 
implicarea unor terțe părți, cum ar fi 
distribuitorii angro sau comercianții , 
către o unitate de îngrijire a sănătății 
unde produsul este administrat direct 
pacientului.

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, se poate 
argumenta că aceste produse ar trebui să fie scutite de obligația de a prezenta elemente de 
siguranță. În acest sens, ar fi necesar să se definească lanțul de distribuție gestionat.  

Amendamentul 167
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 2 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 2, după alineatul (3), se 
introduce următorul alineat (3a):
(3a) Dispozițiile prezentei directive nu 
aduc atingere dreptului statelor membre 
de a restricționa sau interzice 
comercializarea prin internet a 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală.

Or. en
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Amendamentul 168
Sylvana Rapti

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 2 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 2, după alineatul (3), se 
introduce următorul alineat (3a):
(3a) Nicio dispoziție din prezenta directivă 
nu aduce atingere dreptului statelor 
membre de a restricționa sau interzice 
vânzarea prin internet a medicamentelor 
eliberate pe bază de prescripție medicală. 

Or. en

Justificare

În prezent, majoritatea statelor membre impun restricții privind vânzarea prin internet a 
medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală. Aceste restricții ajută la reducerea 
la minimum a șanselor ca medicamentele falsificate să fie puse la dispoziția publicului. În 
interesul sănătății publice și în conformitate cu principiul subsidiarității, ar trebui permisă 
menținerea acestor restricții. 

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

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera f – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să respecte principiile și orientările de 
bună practică de fabricație pentru 
medicamente și să folosească drept materii 
prime numai substanțe active care au fost 
fabricate în conformitate cu orientările 
detaliate de bună practică de fabricație 
pentru materiile prime. În acest scop, 
titularul autorizației de fabricație verifică 

(f) să respecte principiile și orientările de 
bune practici de fabricație pentru 
medicamente și să folosească drept materii 
prime numai substanțe active care au fost 
fabricate în conformitate cu orientările 
detaliate de bune practici de fabricație 
pentru materiile prime. În acest scop, 
titularul autorizației de fabricație asigură 
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conformitatea producătorului de 
substanțe active cu bunele practici de 
fabricație, fie ei înșiși, fie prin intermediul 
unui organism acreditat în acest sens de 
autoritatea competentă a unui stat 
membru.

derularea operațiunilor aferente 
producției în conformitate cu orientările 
și standardele de bune practici de 
fabricație aplicabile la nivelul Uniunii 
prin efectuarea de inspecții obligatorii de 
către autoritățile competente ale Uniunii 
sau de către autoritățile țărilor cu care 
există acorduri de recunoaștere reciprocă 
aflate în vigoare care acoperă, printre 
altele, substanțele farmaceutice active.

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 170
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera f – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să respecte principiile și orientările de 
bună practică de fabricație pentru 
medicamente și să folosească drept materii 
prime numai substanțe active care au fost 
fabricate în conformitate cu orientările 
detaliate de bună practică de fabricație 
pentru materiile prime. În acest scop, 
titularul autorizației de fabricație verifică 
conformitatea producătorului de substanțe 
active cu bunele practici de fabricație, fie 
ei înșiși, fie prin intermediul unui organism 
acreditat în acest sens de autoritatea 
competentă a unui stat membru. 

(f) să respecte principiile și orientările de 
bune practici de fabricație pentru 
medicamente și să folosească drept materii 
prime numai substanțe active și exicipienți 
care au fost fabricați și distribuiți în 
conformitate cu orientările detaliate de 
bune practici de fabricație și de distribuție
pentru materiile prime. În acest scop, 
titularul autorizației de fabricație verifică 
conformitatea producătorului și 
distribuitorilor de substanțe active și de 
exicipienți cu bunele practici de fabricație, 
fie ei înșiși, fie prin intermediul unui 
organism acreditat în acest sens de 
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autoritatea competentă a unui stat membru. 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 171
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera f – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să respecte principiile și orientările de 
bună practică de fabricație pentru 
medicamente și să folosească drept materii 
prime numai substanțe active care au fost 
fabricate în conformitate cu orientările 
detaliate de bună practică de fabricație 
pentru materiile prime. În acest scop, 
titularul autorizației de fabricație verifică 
conformitatea producătorului de substanțe 
active cu bunele practici de fabricație, fie 
ei înșiși, fie prin intermediul unui organism 
acreditat în acest sens de autoritatea 
competentă a unui stat membru.

(f) să respecte principiile și orientările de 
bune practici de fabricație pentru 
medicamente și să folosească drept materii 
prime numai substanțe active care au fost 
fabricate și distribuite în conformitate cu 
orientările detaliate de bune practici de 
fabricație și de distribuție pentru materiile 
prime. În acest scop, titularul autorizației 
de fabricație verifică conformitatea 
producătorului de substanțe active cu 
bunele practici de fabricație, fie ei înșiși, 
fie prin intermediul unui organism acreditat 
în acest sens de autoritatea competentă a 
unui stat membru. 

Or. en

Amendamentul 172
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera f – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să respecte principiile și orientările de 
bună practică de fabricație pentru 
medicamente și să folosească drept materii 
prime numai substanțe active care au fost 
fabricate în conformitate cu orientările 
detaliate de bună practică de fabricație 
pentru materiile prime. În acest scop, 
titularul autorizației de fabricație verifică 
conformitatea producătorului de substanțe 
active cu bunele practici de fabricație, fie 
ei înșiși, fie prin intermediul unui organism 
acreditat în acest sens de autoritatea 
competentă a unui stat membru.”

(f) să respecte principiile și orientările de 
bune practici de fabricație pentru 
medicamente și să folosească drept materii 
prime numai substanțe active care au fost 
fabricate și distribuite în conformitate cu 
orientările detaliate de bune practici de 
fabricație și de distribuție pentru materiile 
prime. În acest scop, titularul autorizației 
de fabricație verifică conformitatea 
producătorului de substanțe active cu 
bunele practici de fabricație, fie ei înșiși, 
fie prin intermediul unui organism acreditat 
în acest sens de autoritatea competentă a 
unui stat membru.”

Or. de

Amendamentul 173
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera f – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f)  să respecte principiile și orientările de 
bună practică de fabricație pentru 
medicamente și să folosească drept materii 
prime numai substanțe active care au fost 
fabricate în conformitate cu orientările 
detaliate de bună practică de fabricație 
pentru materiile prime. În acest scop, 
titularul autorizației de fabricație verifică 
conformitatea producătorului de substanțe 
active cu bunele practici de fabricație, fie 
ei înșiși, fie prin intermediul unui organism 
acreditat în acest sens de autoritatea 
competentă a unui stat membru.

(f)  să respecte principiile și orientările de 
bune practici de fabricație pentru 
medicamente și să folosească drept materii 
prime numai substanțe active care au fost 
fabricate în conformitate cu orientările 
detaliate de bune practici de fabricație 
pentru materiile prime. În acest scop, 
titularul autorizației de fabricație verifică 
conformitatea producătorului de substanțe 
active cu bunele practici de fabricație, fie 
ei înșiși, fie printr-un alt titular al unei 
autorizații de fabricație care obține 
același material de la acest producător,  
fie prin intermediul unui organism acreditat 
în acest sens de autoritatea competentă a 
unui stat membru.
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Or. en

Justificare

Pentru a permite sinergiile, titularii autorizațiilor de fabricație ar trebui să poată să-și 
unească forțele pentru  inspectarea siturilor de producție. Aceasta duce la creșterea 
resurselor disponibile și permite, astfel, realizarea mai multor inspecții, și, în consecință, 
creșterea siguranței pacienților. 

Amendamentul 174
Judith A. Merkies

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera f – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să respecte principiile și orientările de 
bună practică de fabricație pentru 
medicamente și să folosească drept materii 
prime numai substanțe active care au fost 
fabricate în conformitate cu orientările 
detaliate de bună practică de fabricație 
pentru materiile prime. În acest scop, 
titularul autorizației de fabricație verifică 
conformitatea producătorului de substanțe 
active cu bunele practici de fabricație, fie 
ei înșiși, fie prin intermediul unui organism 
acreditat în acest sens de autoritatea 
competentă a unui stat membru.

(f) să respecte principiile și orientările de 
bune practici de fabricație pentru 
medicamente și să folosească drept materii 
prime numai substanțe active care au fost 
fabricate în conformitate cu orientările 
detaliate de bune practici de fabricație 
pentru materiile prime. În acest scop, 
titularul autorizației de fabricație verifică 
conformitatea producătorului de substanțe 
active cu bunele practici de fabricație, fie 
ei înșiși, fie prin intermediul unui organism 
acreditat în acest sens de autoritatea 
competentă a unui stat membru. Titularul 
autorizației de fabricație ar trebui să 
asigure că materiile prime, altele decât 
substanțele farmaceutice active, sunt 
evaluate ca fiind adecvate pentru a fi 
utilizate în produsele farmaceutice. 
Titularul autorizației de fabricație trebuie 
să garanteze că procesul de evaluare este 
descris într-un sistem de calitate care 
poate fi inspectat de autoritățile 
competente.

Or. en
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Justificare

Substanțele farmaceutice active (SFA) și excipienții au caracteristici foarte diferite în ceea ce 
privește lanțul de distribuție. Dispozițiile referitoare la excipienți ar trebui incluse într-un 
articol special în care aceștia sunt diferențiați în mod clar de substanțele farmaceutice active 
și care prevede niveluri corespunzătoare de control. Producătorii de excipienți și lanțul de 
aprovizionare cu materii prime sunt monitorizate prin intermediul sistemului de calitate al 
titularului autorizației de fabricație, sub supravegherea persoanei calificate a UE, care este 
supusă, de asemenea, inspecției de reglementare.

Amendamentul 175
Vittorio Prodi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera f – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să respecte principiile și orientările de 
bună practică de fabricație pentru 
medicamente și să folosească drept materii 
prime numai substanțe active care au fost 
fabricate în conformitate cu orientările 
detaliate de bună practică de fabricație 
pentru materiile prime. În acest scop, 
titularul autorizației de fabricație verifică 
conformitatea producătorului de substanțe 
active cu bunele practici de fabricație, fie 
ei înșiși, fie prin intermediul unui organism 
acreditat în acest sens de autoritatea 
competentă a unui stat membru.

(f) să respecte principiile și orientările de 
bune practici de fabricație pentru 
medicamente și să folosească drept materii 
prime numai substanțe active care au fost 
fabricate în conformitate cu orientările 
detaliate de bune practici de fabricație 
pentru materiile prime. În acest scop, 
titularul autorizației de fabricație verifică 
conformitatea producătorului de substanțe 
active cu bunele practici de fabricație, fie 
ei înșiși, fie prin intermediul unui organism 
acreditat în acest sens de autoritatea 
competentă a unui stat membru.
Excipienții care respectă bune practici de 
fabricație și de distribuție echivalente, 
cum ar fi IPEC-PQG, EFfCI, HACCP 
și/sau ISO9001/ISO22000, sunt scutite de 
alte cerințe suplimentare.

Or. en

Justificare

Excipienții sunt folosiți în multe alte cazuri, cum ar fi în cazul alimentelor, și deja există 
sisteme în domeniu echivalente cu bunele practici de fabricație, cum ar fi HACCP și/sau 
ISO9001/ISO22000 și certificarea obligatorie EDQM. În plus, EFfCI GMP (cosmetice) este 
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deja bine acceptat de producătorii de medicamente 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 grad superior de securitate.

Amendamentul 176
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera f – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să respecte principiile și orientările de 
bună practică de fabricație pentru 
medicamente și să folosească drept materii 
prime numai substanțe active care au fost 
fabricate în conformitate cu orientările 
detaliate de bună practică de fabricație 
pentru materiile prime. În acest scop, 
titularul autorizației de fabricație verifică 
conformitatea producătorului de substanțe 
active cu bunele practici de fabricație, fie 
ei înșiși, fie prin intermediul unui 
organism acreditat în acest sens de 
autoritatea competentă a unui stat 
membru.

(f) să respecte principiile și orientările de 
bune practici de fabricație pentru 
medicamente și să folosească drept materii 
prime numai substanțe active care au fost 
fabricate în conformitate cu orientările 
detaliate de bune practici de fabricație 
pentru materiile prime. În acest scop, 
titularul autorizației de fabricație verifică 
conformitatea producătorului de substanțe
active cu bunele practici de fabricație.
Comisia va elabora o listă a anumitor 
categorii de excipienți pe baza unor 
criterii de risc, ținând seama de originea 
lor și de utilizarea preconizată.
Actele respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.
În cazul acestor categorii de excipienți, 
producătorul aplică bunele practici de 
fabricație relevante pe baza unei analize a 
riscurilor efectuate în conformitate cu 
directivele menționate la articolul 47 
alineatul (2), ținând seama de alte cerințe 
ale sistemului de calitate care ar putea fi 
aplicabile; producătorul documentează 
acest lucru în mod corespunzător. 
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Or. es

Justificare

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. 

Amendamentul 177
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera aa (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera f – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La litera (f), al doilea paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
Comisia adoptă, prin acte delegate, în
conformitate cu articolul 121a, și cu 
respectarea condițiilor menționate la 
articolele 121b și 121c, o listă a anumitor 
categorii de excipienți identificați pe baza 
unei abordări bazate pe riscuri, ținând 
seama de originea lor și de destinația 
preconizată. În cazul acestor categorii de 
excipienți, producătorul aplică bunele 
practici de fabricație relevante pe baza 
unei analize oficiale a riscurilor efectuate 
în conformitate cu orientările aplicabile 
menționate la articolul 47 alineatul (2), 
ținând seama de alte cerințe aplicabile ale 
sistemului de calitate, și înregistrează 
acest lucru în documente.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 178
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera aa (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera f – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La litera (f), al doilea paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
Comisia întocmește, prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 121a, și cu 
respectarea condițiilor menționate la 
articolele 121b și 121c, o listă a anumitor 
categorii de excipienți identificați pe baza 
unei abordări bazate pe riscuri, ținând 
seama de originea lor și de destinația 
preconizată.
În cazul acestor categorii de excipienți, 
producătorul aplică bunele practici de 
fabricație relevante pe baza unei analize 
oficiale a riscurilor efectuate în 
conformitate cu orientările aplicabile 
menționate la articolul 47 alineatul (2), 
ținând seama de alte cerințe aplicabile ale 
sistemului de calitate, și înregistrează 
acest lucru în documente.

Or. en

Justificare

Comisia întocmește, prin acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din TFUE, o listă a 
categoriilor de excipienți care, în baza unei abordări bazate pe riscuri, prezintă riscuri 
pentru sănătatea publică în cazul în care sunt falsificate. Pentru acești excipienți se aplică 
principiile bunelor practici de fabricație.
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Amendamentul 179
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera aa (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera f – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La litera (f), al doilea paragraf se 
înlocuiește cu următorul text: 
Dispozițiile prezentei litere sunt, de 
asemenea, aplicabile anumitor 
excipienți, a căror listă și ale căror 
condiții specifice de aplicare se stabilesc 
printr-o directivă adoptată de Comisie 
prin acte delegate, în conformitate cu 
articolul 121a, și cu respectarea 
condițiilor menționate la articolele 121b și 
121c . Doar excipienții fabricați în 
conformitate cu standardele ISO 
9000/ISO 9001 pentru controlul de 
calitate ar trebui folosiți în medicamente.

Or. en

Justificare

Excipienții nu au efecte farmaceutice. Includerea unor cerințe specifice în materie de BPF 
pentru toți excipienții nu este necesară pentru a îmbunătăți siguranța pacienților și este 
disproporționată deoarece aceiași excipienți ar fi în continuare prezenți în alimente. Aceste 
substanțe, dacă sunt prezente în alimente, trebuie să respecte standardele ISO 9000/ISO 
9001. Majoritatea excipienților utilizați în momentul de față în produsele farmaceutice 
respectă deja aceste standarde și, în conformitate cu un studiu UE recent, nu există vreo 
dovadă că ar fi existat incidente majore de daune produse pacienților ca urmare a falsificării 
excipienților.

Amendamentul 180
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera aa (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera f – paragraful 2



AM\807494RO.doc 37/50 PE439.407v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La litera (f), al doilea paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
Dispozițiile prezentei litere sunt, de 
asemenea, aplicabile anumitor 
excipienți, a căror listă și ale căror 
condiții specifice de aplicare se stabilesc 
printr-o directivă adoptată de Comisie 
în conformitate cu procedura menționată 
la articolul 121 alineatul (2).
În termen de cel mult trei 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  
riscurile prezentate de anumiți excipienți 
folosiți la fabricarea medicamentelor. 
Acest raport ar trebui să includă o analiză 
de impact, precum și criterii de redactare 
a listei menționate mai sus. Raportul ar 
trebui să facă propuneri de inspecții 
posibile și de posibile prevederi pentru 
producătorii și importatorii de excipienți 
care nu intră sub incidența normelor sau 
inspecțiilor în cadrul legislației privind 
medicamentele.

Or. en

Justificare

Problema riscului anumitor excipienți a fost ridicată în legătură cu materialele contaminate 
cu EST și cu cazuri cunoscute de falsificări din Haiti, Panama și India în anii ’90. În UE, 
Comisia a comandat (și a primit la 19 decembrie 2007) un Raport referitor la analiza de 
impact a excipienților, redactat de Europe Economics Chancery House. Pe baza raportului 
respectiv, problema excipienților folosiți pentru fabricarea medicamentelor ar trebui 
soluționată pe baza unei abordări bazate pe riscuri.
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Amendamentul 181
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Se adaugă litera (g), după cum 
urmează:

(b) Se adaugă litera (g), după cum 
urmează:

„(g) să informeze autoritatea competentă 
cu privire la produsele despre care are 
cunoștință că sunt, sau sunt suspectate a fi, 
falsificări ale produselor fabricate de acesta 
în ceea ce privește identitatea, istoricul sau 
sursa.”

„(g) să informeze autoritatea competentă 
cu privire la produsele despre care are 
cunoștință că sunt, sau sunt suspectate a fi, 
falsificări ale produselor fabricate de acesta 
în ceea ce privește identitatea, istoricul sau 
sursa, care fie sunt prezente în lanțul legal 
de aprovizionare, fie sunt vândute printr-
un schimb comercial ilegal pe internet.”

Or. en

Justificare

O obligație privind informarea care să fie impusă titularului autorizației de fabricație ar 
contribui la atingerea unui nivel maxim de transparență și trasabilitate. Aceasta ar contribui 
și la obținerea mai multor date fiabile referitoare la anvergura reală a problemei 
„falsificării”.

Amendamentul 182
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Se adaugă litera (g), după cum 
urmează:

(b) Se adaugă litera (g), după cum 
urmează:

„(g) să informeze autoritatea competentă 
cu privire la produsele despre care are 
cunoștință că sunt, sau sunt suspectate a fi, 
falsificări ale produselor fabricate de acesta 

„(g) să informeze autoritatea competentă 
cu privire la produsele despre care are 
cunoștință că sunt, sau sunt suspectate a fi, 
falsificări ale produselor fabricate de acesta 
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în ceea ce privește identitatea, istoricul sau 
sursa.”

în ceea ce privește identitatea, istoricul sau 
sursa, care fie sunt prezente în lanțul legal 
de aprovizionare, fie sunt vândute printr-
un schimb comercial ilegal pe internet.”

Or. en

Justificare

O obligație privind informarea care să fie impusă titularului autorizației de fabricație ar 
contribui la atingerea unui nivel maxim de transparență și trasabilitate. Aceasta ar contribui 
și la obținerea mai multor date fiabile referitoare la anvergura reală a problemei 
„falsificării”.

Amendamentul 183
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Se adaugă litera (g), după cum 
urmează:

(b) Se adaugă litera (g), după cum 
urmează:

„(g) să informeze autoritatea competentă 
cu privire la produsele despre care are 
cunoștință că sunt, sau sunt suspectate a fi, 
falsificări ale produselor fabricate de acesta 
în ceea ce privește identitatea, istoricul sau 
sursa.”

„(g) să informeze autoritatea competentă 
cu privire la produsele despre care are 
cunoștință că sunt, sau sunt suspectate a fi, 
falsificări ale produselor fabricate de acesta 
în ceea ce privește identitatea, istoricul sau 
sursa, care sunt prezente în lanțul legal 
sau ilegal de aprovizionare, inclusiv pe 
internet.”

Or. en

Justificare

Obligația titularului autorizației de fabricație de a informa autoritățile compentente cu 
privire la produsele falsificate ar trebui să fie cuprinzătoare, pentru a ajuta la realizarea 
celui mai înalt nivel de transparență și de trasabilitate. Aceasta ar contribui și la obținerea 
mai multor date fiabile referitoare la anvergura reală a problemei.
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Amendamentul 184
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se adaugă umătoarea literă (h):
(h) Comisia prezintă  anual 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport care conține date precise și de 
încredere referitoare la situația și 
tendințele actuale în materie de falsificare 
a medicamentelor. De asemenea, raportul 
include cel puțin elemente referitoare la 
unde, cum și de cine au fost detectate 
produsele contrafăcute, originea acestora 
și descrierea exactă a naturii falsului. 

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.

Amendamentul 185
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se adaugă umătoarea literă (h):

(h) În lumina prezentei directive, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport statistic anual care 
conține date precise și fiabile referitoare 
la situația, evoluțiile și tendințele actuale 



AM\807494RO.doc 41/50 PE439.407v01-00

RO

în materie de contrafacere/medicamente 
falsificate în statele membre. 
Raportul face o distincție clară între 
contrafacerea/falsificarea 
medicamentelor și încălcarea brevetelor.

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).

Amendamentul 186
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se adaugă umătoarea literă (h):

(h) În lumina prezentei directive, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport statistic anual care 
conține date precise și fiabile referitoare 
la situația, evoluțiile și tendințele actuale 
în materie de falsificare a medicamentelor 
în statele membre. 
Acest raport face o distincție clară între 
falsificarea medicamentelor și încălcarea 
brevetelor.

Or. en

Justificare

Nici studiul de evaluare a impactului, nici alte rapoarte ale Comisiei nu explică în mod 
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corespunzător și nu se concentrează în mod suficient asupra 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 falsificate, țara din care provin și 
elementul falsificat în sine (identitatea, sursa și/sau ingredientul/componentele).

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

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se adaugă umătoarea literă (h): 

(h)  să-și asume răspunderea juridică 
pentru exactitatea rezultatelor inspecțiilor 
și verificărilor pe care le-a efectuat sau 
comandat, excluzând posibilitatea de a 
delega această răspundere.

Or. en

Justificare

Trebuie efectuate inspecții și verificări pentru a garanta că medicamentele sunt fabricate în 
conformitate cu bunele practici în materie. În acest context, deținătorul autorizației de 
fabricare trebuie considerat responsabil atât pentru produsele fabricate, cât și pentru 
materiile prime cumpărate. De aceea, trebuie stabilită răspunderea producătorului pentru 
rezultatele inspecției, mai ales în cazul în care inspecțiile pot fi efectuate de un organism 
acreditat în acest scop. 

Amendamentul 188
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46b – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsuri 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
fabricarea pe teritoriul acestora a 
substanțelor active folosite ca materii 
prime, inclusiv toate substanțele active 
care sunt destinate exportului, respectă 
bunele practici de fabricație pentru 
substanțele active.

(1) Statele membre iau măsuri 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
fabricarea și distribuția pe teritoriul 
acestora a substanțelor active folosite ca 
materii prime, inclusiv toate substanțele 
active care sunt destinate exportului, 
respectă bunele practici de fabricație pentru 
substanțele active.

Or. en

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

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46b – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Substanțele active folosite ca materii 
prime se importă numai în cazul în care:

(2) Substanțele active folosite ca materii 
prime pot fi importate numai în cazul în 
care:

Or. en

Justificare

Confirmarea scrisă din partea țării terțe exportatoare că au fost respectate bunele practici de 
fabricație de către întreprinderea care produce substanța activă exportată nu este o garanție 
corespunzătoare și suficientă. Pentru a asigura sănătatea populației și a proteja 
competitivitatea firmelor europene, siturile de producție trebuie să fie inspectate de 
autoritățile naționale competente. Acest sistem îi va impulsiona pe producătorii străini să 
solicite țărilor lor de origine să încheie acorduri de recunoaștere reciprocă cu Uniunea 
Europeană.
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Amendamentul 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46b – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt însoțite de confirmarea scrisă din 
țara terță exportatoare că standardele de 
bună practică de fabricație aplicabile 
fabricii care produce substanța activă 
exportată sunt cel puțin egale cu cele 
prevăzute de Comunitate și că fabrica este 
supusă unor controale și măsuri de 
aplicare care să garanteze că acele bune 
practici de fabricație nu sunt eludate.

(b) au trecut cu succes, în ultimii trei ani, 
de o inspecție care a vizat în mod special 
substanțele farmaceutice active, efectuată 
de către o autoritate comunitară 
competentă sau de către autoritatea unei 
țări cu care există un acord de 
recunoaștere reciprocă aflat în vigoare. 
Trecerea cu succes a inspecției este 
recunoscută printr-un certificat emis de 
autoritatea competentă, care atestă 
conformitatea cu bunele practici de 
fabricație. 

Or. en

Justificare

Confirmarea scrisă din partea țării terțe exportatoare că au fost respectate bunele practici de 
fabricație de către întreprinderea care produce substanța activă exportată nu este o garanție 
corespunzătoare și suficientă. Pentru a asigura sănătatea populației și a proteja 
competitivitatea firmelor europene, siturile de producție trebuie să fie inspectate de 
autoritățile naționale competente. Acest sistem îi va impulsiona pe producătorii străini să 
solicite țărilor lor de origine să încheie acorduri de recunoaștere reciprocă cu Uniunea 
Europeană.

Amendamentul 191
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46b – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt însoțite de confirmarea scrisă din (b) sunt însoțite de confirmarea scrisă din 
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țara terță exportatoare că standardele de 
bună practică de fabricație aplicabile 
fabricii care produce substanța activă 
exportată sunt cel puțin egale cu cele 
prevăzute de Comunitate și că fabrica este 
supusă unor controale și măsuri de aplicare 
care să garanteze că acele bune practici de 
fabricație nu sunt eludate.

țara terță exportatoare că standardele de 
bune practici de fabricație aplicabile 
fabricii care produce substanța activă 
exportată sunt cel puțin egale cu cele 
prevăzute de Comunitate și că fabrica este 
supusă unor controale și măsuri de 
aplicare, inclusiv unor inspecții repetate și 
neanunțate, care să garanteze că acele 
bune practici de fabricație nu sunt eludate.

Or. en

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 192
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46b – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt însoțite de confirmarea scrisă din 
țara terță exportatoare că standardele de 
bună practică de fabricație aplicabile 
fabricii care produce substanța activă 
exportată sunt cel puțin egale cu cele 
prevăzute de Comunitate și că fabrica este 
supusă unor controale și măsuri de aplicare 
care să garanteze că acele bune practici de 
fabricație nu sunt eludate.

(b) sunt însoțite de confirmarea scrisă din 
țara terță exportatoare că standardele de 
bune practici de fabricație aplicabile 
fabricii care produce substanța activă 
exportată sunt cel puțin egale cu cele 
prevăzute de Comunitate și că fabrica este 
supusă unor controale și măsuri de aplicare 
stricte și transparente, care să garanteze că 
acele bune practici de fabricație nu sunt 
eludate.

Or. en

Justificare

Protecția din țările terțe ar trebui să fie cel puțin echivalentă cu cea din Comunitate și, prin 
urmare, ar trebui să se instituie controale și măsuri de aplicare stricte și transparente pentru 
a garanta folosirea bunelor practici de fabricație. În caz de nerespectare a standardelor, 
această informație ar trebui să fie comunicată imediat Comunității de către țara terță 
exportatoare.
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Amendamentul 193
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principiile de bună practică de fabricație 
pentru substanțele active folosite ca materii 
prime menționate la articolul 46 litera (f) și 
la articolul 46b se adoptă sub formă de 
orientări detaliate.

Comisia adoptă, prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 121a și cu 
respectarea condițiilor menționate la 
articolele 121b și 121c, principiile de bune 
practici de fabricație și de distribuție 
pentru substanțele active folosite ca materii 
prime și excipienți menționate la articolul 
46 litera (f) și la articolul 46b, sub formă 
de criterii detaliate.

Or. en

Justificare

Înlocuiește amendamentul 26 din proiectul de raport. Printre altele, prezentul amendament 
aliniază așa-numita „procedură de comitologie” cu noua procedură în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

Amendamentul 194
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Principiile de bună practică de fabricație 
pentru substanțele active folosite ca materii 
prime menționate la articolul 46 litera (f) și 
la articolul 46b se adoptă sub formă de 
orientări detaliate.”

„Principiile de bune practici de fabricație 
și de distribuție pentru substanțele active 
folosite ca materii prime menționate la 
articolul 46 litera (f) și la articolul 46b se 
adoptă sub formă de orientări detaliate.”
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Or. en

Amendamentul 195
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 47 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Principiile de bună practică de fabricație 
pentru substanțele active folosite ca materii 
prime menționate la articolul 46 litera (f) și 
la articolul 46b se adoptă sub formă de 
orientări detaliate.”

„Principiile de bune practici de fabricație 
și de distribuție pentru substanțele active 
folosite ca materii prime menționate la 
articolul 46 litera (f) și la articolul 46b se 
adoptă sub formă de orientări detaliate.”

Or. de

Amendamentul 196
Judith A. Merkies

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principiile de bună practică de fabricație 
pentru substanțele active folosite ca materii 
prime menționate la articolul 46 litera (f) și 
la articolul 46b se adoptă sub formă de 
orientări detaliate.

Principiile de bune practici de fabricație 
pentru substanțele active folosite ca materii 
prime menționate la articolul 46 litera (f) și 
la articolul 46b se adoptă sub formă de 
orientări detaliate. Principiile aplicate de 
titularul autorizației de fabricație pentru a 
garanta că excipienții pot fi utilizați în 
procesul de fabricație, cu ajutorul unor 
analize de risc efectuate în conformitate 
cu principiile bunelor practici de 
fabricație, se adoptă sub formă de 
orientări. 

Or. en
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Justificare

Pentru excipienți și substanțele active se elaborează orientări corespunzătoare și 
proporționale, date fiind caracteristicile foarte diferite ale lanțurilor de aprovizionare. Se 
propune ca orientările existente să stea la baza controalelor aplicate excipienților, urmând ca 
acestea să fie extinse cu cerințe suplimentare adecvate, atunci când este necesar. Această 
propunere ar reprezenta o abordare pragmatică, ce ar fi conformă cu cerințele legislației 
actuale și s-ar întemeia pe sistemele eficiente implementate deja.

Amendamentul 197
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2001/83/CE
Articolul 52a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Importatorii și producătorii de substanțe 
active folosite ca materii prime stabiliți în 
Comunitate comunică adresa sediului la 
autoritatea competentă a statului membru 
în care sunt stabiliți.

Importatorii, producătorii și distribuitorii 
de substanțe active folosite ca materii 
prime stabiliți în Comunitate comunică 
adresa sediului la autoritatea competentă a 
statului membru în care sunt stabiliți.

Or. de

Amendamentul 198
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2001/83/CE
Articolul 52a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Importatorii și producătorii de substanțe 
active folosite ca materii prime stabiliți în 
Comunitate comunică adresa sediului la 
autoritatea competentă a statului membru 
în care sunt stabiliți.

Importatorii, producătorii și distribuitorii 
de substanțe active folosite ca materii 
prime stabiliți în Comunitate comunică 
adresa sediului la autoritatea competentă a 
statului membru în care sunt stabiliți.

Or. en
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Amendamentul 199
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2001/83/CE
Articolul 52b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva articolului 2 alineatul (1) și 
fără a aduce atingere titlului VII, statele 
membre se asigură că nu sunt introduse 
în Comunitate medicamente care nu sunt 
destinate introducerii pe piață în cazul în 
care există suspiciuni că acestea au 
identitatea, istoricul sau sursa falsificate.

(1) Sub rezerva articolului 2 alineatul (1) și 
fără a aduce atingere titlului VII, statele 
membre iau măsurile necesare pentru a 
preveni introducerea în Uniune a 
medicamentelor care nu sunt destinate 
introducerii pe piață în cazul în care există 
suspiciuni că acestea sunt falsificate.

(2) Comisia adoptă măsurile necesare de 
punere în aplicare a alineatului (1). 
Aceste măsuri, menite să modifice 
elementele ne-esențiale ale prezentei 
directive prin completarea ei, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 121 alineatul (2a).”

(2) Pentru a stabili măsurile necesare 
menționate la alineatul (1), Comisia 
adoptă prin acte delegate, în conformitate 
cu articolul 121a, și cu respectarea 
condițiilor menționate la articolele 121b și 
121c:

- criteriile de luat în considerare și 
verificările care trebuie efectuate de 
autoritățile naționale la evaluarea 
identității, istoricului și sursei unui 
medicament destinat introducerii în 
Uniune;
- documentația care trebuie să însoțească 
medicamentul pentru a ușura punerea în 
practică, fără a aduce atingere cerințelor 
aplicabile în materie de documentație în 
conformitate cu legislația vamală;
- nivelul minim de cooperare și 
mecanismele dintre autoritățile vamale și 
autoritățile competente pentru 
medicamente; acestea includ cel puțin 
concepte referitoare la gestionarea 
riscurilor și evenimentele care pot 
declanșa inspecții.  
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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 200
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2001/83/CE
Articolul 52c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 52c
Comisia studiază posibilitățile de a 
autentifica dozele individuale, ca metodă 
de detectare a medicamentelor falsificate.

Or. en

Justificare

Studiind posibilitățile de autentificare a dozelor individuale, Comisia poate crește gradul de 
sensibilizare al cetățenilor cu privire la cele mai noi tehnici care ajută la prevenirea 
falsificării medicamentelor.


