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Alteração 201
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54 - alínea o)

Texto da Comissão Alteração 

 «o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos
medicamentos radiofarmacêuticos, sujeitos 
a receita médica conforme definido no 
título VI.»

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos sujeitos a receita médica 
conforme definido no título VI - à 
excepção dos medicamentos 
radiofarmacêuticos que, em virtude das 
suas características específicas, não são 
adequados à distribuição pelos grossistas 
e as farmácias e que, por conseguinte, são 
vendidos directamente pelo fabricante a 
um estabelecimento clínico, onde são 
directamente ministrados aos doentes.

Em relação aos medicamentos genéricos, 
bem conhecidos e sujeitos a receita 
médica definidos no Título VI, são 
obrigatórios dispositivos de segurança, se 
a Comissão considerar que tal é 
necessário com base numa abordagem 
assente nos riscos, em conformidade com 
o n.º 4 do artigo 54.º-A. A abordagem 
baseada no risco deve ser realizada de 
acordo com um procedimento de adesão 
voluntária».

Or. en
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Justificação

Certos produtos só podem ser administrados em meio hospitalar, pelo que a aplicação de 
dispositivos de segurança a estes produtos comporta poucos benefícios de segurança para o 
doente, podendo até atrasar o acesso a estes produtos. Os produtos de um segmento de 
preços baixo, raramente falsificados, poderiam, em princípio, estar isentos da 
obrigatoriedade de aplicação de dispositivos de segurança - a menos que o preço ou 
incidentes anteriores exijam uma rotulagem de segurança. O procedimento de adesão 
voluntária ignora os encargos financeiros para as PME com poucas linhas de produção.

Alteração 202
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, sujeitos 
a receita médica conforme definido no 
título VI.» 

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação e a 
autenticidade dos medicamentos, à 
excepção dos medicamentos 
radiofarmacêuticos, e que apresentem o 
risco de ser falsificados ou manipulados.

A decisão de requerer esses dispositivos de 
segurança para medicamentos ou 
categorias de medicamentos será 
fundamentada por uma avaliação de 
riscos em conformidade com o 
estabelecido no n.° 4 do artigo 54.°- A. 

Or. es

Justificação

A exigência automática de dispositivos de segurança unicamente para medicamentos que 
requerem receita médica carece de fundamento e tão-pouco é avalizada pelos casos 
previamente detectados de medicamentos falsificados. Para conseguir uma protecção eficaz 
dos cidadãos, é necessário adoptar uma abordagem fundada num risco que abranja qualquer 
tipo de medicamento.
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Alteração 203
Sylvana Rapti

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54 - alínea o)

Texto da Comissão Alteração 

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, sujeitos 
a receita médica conforme definido no 
título VI.»

 «o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos.»

Or. en

Justificação

É importante garantir a autenticidade, não só dos medicamentos sujeitos a receita médica, 
mas também a dos que o não são. Todos os medicamentos, em caso de contrafacção, podem 
ter efeitos desastrosos na saúde humana. Além disso, verifica-se uma tendência crescente a 
nível nacional e a nível europeu, no sentido de que certos medicamentos não sejam obrigados 
a receita médica.

Alteração 204
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54 - alínea o)

Texto da Comissão Alteração 

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, sujeitos 
a receita médica conforme definido no 
título VI.»

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, 
conforme definido no título VI.»

Or. en
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Justificação

The status of prescription products and OTC products is not harmonised in the EU. As such, a 
differentiation between those makes little sense. According to a recent study by Pfizer 
reported in the German press, 45% of all falsified medicines are diet pills, 35% drugs against 
influenza, and 25% drugs against erection problems [note: the figures do not add up]. If this 
were roughly correct, it would show that OTC drugs are a key target for falsifications. As any 
falsified drug could have a detrimental effect on human health, all drugs should be covered, 
based on the risk assessment of Article 54(4).

Alteração 205
Paolo Bartolozzi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, sujeitos 
a receita médica conforme definido no 
título VI.»

‘o) «o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos.»

Or. it

Justificação

É importante garantir a autenticidade de todas as categorias de medicamentos, 
independentemente de serem ou não sujeitos a receita médica. Todos os medicamentos, em 
caso de contrafacção, podem ter efeitos desastrosos na saúde humana. Por outro lado, o 
fenómeno do “switching”dos medicamentos - a passagem de medicamentos sujeitos a receita 
médica para medicamentos que a não requerem – constitui uma prática de difusão crescente 
a nível nacional e europeu. Cumpre não esquecer que a contrafacção de medicamentos que 
não requerem receita médica pode ser também muito lucrativa.
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Alteração 206
Linda McAvan

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54 - alínea o)

Texto da Comissão Alteração 

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, sujeitos 
a receita médica conforme definido no 
título VI.»

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, bem 
como outros produtos que estão sujeitos a 
uma cadeia de distribuição organizada,
sujeitos a receita médica conforme definido 
no título VI.»

Or. en

Justificação

Determinados produtos (como, por exemplo, as imunoglobulinas) são entregues directamente 
pelo fabricante a um hospital ou a um estabelecimento clínico. Como o risco de um produto 
falsificado entrar nessa cadeia é muito baixo, justifica-se que os productos em causa estejam 
isentos da obrigação de recorrer a esses dispositivos de segurança.

Alteração 207
Thomas Ulmer

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54 - alínea o)

Texto da Comissão Alteração 

 «o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, sujeitos 
a receita médica conforme definido no 
título VI.»

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação e a 
autenticidade dos medicamentos, à 
excepção dos medicamentos 
radiofarmacêuticos, sujeitos a receita 
médica conforme definido no título VI.»
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Or. de

Justificação

É da responsabilidade dos Estados-Membros definir se a rastreabilidade de um determinado 
medicamento deve ser feita ao longo de toda  cadeia de fornecimento, ou seja, do fabricante à 
farmácia.   A rastreabilidade não é necessária para detectar a falsificação de medicamentos. 
Tal apenas implicaria importantes despesas adicionais substanciais, o que daria origem a 
custos desproporcionados, em particular para muitas PME.

Alteração 208
Pilar Ayuso

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54 - alínea o)

Texto da Comissão Alteração 

 «o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, sujeitos 
a receita médica conforme definido no 
título VI.»

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação 
exclusiva, a autenticidade e a 
rastreabilidade dos medicamentos, à 
excepção dos medicamentos 
radiofarmacêuticos, sujeitos a receita 
médica conforme definido no título VI.»

Or. en

Justificação

A fim de assegurar clareza absoluta, os únicos tipos de dispositivos de segurança que 
permitem a autentificação e rastreabilidade das embalagens individuais são os identificados 
na embalagem.

Alteração 209
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54 - alínea o)
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Texto da Comissão Alteração 

 «o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, sujeitos 
a receita médica conforme definido no 
título VI.»

  «o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, sujeitos 
a receita médica conforme definido no 
título VI, sempre que Comissão decida 
que existe um risco de que o medicamento 
possa vir a ser falsificado devido ao preço 
ou a ocorrências passadas.»

Or. en

Justificação

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

Alteração 210
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54 - alínea o)

Texto da Comissão Alteração 

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, sujeitos 
a receita médica conforme definido no 
título VI.»

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, sujeitos 
a receita médica conforme definido no 
título VI. Esta alínea aplica-se a todos os 
medicamentos genéricos sujeitos a receita 
médica. 

Or. en



PE439.409v01-00 10/66 AM\807496PT.doc

PT

Justificação

São necessários dispositivos de segurança obrigatórios para os medicamentos sujeitos a 
receita médica e, para garantir a segurança dos doentes, todos os genéricos deveriam ser 
incluídos no âmbito de aplicação da presente legislação. 

Alteração 211
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, sujeitos 
a receita médica conforme definido no 
título VI.»

‘(o) «o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, sujeitos 
a receita médica conforme definido no 
título VI. O mais tardar 36 meses após a 
entrada em vigor da Directiva, o processo 
de rastreabilidade do medicamento deve 
ser harmonizado a nível da UE. Assim, 
cada medicamento deverá ser 
inequivocamente identificado por um 
número de série na sua embalagem 
individual. 

Or. fr

Justificação

É importante harmonizar os procedimentos de rastreabilidade dos medicamentos. 

Alteração 212
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54 - alínea o)
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Texto da Comissão Alteração 

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, sujeitos 
a receita médica conforme definido no 
título VI.»

 «o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, sujeitos 
a receita médica conforme definido no 
título VI.

Esses dispositivos de segurança são 
aplicados sem discriminação entre canais 
de distribuição.»

Or. en

Alteração 213
Thomas Ulmer

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54 - alínea o)

Texto da Comissão Alteração 

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, sujeitos 
a receita médica conforme definido no 
título VI.»

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, sujeitos 
a receita médica conforme definido no 
título VI. Os medicamentos homeopáticos 
estão isentos nos termos do n.º 5 do artigo 
1.º Sempre que um medicamento, 
nomeadamente hoomeopático, não esteja 
sujeito a receita médica, os dispositivos de 
segurança podem ser aplicados numa 
base voluntária». 

Or. en

Justificação

Incluir os medicamentos homeopáticos seria desproporcionado. A Comissão não comunicou 
casos de medicamentos não sujeitos a receita médica falsificados na cadeia de abastecimento 
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legal.  Estes produtos não são rentáveis para os falsificadores, por se tratarem de um produto 
de preço baixo e, na maioria dos casos, com baixos volumes de vendas por produto.

Alteração 214
Vittorio Prodi

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 8
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54 - alínea o-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração 

O-a) Os detalhes da origem do produto 
(país, empresa, local de produção), com 
vista a garantir a rastreabilidade da 
substância farmacêutica activa, o local 
em que essa substância activa é produzida 
fora da União Europeia, bem como uma 
indicação do país de origem na 
embalagem do medicamento.

Or. en

Justificação

A rastreabilidade é obrigatória para a indústria alimentar, pois o consumidor tem o direito 
de saber a origem do produto. Esta escolha também deve existir para os medicamentos, a fim 
de lutar contra as falsificações e melhorar a transparência do o sector, desde a produção da 
SFA até à farmácia e o consumidor. 

Alteração 215
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) «Os dispositivos de segurança 
mencionados na alínea o) do artigo 54.º 
devem permitir aos distribuidores por 

1. «Os dispositivos de segurança 
mencionados na alínea o) do artigo 54.º 
devem permitir aos distribuidores por 
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grosso, aos farmacêuticos ou às pessoas 
autorizadas ou habilitadas a fornecer 
medicamentos ao público o seguinte:  

grosso, aos farmacêuticos e às pessoas 
autorizadas ou habilitadas a fornecer 
medicamentos ao público o seguinte:  

Or. es

Justificação

As alterações introduzidas neste artigo pretendem melhorar a sua aplicabilidade ou precisar 
o âmbito da redacção proposta. É também necessário, cinco anos após a entrada em vigor 
destas medidas, avaliar a sua eficácia. Por outro lado, a aplicação dos dispositivos de 
segurança não se deve limitar à falsificação dos medicamentos. 

Alteração 216
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Verificar a autenticidade avaliando os 
dispositivos visíveis, cobertos ou forenses;

a) Verificar a autenticidade; 

Or. es

Justificação

As alterações introduzidas neste artigo pretendem melhorar a sua aplicabilidade ou precisar 
o âmbito da redacção proposta. É também necessário, cinco anos após a entrada em vigor 
destas medidas, avaliar a sua eficácia. Por outro lado, a aplicação dos dispositivos de 
segurança não se deve limitar à falsificação dos medicamentos. 

Alteração 217
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Verificar a autenticidade avaliando os 
dispositivos visíveis, cobertos ou forenses;

a) Verificar a autenticidade avaliando os 
dispositivos visíveis;
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Or. fr

Justificação

Actualmente, só o titular da autorização de introdução no mercado e as autoridades de 
aplicação da lei e de regulamentação estão autorizados a saber da existência de dispositivos 
cobertos ou forenses nas embalagens. Por razões de segurança, parece essencial que essas 
informações não sejam divulgadas a não ser às referidas partes interessadas.

Alteração 218
Pilar Ayuso

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração 

b) Identificar embalagens individuais; b) Identificar embalagens individuais 
através de um código único, com números 
de série, num formato de leitura óptica; 

Or. en

Justificação

A fim de assegurar clareza absoluta, os únicos tipos de dispositivos de segurança que 
permitem a autentificação e rastreabilidade das embalagens individuais são os identificados 
na embalagem.

Alteração 219
Peter Liese

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Article  54-A – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração 

b)  Identificar embalagens individuais; b) Identificar embalagens individuais, 
através de uma norma comunitária única;
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Or. en

Justificação

Em alguns Estados-Membros, já está em vigor toda uma série de características de 
segurança. Deveria ser-lhes possível adaptarem-se a uma norma da UE durante um período 
de transição. No entanto, dado que o problema dos medicamentos falsificados não pára nas 
fronteiras nacionais, uma manta de retalhos de diferentes regimes jurídicos nacionais não 
pode proteger os doentes de forma eficaz. Assim, os dispositivos de segurança devem ser os 
mesmos em toda a UE.

Alteração 220
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração 

2. «Os dispositivos de segurança 
mencionados na alínea o) do artigo 54.º 
não devem ser parcialmente ou
completamente removidos, substituídos ou
cobertos, excepto se estiverem preenchidas 
as seguintes condições:

2. Os dispositivos de segurança referidos 
na alínea o) do artigo 54.º não devem ser
removidos ou cobertos.

Or. en

Justificação

A bem da melhor segurança, o medicamento não deve ser objecto a grandes manipulações.   
A partir do momento em que um medicamento é embalado pelo titular da autorização de 
comercialização deve permanecer intacto até à entrega ao paciente, seguindo o exemplo das 
exigências actuais no âmbito da estratégia europeia em matéria de segurança alimentar.

Alteração 221
Oreste Rossi

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração 

2. «Os dispositivos de segurança 
mencionados na alínea o) do artigo 54.º 
não devem ser parcialmente ou 
completamente removidos, substituídos ou 
cobertos, excepto se estiverem 
preenchidas as seguintes condições:

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os titulares de autorizações de fabrico 
não substituem, não removem – total ou 
parcialmente – nem cobrem os 
dispositivos de segurança mencionados na 
alínea o) do artigo 54.º, excepto se esses 
titulares dispuserem de uma autorização 
de comercialização do medicamento em 
causa, em conformidade com n.º 1 do 
artigo 6.º ou tenham obtido autorização 
por escrito do titular da autorização de 
comercialização.

Or. en

Justificação

Se os produtos forem reembalados por outrem que não o fabricante original – o titular da 
autorização de fabrico do produto original – por outras empresas dentro do grupo ou por 
terceiros contratados para a reembalagem, fica seriamente comprometida a eficácia das 
medidas anti-contrafacção incorporadas na embalagem original. A reembalagem deve, por 
isso, ser proibida. Há apenas uma excepção importante: preservar a possibilidade de um 
patrocinador de um ensaio clínico devidamente autorizado poder reembalar os medicamentos 
de acordo com o protocolo do estudo clínico. 

Alteração 222
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. «Os dispositivos de segurança 
mencionados na alínea o) do artigo 54.º 
não devem ser parcialmente ou 
completamente removidos, substituídos ou 
cobertos, excepto se estiverem preenchidas 
as seguintes condições:

2. Os dispositivos de segurança referidos 
na alínea o) do artigo 54.º não devem ser 
removidos ou cobertos. Caso estejam 
preenchidas as seguintes condições, e 
justificadas do ponto de vista da saúde 
pública, o titular da autorização de 
fabrico pode inserir o produto de origem 
numa outra embalagem, conservando o 
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seu dispositivo de inviolabilidade de 
origem:

Or. fr

Justificação

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

Alteração 223
Oreste Rossi

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração 

a) Se o titular da autorização de fabrico 
verificar a autenticidade do produto, antes 
de remover ou cobrir parcialmente ou 
completamente o dispositivo de 
segurança;

Suprimido

Or. en

Justificação

Se os produtos forem reembalados por outrem que não o fabricante original – o titular da 
autorização de fabrico do produto original – por outras empresas dentro do grupo ou por 
terceiros contratados para a reembalagem, fica seriamente comprometida a eficácia das 
medidas anti-contrafacção incorporadas na embalagem original. A reembalagem deve, por 
isso, ser proibida. Há apenas uma excepção importante: preservar a possibilidade de um 
patrocinador de um ensaio clínico devidamente autorizado poder reembalar os medicamentos 
de acordo com o protocolo do estudo clínico. 
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Alteração 224
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Article 54-A – n.º 2 – alínea)

Texto da Comissão Alteração 

a) Se o titular da autorização de fabrico 
verificar a autenticidade do produto, antes 
de remover ou cobrir parcialmente ou 
completamente o dispositivo de 
segurança;

Suprimido

Or. en

Justificação

A bem da melhor segurança, o medicamento não deve ser objecto a grandes manipulações. A 
partir do momento em que um medicamento é embalado pelo titular da autorização de 
comercialização deve permanecer intacto até à entrega ao paciente, seguindo o exemplo das 
exigências actuais no âmbito da estratégia europeia em matéria de segurança alimentar.

Alteração 225
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se o titular da autorização de fabrico 
verificar a autenticidade do produto, antes 
de remover ou cobrir parcialmente ou 
completamente o dispositivo de segurança;

a) Se o titular da autorização de fabrico 
deve deixar visível e utilizável o 
dispositivo de segurança ligado à 
identificação, à autenticidade e à 
rastreabilidade do produto;

Or. fr

Justificação

A fim de garantir as melhores condições de segurança que todos desejam, o medicamento não 



AM\807496PT.doc 19/66 PE439.409v01-00

PT

deve ser manipulado. A partir do momento em que um produto é condicionado pelo titular da 
autorização de introdução no mercado, esse produto deve permanecer intacto até chegar ao 
paciente, na linha dos actuais requisitos da estratégia europeia de segurança alimentar. No 
entanto, em certos casos, deve prever-se a possibilidade de inserir o produto original noutra 
embalagem, desde que se preservem os dispositivos de segurança iniciais.

Alteração 226
Oreste Rossi

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração 

b) Se o titular da autorização de fabrico 
cumprir o disposto na alínea o) do artigo 
54.º, substituindo o dispositivo de 
segurança por um outro dispositivo de 
segurança que seja equivalente no que diz 
respeito à possibilidade de determinar a 
identificação, a autenticidade e a 
rastreabilidade ininterrupta do 
medicamento e sem abrir o 
acondicionamento primário, conforme 
definido no n.º 23 do artigo 1.º;

Suprimido

Or. en

Justificação

Se os produtos forem reembalados por outrem que não o fabricante original – o titular da 
autorização de fabrico do produto original – por outras empresas dentro do grupo ou por 
terceiros contratados para a reembalagem, fica seriamente comprometida a eficácia das 
medidas anti-contrafacção incorporadas na embalagem original. A reembalagem deve, por 
isso, ser proibida. Há apenas uma excepção importante: preservar a possibilidade de um 
patrocinador de um ensaio clínico devidamente autorizado poder reembalar os medicamentos 
de acordo com o protocolo do estudo clínico. 
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Alteração 227
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração 

b) Se o titular da autorização de fabrico 
cumprir o disposto na alínea o) do artigo 
54.º, substituindo o dispositivo de 
segurança por um outro dispositivo de 
segurança que seja equivalente no que diz 
respeito à possibilidade de determinar a 
identificação, a autenticidade e a 
rastreabilidade ininterrupta do 
medicamento e sem abrir o 
acondicionamento primário, conforme 
definido no n.º 23 do artigo 1.º;

Suprimido

Or. en

Justificação

A bem de uma segurança optimizada, o medicamento não deve ser objecto a grandes 
manipulações. A partir do momento em que um medicamento é embalado pelo titular da 
autorização de comercialização deve permanecer intacto até à entrega ao paciente, seguindo 
o exemplo das exigências actuais no âmbito da estratégia europeia em matéria de segurança 
alimentar.

Alteração 228
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o titular da autorização de fabrico 
cumprir o disposto na alínea o) do artigo 
54.º, substituindo o dispositivo de 
segurança por um outro dispositivo de 
segurança que seja equivalente no que diz 

b) Se o titular da autorização de fabrico 
cumprir o disposto na alínea o) do artigo 
54.º Em caso algum se poderá substituir o 
dispositivo de segurança aplicado no 
acondicionamento primário, que 
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respeito à possibilidade de determinar a 
identificação, a autenticidade e a 
rastreabilidade ininterrupta do 
medicamento e sem abrir o 
acondicionamento primário, conforme 
definido no n.º 23 do artigo 1.º;

determina a identificação, a autenticidade 
e a rastreabilidade ininterrupta do 
medicamento inicial;

Or. fr

Justificação

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

Alteração 229
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o titular da autorização de fabrico 
cumprir o disposto na alínea o) do artigo 
54.º, substituindo o dispositivo de 
segurança por um outro dispositivo de 
segurança que seja equivalente no que diz 
respeito à possibilidade de determinar a 
identificação, a autenticidade e a
rastreabilidade ininterrupta do 
medicamento e sem abrir o 
acondicionamento primário, conforme 
definido no n.º 23 do artigo 1.º;

(b) Se o titular da autorização de fabrico 
cumprir o disposto na alínea o) do artigo 
54.º, substituindo o dispositivo de 
segurança por um outro dispositivo de 
segurança que seja equivalente no que diz 
respeito à possibilidade de determinar a 
identificação, a autenticidade e a 
inviolabilidade do acondicionamento 
externo do medicamento e sem abrir o 
acondicionamento primário, conforme 
definido no n.º 23 do artigo 1.º;

Or. es
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Justificação

As alterações introduzidas neste artigo pretendem melhorar a sua aplicabilidade ou precisar 
o âmbito da redacção proposta. É também necessário, cinco anos após a entrada em vigor 
destas medidas, avaliar a sua eficácia. Por outro lado, a aplicação dos dispositivos de 
segurança não se deve limitar à falsificação dos medicamentos.  

Alteração 230
Thomas Ulmer

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração 

b) Se o titular da autorização de fabrico 
cumprir o disposto na alínea o) do artigo 
54.º, substituindo o dispositivo de 
segurança por um outro dispositivo de 
segurança que seja equivalente no que diz 
respeito à possibilidade de determinar a 
identificação, a autenticidade e a 
rastreabilidade ininterrupta do 
medicamento e sem abrir o 
acondicionamento primário, conforme 
definido no n.º 23 do artigo 1.º;

b) Se o titular da autorização de fabrico 
cumprir o disposto na alínea o) do artigo 
54.º, substituindo o dispositivo de 
segurança por um outro dispositivo de 
segurança que seja equivalente no que diz 
respeito à possibilidade de determinar a 
identificação e a autenticidade do 
medicamento e sem abrir o 
acondicionamento primário, conforme 
definido no n.º 23 do artigo 1.º;

Or. de

Justificação

É da responsabilidade dos Estados-Membros definir se a rastreabilidade de um determinado 
medicamento deve ser feita ao longo de toda a cadeia de fornecimento, ou seja, do fabricante 
à farmácia. A rastreabilidade não é necessária para detectar a falsificação de medicamentos. 
Tal apenas implicaria importantes despesas adicionais substanciais, o que daria origem a 
custos desproporcionados, em particular para muitas PME.

Alteração 231
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração 

b) Se o titular da autorização de fabrico 
cumprir o disposto na alínea o) do artigo 
54.º, substituindo o dispositivo de 
segurança por um outro dispositivo de 
segurança que seja equivalente no que diz 
respeito à possibilidade de determinar a 
identificação, a autenticidade e a 
rastreabilidade ininterrupta do 
medicamento e sem abrir o
acondicionamento primário, conforme 
definido no n.º 23 do artigo 1.º;

b) Se o titular da autorização de fabrico 
cumprir o disposto na alínea o) do artigo 
54.º, substituindo o dispositivo de 
segurança por um outro dispositivo de 
segurança que seja equivalente no que diz 
respeito à possibilidade de determinar a 
identificação, a autenticidade e a 
rastreabilidade ininterrupta do 
medicamento e sem quaisquer mudanças 
do acondicionamento primário, conforme 
definido no n.º 23 do artigo 1.º, excepto 
para os fins previstos no artigo 55.º;

Or. en

Justificação

Devem ser proibidas quaisquer alterações ao acondicionamento primário (incluindo o corte 
de blisters). Blisters cortadas não contribuem para a confiança dos pacientes no 
medicamento.

Alteração 232
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração 

b) Se o titular da autorização de fabrico 
cumprir o disposto na alínea o) do artigo 
54.º, substituindo o dispositivo de 
segurança por um outro dispositivo de 
segurança que seja equivalente no que diz 
respeito à possibilidade de determinar a 
identificação, a autenticidade e a 
rastreabilidade ininterrupta do 
medicamento e sem abrir o 
acondicionamento primário, conforme 
definido no n.º 23 do artigo 1.º;

b) Se o titular da autorização de fabrico 
cumprir o disposto na alínea o) do artigo 
54.º, substituindo o dispositivo de 
segurança por um outro dispositivo de 
segurança que seja equivalente no que diz 
respeito à possibilidade de determinar a 
identificação, a autenticidade e a 
rastreabilidade ininterrupta do 
medicamento e sem abrir o 
acondicionamento primário, conforme 
definido no n.º 23 do artigo 1.º; Para este 
efeito, o titular da autorização deve 
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apresentar uma nova embalagem exterior 
que reproduza todas as informações 
relevantes do produto e da marca e 
ostente dispositivos de segurança, tal 
como exigido pela alínea o) do artigo 54.º; 
as embalagens originais devem ser 
destruídas;

Or. de

Justificação

A reembalagem obrigatória aumenta a segurança do paciente. A introdução da possibilidade 
de reembalagem coloca a ênfase na saúde pública e na segurança do paciente e não nos 
direitos comerciais dos fabricantes. 

Alteração 233
Bogusław Sonik

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2– alínea b)

Texto da Comissão Alteração 

b) Se o titular da autorização de fabrico 
cumprir o disposto na alínea o) do artigo 
54.º, substituindo o dispositivo de 
segurança por um outro dispositivo de 
segurança que seja equivalente no que diz 
respeito à possibilidade de determinar a 
identificação, a autenticidade e a 
rastreabilidade ininterrupta do 
medicamento e sem abrir o 
acondicionamento primário, conforme 
definido no n.º 23 do artigo 1.º;

b) Se o titular da autorização de fabrico 
cumprir o disposto na alínea o) do artigo 
54.º, substituindo o dispositivo de 
segurança por um outro dispositivo de 
segurança que seja equivalente no que diz 
respeito à possibilidade de determinar a 
identificação, a autenticidade e a 
rastreabilidade ininterrupta do 
medicamento e sem abrir o 
acondicionamento primário, conforme 
definido no n.º 23 do artigo 1.º; 

Para este efeito, o titular da autorização 
deve apresentar uma nova embalagem 
exterior que reproduza todas as 
informações relevantes do produto e da 
marca e ostente dispositivos de segurança, 
tal como exigido pela alínea o) do artigo 
54.º; as embalagens originais devem ser 
destruídas;



AM\807496PT.doc 25/66 PE439.409v01-00

PT

Or. en

Justificação

A reembalagem obrigatória melhora a adesão e a confiança do paciente. A reembalagem 
envolve a eliminação e a destruição controladas da embalagem original exterior, que é 
substituída por um pacote exterior novo concebido pelo distribuidor paralelo (proveniente de 
um produtor de material de embalagem que respeite as BPF). A introdução da possibilidade 
de reembalagem coloca a ênfase na saúde pública e na segurança do paciente e não nos 
direitos comerciais dos fabricantes.

Alteração 234
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2 – alínea b) - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

Os dispositivos de segurança devem ser 
considerados equivalentes quando 
asseguram o mesmo grau de eficiência na 
identificação, autentificação, 
rastreabilidade e na prevenção da 
falsificação de medicamentos e sempre 
que apresentem o mesmo grau de 
dificuldade técnica de duplicação. O 
presente número aplica-se igualmente à 
remoção, substituição ou cobertura dos
novos dispositivos de segurança, excepto 
se o dispositivo de segurança primário for 
um dispositivo coberto e não possa ser 
reconhecido. 

Or. en

Justificação

Trata-se de um aditamento à alteração 30 da relatora. A fim de assegurar que comerciantes 
paralelos possam efectivamente aplicar dispositivos de segurança equivalentes durante o 
processo de reembalagem, a directiva tem de introduzir diferentes categorias de dispositivos 
de segurança equivalentes, de acordo com critérios específicos, reconhecendo o facto de que 
os dispositivos de segurança cobertos não podem ser verificados sem informação prévia. 
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Alteração 235
Judith A. Merkies

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Article  54-A – n.º 2 – alínea b) - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

Os dispositivos de segurança devem ser 
considerados equivalentes quando 
asseguram o mesmo grau de eficiência na 
identificação, autentificação, 
rastreabilidade e na prevenção da 
falsificação de medicamentos e sempre 
que apresentem o mesmo grau de 
dificuldade técnica de duplicação. O 
presente número aplica-se igualmente à 
remoção, substituição ou cobertura de 
novos dispositivos de segurança. 

Or. en

Justificação

Para garantir que os comerciantes de circuitos paralelos apliquem dispositivos de segurança 
equivalentes no contexto do processo de reembalagem, a directiva em apreço deve introduzir 
categorias diferentes de dispositivos de segurança equivalentes com base em critérios 
específicos.

Alteração 236
Pilar Ayuso

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2 - alínea b) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

Os dispositivos de segurança devem ser 
considerados equivalentes quando 
asseguram o mesmo grau de eficiência na 
identificação, autentificação, 
rastreabilidade e na prevenção da 
falsificação de medicamentos e sempre 
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que apresentem o mesmo grau de 
dificuldade técnica de duplicação. 

Or. en

Justificação

A fim de assegurar clareza absoluta, os únicos tipos de dispositivos de segurança que 
permitem a autentificação e rastreabilidade das embalagens individuais são os identificados 
na embalagem.

Alteração 237
Oreste Rossi

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração 

c) Se a substituição do dispositivo de 
segurança for submetida à supervisão da 
autoridade competente.

Suprimido

Or. en

Justificação

Se os produtos forem reembalados por outrem que não o fabricante original – o titular da 
autorização de fabrico do produto original – por outras empresas dentro do grupo ou por 
terceiros contratados para a reembalagem, fica seriamente comprometida a eficácia das 
medidas anti-contrafacção incorporadas na embalagem original. A reembalagem deve, por 
isso, ser proibida. Há apenas uma excepção importante: preservar a possibilidade de um 
patrocinador de um ensaio clínico devidamente autorizado poder reembalar os medicamentos 
de acordo com o protocolo do estudo clínico. 

Alteração 238
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Article 54-A – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração 

c) Se a substituição do dispositivo de 
segurança for submetida à supervisão da 
autoridade competente.

Suprimido

Or. en

Justificação

A bem de uma segurança optimizada, o medicamento não deve ser objecto a grandes 
manipulações. A partir do momento em que um medicamento é embalado pelo titular da 
autorização de comercialização deve permanecer intacto até à entrega ao paciente, seguindo 
o exemplo das exigências actuais no âmbito da estratégia europeia em matéria de segurança 
alimentar.

Alteração 239
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se a substituição do dispositivo de 
segurança for submetida à supervisão da 
autoridade competente.

2- A. O titular da autorização de fabrico é 
considerado responsável por todas as 
actividades envolvidas nas acções 
descritas no n.° 2.

Or. fr

Justificação

A fim de garantir as melhores condições de segurança que todos desejam, o medicamento não 
deve ser manipulado. A partir do momento em que um produto é acondicionado pelo titular 
da autorização de introdução no mercado, esse produto deve permanecer intacto até chegar 
ao paciente, na linha dos actuais requisitos da estratégia europeia de segurança alimentar. 
No entanto, em certos casos, deve prever-se a possibilidade de inserir o produto original 
noutra embalagem, desde que se preservem os dispositivos de segurança iniciais.
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Alteração 240
Frédérique Ries

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2 – alínea c)-A (nova)

Texto da Comissão Alteração 

c-A) O titular da autorização de fabrico 
indica claramente na embalagem exterior 
que os dispositivos de segurança originais 
foram parcialmente ou completamente 
removidos ou cobertos.

Or. en

Justificação

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

Alteração 241
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2 - alínea c)-A (nova)

Texto da Comissão Alteração 

c-A) Os dispositivos de segurança 
referidos na alínea o) do artigo 54.º são 
aplicados sem discriminação entre canais 
de distribuição. 

Or. en

Justificação

Caso se considere que determinados medicamentos requerem uma protecção de segurança 
adicional, esta protecção deve ser aplicada independentemente dos canais de distribuição, a 
fim de evitar confusão desnecessária.
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Alteração 242
Judith A. Merkies

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2 – alínea c)-A (nova)

Texto da Comissão Alteração 

c-A) Os dispositivos de segurança 
referidos na alínea o) do artigo 54.º são 
aplicados sem discriminação entre canais 
de distribuição.

Or. en

Justificação

Caso se considere que determinados medicamentos requerem uma protecção de segurança 
adicional, esta protecção deve ser aplicada independentemente dos canais de distribuição, a 
fim de evitar confusão desnecessária.

Alteração 243
Holger Krahmer

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração 

3. Os titulares de uma autorização de 
fabrico devem ser considerados 
responsáveis, nos termos da Directiva 
85/374/CEE, pelos danos causados por 
medicamentos falsificados relativamente à 
respectiva identidade.

3. Os titulares de uma autorização de 
fabrico referidos no n.º 2 devem ser 
considerados produtores na acepção da 
Directiva 85/374/CEE. Devem ser 
considerados responsáveis pelos danos 
causados ao fabricante original, ao titular 
da autorização e aos consumidores 
resultantes das modificações feitas aos 
medicamentos, independentemente de o 
produto ser falsificado ou verdadeiro.
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Or. en

Justificação

Clarificação necessária, a fim de assegurar que os titulares da autorização de fabrico, que 
reembalam os produtos, serão estritamente responsáveis por todas as suas actividades, 
incluindo quando os medicamentos falsificados entram na cadeia de abastecimento. Os 
responsáveis pela reembalagem devem ser considerados responsáveis pelos danos causados 
resultantes de todas as modificações feitas aos medicamentos, independentemente de o 
produto ser falsificado ou verdadeiro.

Alteração 244
Frédérique Ries

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração 

3. Os titulares de uma autorização de 
fabrico devem ser considerados 
responsáveis, nos termos da Directiva 
85/374/CEE, pelos danos causados por 
medicamentos falsificados relativamente à 
respectiva identidade.

3. Os titulares de uma autorização de 
fabrico referidos no n.º 2 devem ser 
considerados produtores na acepção da 
Directiva 85/374/CEE. Devem ser 
considerados responsáveis pelos danos 
causados ao fabricante original, ao titular 
da autorização de comercialização ou aos 
consumidores por medicamentos 
falsificados relativamente à sua 
identidade.

Or. en

Justificação

Clarificação necessária, a fim de assegurar que os titulares da autorização de fabrico, que 
reembalam os produtos, serão estritamente responsáveis por todas as suas actividades, 
incluindo quando os medicamentos falsificados entram na cadeia de abastecimento. 
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Alteração 245
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º3

Texto da Comissão Alteração

3.Os titulares de uma autorização de fabrico 
devem ser considerados responsáveis, nos 
termos da Directiva 85/374/CEE, pelos 
danos causados por medicamentos 
falsificados relativamente à respectiva 
identidade.
.

3. Os titulares de uma autorização de 
fabrico que exerçam as actividades 
descritas no n.° 2 do artigo 54.°-A devem 
ser considerados responsáveis, nos termos 
da Directiva 85/374/CEE, pelos danos 
causados por medicamentos falsificados 
relativamente à respectiva identidade.

.

Or. es

Justificação

As alterações introduzidas neste artigo pretendem melhorar a sua aplicabilidade ou precisar 
o âmbito da redacção proposta. É também necessário, cinco anos após a entrada em vigor 
destas medidas, avaliar a sua eficácia. Por outro lado, a aplicação dos dispositivos de 
segurança não se deve limitar à falsificação dos medicamentos.  

Alteração 246
Theodoros Skylakakis

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão deve adoptar as medidas 
necessárias para a aplicação da alínea o) do 
artigo 54.º, bem como dos n.ºs 1 e 2 do 
presente artigo.

A Comissão deve adoptar as medidas 
necessárias para a aplicação da alínea o) do 
artigo 54.º, bem como dos n.ºs 1 e 2 do 
presente artigo. Antes de serem propostas 
medidas específicas, em conformidade 
com a alínea o) do artigo 54.º, a Comissão 
procederá a uma avaliação pública do 
impacto dos custos e benefícios dos 
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dispositivos de segurança existentes, bem 
como a uma consulta das partes 
envolvidas na aplicação e utilização 
desses dispositivos de segurança, de modo 
a demonstrar a eficácia das medidas 
específicas em relação às disposições 
nacionais existentes.

Or. el

Justificação

Há toda uma série de opções no respeitante aos dispositivos de segurança a utilizar, bem 
como projectos-piloto levados a efeito a nível nacional de avaliação desses dispositivos. 
Antes da selecção de um dispositivo de segurança, a Comissão deve levar a efeito uma 
avaliação de impacto, a fim de apreciar os prós e os contras de todos os dispositivos de 
segurança actualmente disponíveis, os resultados dos projectos-piloto em apreço e a eficácia 
dos dispositivos de segurança relativamente às disposições nacionais existentes. 

Alteração 247
Thomas Ulmer

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração 

4. A Comissão deve adoptar as medidas 
necessárias para a aplicação da alínea o) do 
artigo 54.º, bem como dos n.ºs 1 e 2 do 
presente artigo.

4. A Comissão deve adoptar as medidas 
necessárias para a aplicação da alínea o) do 
artigo 54.º, bem como dos n.ºs 1 e 2 do 
presente artigo. Antes de apresentar uma 
proposta de medida específica, nos termos 
da alínea o) do artigo 54.º, a Comissão 
leva a efeito uma avaliação de impacto 
público sobre os custos e benefícios dos
dispositivos de segurança existentes, bem 
como consultas às partes envolvidas na 
implementação e uso desses dispositivos 
de segurança.

Or. en
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Justificação

Há toda uma série de opções no respeitante aos dispositivos de segurança a utilizar para 
autentificar os medicamentos, nomeadamente um código unidimensional, uma matriz de 
dados, selos, hologramas, RFID, etc. Antes da selecção de um dispositivo de segurança, a 
Comissão deve levar a efeito uma avaliação de impacto, a fim de apreciar os prós e os 
contras de todos os dispositivos de segurança actualmente disponíveis no mercado, deve, por 
outro lado, considerar as experiências e resultados existentes dos projectos-piloto 
executados.

Alteração 248
Crescenzio Rivellini

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54.º-A – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve adoptar as medidas 
necessárias para a aplicação da alínea o) do 
artigo 54.º, bem como dos n.ºs 1 e 2 do 
presente artigo. 

4. A Comissão deve adoptar as medidas 
necessárias para a aplicação da alínea o) do 
artigo 54.º, bem como dos n.ºs 1 e 2 do 
presente artigo. Antes de formular uma 
proposta de medida específica e a fim de 
garantir a escolha que melhor satisfaz as 
necessidades dos cidadãos, a Comissão 
deve levar a efeito uma avaliação do 
impacto sobre os custos e benefícios dos 
sistemas de combate à contrafacção 
actualmente em vigor, bem como a 
consulta das partes interessadas na 
implementação e na utilização dos selos 
de autentificação. 

Or. it

Justificação

Há toda uma série de opções no respeitante às tecnologias de combate à contrafacção, 
nomeadamente um código unidimensional, uma matriz de dados, selos, hologramas, a 
radiofrequência (RFID), etc. 
Estão actualmente em curso a nível nacional projectos-piloto destinados a avaliar as 
vantagens dessas opções.  
Antes da selecção de um dispositivo de segurança, a Comissão deve levar a cabo uma 
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avaliação de impacto, a fim de apreciar os prós e os contras de todos os dispositivos de 
segurança actualmente disponíveis no mercado, e deve ter em conta a experiência adquirida.

Alteração 249
Marisa Matias

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração 

4. A Comissão deve adoptar as medidas 
necessárias para a aplicação da alínea o) do 
artigo 54.º, bem como dos n.ºs 1 e 2 do 
presente artigo.

4. A Comissão deve adoptar, mediante 
actos delegados nos termos do artigo 
121.º-A e sujeitas às condições dos artigos 
212.º-B e 121.ª-C, as medidas necessárias 
para a aplicação da alínea o) do artigo 54.º, 
bem como dos n.ºs 1 e 2 do presente artigo.

Or. en

Justificação

A presente alteração alinha o antigo "procedimento de comitologia" pelo novo procedimento 
previsto nos termos do artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

Alteração 250
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração 

4. A Comissão deve adoptar as medidas 
necessárias para a aplicação da alínea o) do 
artigo 54.º, bem como dos n.ºs 1 e 2 do 
presente artigo.

4. A Comissão deve adoptar as medidas 
necessárias para a aplicação da alínea o) do 
artigo 54.º, bem como dos n.ºs 1 e 2 do 
presente artigo.

Antes de adoptar tais medidas, a 
Comissão encomenda uma avaliação de 
impacto independente para avaliar os 
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custos e benefícios das diferentes medidas 
de segurança e realizar uma consulta 
pública de todos os interessados, 
incluindo o pacientes e organizações de 
consumidores independentes.

Or. en

Justificação

Novos aumentos nos preços dos produtos farmacêuticos constituiriam um encargo financeiro 
significativo para os seguros de saúde e os pacientes. Por isso, é importante que seja 
avaliada a relação custo-eficácia dos dispositivos de segurança a utilizar, de modo a 
identificar a medida com o maior benefício ao menor custo relativo. Da mesma forma, a 
consulta pública deverá ter lugar antes da adopção das medidas.

Alteração 251
Paolo Bartolozzi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Antes de formular uma proposta de 
medida específica, a Comissão deve levar 
a efeito uma avaliação do impacto sobre 
os custos e benefícios dos sistemas de 
combate à contrafacção actualmente em 
vigor, bem como a consulta das partes 
interessadas na implementação e 
utilização dos selos de autentificação.

Or. it

Justificação

Há toda uma série de opções no respeitante às tecnologias de combate à contrafacção, 
nomeadamente um código unidimensional, uma matriz de dados, selos, hologramas, a 
radiofrequência (RFID), etc. Estão actualmente em curso a nível nacional projectos-piloto 
destinados a avaliar as vantagens dessas opções. Antes da selecção de um dispositivo de 
segurança, a Comissão deve levar a efeito uma avaliação de impacto, a fim de apreciar os 
prós e os contras de todos os dispositivos de segurança actualmente disponíveis no mercado, 
e deve considerar as experiências e resultados existentes dos projectos-piloto executados.
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Alteração 252
Marisa Matias

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração 

Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, a que se refere o n.º 2-A do 
artigo 121.º

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração alinha o antigo "procedimento de comitologia" pelo novo procedimento 
previsto nos termos do artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

Alteração 253
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

Antes de uma proposta de medida 
específica, nos termos da alínea o) do 
artigo 54.º, a Comissão deve levar a efeito 
uma avaliação do impacto público sobre 
os custos e benefícios dos dispositivos de 
segurança existentes, bem como consultas 
com as partes envolvidas na 
implementação e uso desses dispositivos 
de segurança.
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Or. en

Justificação

Há toda uma série de opções no respeitante aos dispositivos de segurança: um código 
unidimensional, uma matriz de dados, selos, hologramas, etc. Há também projectos-piloto 
levados a efeito a nível nacional que visam avaliar as diversas vantagens desses dispositivos 
de segurança. A Comissão deve levar a efeito uma avaliação de todos os dispositivos de 
segurança actualmente disponíveis no mercado, antes de ter lugar a escolha de um 
determinado dispositivo de segurança.

Alteração 254
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração 

Ao adoptar tais medidas, a Comissão deve 
ter em conta o risco associado aos produtos 
ou a categorias de produtos e, pelo menos, 
todos os aspectos seguintes:

Ao adoptar tais medidas, a Comissão deve 
ter em conta o risco associado aos produtos 
sujeitos a receita médica e, pelo menos, 
todos os aspectos seguintes:

Or. en

Justificação

A avaliação baseada no risco da proposta da Comissão irá reforçar a segurança do paciente 
e fará com que a luta contra a contrafacção de medicamentos se centre precisamente nos 
medicamentos afectados. Consequentemente, é essencial garantir que todos os medicamentos 
são incluídos e que os critérios correctos estão devidamente estabelecidos. Além disso, os 
critérios utilizados devem garantir a identificação dos verdadeiros responsáveis pela 
falsificação e impedir que os falsificadores desenvolvam novas iniciativas. Os critérios mais 
adequados são os preços e incidentes ocorridos na UE. 

Alteração 255
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo  54-A – n.º 4 – parágrafo 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração 

Ao adoptar tais medidas, a Comissão deve 
ter em conta o risco associado aos produtos 
ou a categorias de produtos e, pelo menos, 
todos os aspectos seguintes:

Ao adoptar tais medidas, a Comissão deve 
ter em conta o risco associado a todos os
produtos ou a todas as categorias de 
produtos e, pelo menos, todos os aspectos 
seguintes:

Or. en

Justificação

A relação custo-eficácia do processo deve ser tida em conta. Novos aumentos nos preços dos 
produtos farmacêuticos constituiriam um encargo financeiro significativo para os seguros de 
saúde e os pacientes. Os ónus reguladores excessivos devem ser evitados. A utilização de 
dispositivos de segurança para autentificar os medicamentos produz dados que podem ser 
comercial ou pessoalmente sensíveis. Os direitos de propriedade constantes desses dados 
devem ser respeitados. A proposta pode abranger informação altamente sensível e deve ser 
sujeita à regulamentação pertinente em matéria de protecção de dados.

Alteração 256
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração 

a) O preço e o volume de vendas do 
produto;

a) O preço dos medicamentos;

Or. en

Justificação

A avaliação baseada no risco da proposta da Comissão irá reforçar a segurança do paciente 
e fará com que a luta contra a contrafacção de medicamentos se centre precisamente nos 
medicamentos afectados. Consequentemente, é essencial garantir que todos os medicamentos 
são incluídos e que os critérios correctos estão devidamente estabelecidos. Além disso, os 
critérios utilizados devem garantir a identificação dos verdadeiros responsáveis pela 
falsificação e impedir que os falsificadores desenvolvam novas iniciativas. Os critérios mais 
adequados são os preços e incidentes ocorridos na UE. 



PE439.409v01-00 40/66 AM\807496PT.doc

PT

Alteração 257
Peter Liese

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo  54-A – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração 

a) O preço e o volume de vendas do 
produto; 

a) O preço do produto; 

Or. en

Justificação

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

Alteração 258
Linda McAvan

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea a)-A (nova)

Texto da Comissão Alteração 

a-A) A complexidade da cadeia de 
distribuição;

Or. en

Justificação

A avaliação para determinar que os medicamentos correm maior risco de falsificação deve 
ter em conta a complexidade da cadeia de distribuição de um produto. Determinados 
produtos (como, por exemplo, as imunoglobulinas) são entregues directamente pelo 
fabricante a um hospital ou a um estabelecimento clínico. É claramente difícil que as 
falsificações entrem nessa cadeia de fornecimento muito curta.
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Alteração 259
Holger Krahmer

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração 

a-A) A complexidade da cadeia de 
distribuição;

Or. en

Justificação

É necessária uma abordagem baseada no risco relativamente à aplicação de dispositivos de 
segurança para produtos médicos (por exemplo, unidades de seriação), avaliando o risco 
real de falsificação, reembolso em caso de fraude e valor acrescentado para a segurança do 
paciente. Ao invés de se centrarem apenas nos riscos do produto, as autoridades devem 
também ter em conta os riscos associados à complexidade da cadeia de distribuição, a fim de 
procederem a uma avaliação realista e equilibrada dos riscos de falsificação para um 
determinado grupo de produtos.

Alteração 260
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração 

b) O número de antecedentes de 
falsificações nos países terceiros e no 
território da Comunidade;

b) O número e a frequência de 
antecedentes de casos comunicados de 
medicamentes falsificados no território da 
União e a evolução de tais antecedentes 
no passado;

Or. en
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Justificação

A avaliação baseada no risco da proposta da Comissão irá reforçar a segurança do paciente 
e fará com que a luta contra a contrafacção de medicamentos se centre precisamente nos 
medicamentos afectados. Consequentemente, é essencial garantir que todos os medicamentos 
são incluídos e que os critérios correctos estão devidamente estabelecidos. Além disso, os 
critérios utilizados devem garantir a identificação dos verdadeiros responsáveis pela 
falsificação e impedir que os falsificadores desenvolvam novas iniciativas. Os critérios mais 
adequados são os preços e incidentes ocorridos na UE. 

Alteração 261
Peter Liese

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo  54-A – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração 

b) O número de antecedentes de 
falsificações nos países terceiros e no 
território da Comunidade; 

b) O número e a frequência de 
antecedentes de casos comunicados de 
medicamentos falsificados no território da 
União e a evolução de tais antecedentes 
no passado;

Or. en

Justificação

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

Alteração 262
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração 

b) O número de antecedentes de 
falsificações nos países terceiros e no 
território da Comunidade;

b) O número e a frequência de 
antecedentes de casos comunicados de 
medicamentos falsificados nos países 
terceiros e no território da União;

Or. en

Justificação

A relação custo-eficácia do processo deve ser tida em conta. Novos aumentos nos preços dos 
produtos farmacêuticos constituiriam um encargo financeiro significativo para os seguros de 
saúde e os pacientes. Os ónus reguladores excessivos devem ser evitados. A utilização de 
dispositivos de segurança para autentificar os medicamentos produz dados que podem ser 
comercial ou pessoalmente sensíveis. Os direitos de propriedade constantes desses dados 
devem ser respeitados. A proposta pode abranger informação altamente sensível e deve ser 
sujeita à regulamentação pertinente em matéria de protecção de dados.

Alteração 263
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração 

c) A evolução de tais antecedentes no 
passado;

Suprimido

Or. en

Justificação

A avaliação baseada no risco da proposta da Comissão irá reforçar a segurança do paciente 
e fará com que a luta contra a contrafacção de medicamentos se centre precisamente nos 
medicamentos afectados. Consequentemente, é essencial garantir que todos os medicamentos 
são incluídos e que os critérios correctos estão devidamente estabelecidos. Além disso, os 
critérios utilizados devem garantir a identificação dos verdadeiros responsáveis pela 
falsificação e impedir que os falsificadores desenvolvam novas iniciativas. Os critérios mais 
adequados são os preços e incidentes ocorridos na UE. 
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Alteração 264
Peter Liese

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo  54-A – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração 

c) A evolução de tais antecedentes no 
passado;

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 265
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração 

d) As características específicas dos 
produtos em causa;

Suprimido

Or. en

Justificação

A avaliação baseada no risco da proposta da Comissão irá reforçar a segurança do paciente 
e fará com que a luta contra a contrafacção de medicamentos se centre precisamente nos 
medicamentos afectados. Consequentemente, é essencial garantir que todos os medicamentos 
são incluídos e que os critérios correctos estão devidamente estabelecidos. Além disso, os 
critérios utilizados devem garantir a identificação dos verdadeiros responsáveis pela 
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falsificação e impedir que os falsificadores desenvolvam novas iniciativas. Os critérios mais 
adequados são os preços e incidentes ocorridos na UE. 

Alteração 266
Peter Liese

Proposta de directiva –  acto modificativo
Article 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração 

d) As características específicas dos 
produtos em causa; 

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 267
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração 

e) A gravidade da doença que se pretende 
tratar.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A avaliação baseada no risco da proposta da Comissão irá reforçar a segurança do paciente 
e fará com que a luta contra a contrafacção de medicamentos se centre precisamente nos 
medicamentos afectados. Consequentemente, é essencial garantir que todos os medicamentos 
são incluídos e que os critérios correctos estão devidamente estabelecidos. Além disso, os 
critérios utilizados devem garantir a identificação dos verdadeiros responsáveis pela 
falsificação e impedir que os falsificadores desenvolvam novas iniciativas. Os critérios mais 
adequados são os preços e incidentes ocorridos na UE. 

Alteração 268
Peter Liese

Proposta de directiva –  acto modificativo
 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração 

e) A gravidade da doença que se pretende 
tratar.

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 269
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 3 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

e-A) outros riscos potenciais para a saúde 
pública.

Or. es

Justificação

As alterações introduzidas neste artigo pretendem melhorar a sua aplicabilidade ou precisar 
o âmbito da redacção proposta. É também necessário, cinco anos após a entrada em vigor 
destas medidas, avaliar a sua eficácia. Por outro lado, a aplicação dos dispositivos de 
segurança não se deve limitar à falsificação dos medicamentos.  

Alteração 270
Holger Krahmer

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

Os dispositivos de segurança 
(exceptuando os números de série) são 
impostos através da identificação de uma 
ou mais categorias de dispositivos que 
devem ser obrigatoriamente usados para 
produtos específicos ou categorias 
específicas de produtos. O Comité 
Farmacêutico da Comissão define as 
categorias que englobam dispositivos de 
segurança que oferecem eficiência e 
eficácia equivalentes, e dispositivos da 
mesma categoria serão então 
considerados equivalentes para efeitos da 
alínea b) do n.º 2. Os titulares de 
autorização de fabrico podem seleccionar 
o dispositivo ou os dispositivos específicos 
a utilizar no âmbito de uma categoria, 
salvo se a Comissão apresentar razões 
para exigir que seja utilizado um 
determinado dispositivo de segurança.
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Or. en

Justificação

O nível básico de segurança em todos os medicamentos sujeitos a receita deveria consistir 
numa embalagem inviolável, em combinação com o recurso a um código único (número de 
identificação de armazenagem do produto, número do lote, data de validade e um código de 
série único). As embalagens invioláveis são a forma mais segura de garantir que o 
medicamento que está dentro da embalagem é o mesmo que o inserido pelo fabricante 
original e um sistema de código único é a maneira mais sólida de verificar a autenticidade de 
um produto no momento da administração.

Alteração 271
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54.º-A – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Com base nestes critérios, pode prever-se 
uma derrogação para determinados 
produtos ou categorias de produtos 
relativamente aos requisitos definidos nas 
alíneas a) e b) do n.º 1 do presente artigo.

Suprimido

Or. es

Justificação

As alterações introduzidas neste artigo pretendem melhorar a sua aplicabilidade ou precisar 
o âmbito da redacção proposta. É também necessário, cinco anos após a entrada em vigor 
destas medidas, avaliar a sua eficácia. Por outro lado, a aplicação dos dispositivos de 
segurança não se deve limitar à falsificação dos medicamentos.  
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Alteração 272
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta de directiva –  acto modificativo
Article 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração 

Com base nestes critérios, pode prever-se
uma derrogação para determinados
produtos ou categorias de produtos 
relativamente aos requisitos definidos nas 
alíneas a) e b) do n.º 1 do presente artigo.

Com base nestes critérios, as medidas 
referidas na alínea o) do artigo 54.º e os 
requisitos definidos nas alíneas a) e b) do 
n.º 1 do presente artigo são aplicadas 
obrigatoriamente apenas a esses produtos 
ou categorias de produtos com um 
elevado risco de falsificação, podendo ser 
objecto de derrogação e voluntárias para 
os produtos ou categorias de produtos que 
não representem um elevado risco de 
falsificação, tais como os medicamentos 
genéricos autorizados nos termos do 
artigo 10.º.

Or. en

Justificação

A avaliação baseada no risco da proposta da Comissão irá reforçar a segurança do paciente 
e fará com que a luta contra a contrafacção de medicamentos se centre precisamente nos 
medicamentos afectados. Consequentemente, é essencial garantir que todos os medicamentos 
são incluídos e que os critérios correctos estão devidamente estabelecidos. Além disso, os 
critérios utilizados devem garantir a identificação dos verdadeiros responsáveis pela 
falsificação e impedir que os falsificadores desenvolvam novas iniciativas. Os critérios mais 
adequados são os preços e incidentes ocorridos na UE. 

Alteração 273
Peter Liese

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração 

Com base nestes critérios, pode prever-se Com base nestes critérios, a Comissão 
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uma derrogação para determinados 
produtos ou categorias de produtos 
relativamente aos requisitos definidos nas 
alíneas a) e b) do n.º 1 do presente artigo.

pode decidir que os dispositivos de 
segurança referidos na alínea o) do artigo 
54.º e os requisitos estabelecidos nas 
alíneas a) a c) do n. º 1 do presente artigo 
são aplicados a certos medicamentos 
sujeitos a receita médica que apresentam 
um elevado risco falsificação.

Or. en

Justificação

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

Alteração 274
Holger Krahmer

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração 

Com base nestes critérios, pode prever-se 
uma derrogação para determinados 
produtos ou categorias de produtos 
relativamente aos requisitos definidos nas 
alíneas a) e b) do n.º 1 do presente artigo.

Com base nestes critérios, pode prever-se 
uma derrogação para determinados 
produtos ou categorias de produtos 
relativamente aos requisitos definidos na 
alínea a) do n.º 1 do presente artigo. 

Or. en

Justificação

O nível básico de segurança em todos os medicamentos sujeitos a receita deveria consistir 
numa embalagem inviolável, em combinação com o recurso a um código único (número de 
identificação de armazenagem do produto, número do lote, data de validade e um código de 
série único). As embalagens invioláveis são a forma mais segura de garantir que o 
medicamento que está dentro da embalagem é o mesmo que o inserido pelo fabricante 
original e um sistema de código único é a maneira mais sólida de verificar a autenticidade de 
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um produto no momento da administração.

Alteração 275
Peter Liese

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

Os dispositivos de segurança podem ser 
utilizados voluntariamente para todos os 
medicamentos, independentemente do seu 
estatuto de prescrição, e os titulares da 
autorização de comercialização podem 
utilizar os dispositivos de segurança nos 
seus produtos.

Or. en

Justificação

Visto que as empresas farmacêuticas dispõem de mais conhecimentos sobre seus produtos, 
estão em melhor posição para avaliar o nível de risco e para utilizar o dispositivo de 
segurança como medida de precaução.

Alteração 276
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

4-A. No prazo de cinco anos a contar da 
data de entrada em vigor da medida de 
execução do presente artigo, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório de avaliação sobre 
a aplicação dos dispositivos de segurança 
a que se refere a alínea o) do artigo 54.º e 
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o seu contributo esperado para a redução 
do número de medicamentos falsificados 
na cadeia de abastecimento legal na 
União, bem como sobre os benefícios 
potenciais de tecnologias alternativas e as 
possibilidades de autenticação das 
dosagens individuais.

Or. en

Justificação

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

Alteração 277
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva –  acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54 -A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

4-A. Durante um período transitório de 
três anos, os dispositivos de segurança 
serão considerados equivalentes quando 
oferecerem o mesmo nível de eficácia na 
determinação da identidade, autenticidade 
e rastreabilidade ininterrupta do 
medicamento, sem que, para o efeito, seja 
necessário abrir a embalagem primária, 
ou quando oferecerem o mesmo nível de 
dificuldade para efeitos de falsificação. 
Quando o dispositivo de segurança for 
removido, substituído ou coberto, o 
presente ponto será igualmente aplicável 
ao novo dispositivo de segurança, desde 
que o dispositivo de segurança primário 
não seja um dispositivo oculto e não possa 
ser reconhecido.
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Or. en

Justificação

Afigura-se importante assegurar que, no futuro, existirá um dispositivo de segurança 
uniforme em toda a UE.

Alteração 278
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração 

As medidas incluídas no presente parágrafo 
devem ter em devida conta os interesses 
legítimos de protecção da informação de 
natureza comercial e confidencial e a 
protecção dos direitos de propriedade 
industrial e comercial.»

As medidas referidas no presente parágrafo 
devem ter em conta:

a) A relação custo/eficácia do sistema, a 
fim de assegurar que qualquer medida 
que seja aplicada se baseie numa análise 
custo/benefício.
b) Os Estados-Membros asseguram que a 
propriedade e a confidencialidade dos 
dados gerados pela utilização de 
dispositivos de segurança para autenticar 
e rastrear medicamentos sejam 
respeitadas. 
c) os interesses legítimos de protecção da 
informação de natureza comercial e 
confidencial , bem como dos dados 
pessoais.

Or. en

Justificação

A relação custo-eficácia do processo deve ser tida em conta. Novos aumentos nos preços dos 
produtos farmacêuticos constituiriam um encargo financeiro significativo para os seguros de 
saúde e os pacientes. Os ónus reguladores excessivos devem ser evitados. A utilização de 
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dispositivos de segurança para autentificar os medicamentos produz dados que podem ser 
comercial ou pessoalmente sensíveis. Os direitos de propriedade constantes desses dados 
devem ser respeitados. A proposta pode abranger informação altamente sensível e deve ser 
sujeita à regulamentação pertinente em matéria de protecção de dados.

Alteração 279
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Ashley Fox, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração 

As medidas incluídas no presente parágrafo 
devem ter em devida conta os interesses 
legítimos de protecção da informação de 
natureza comercial e confidencial e a 
protecção dos direitos de propriedade
industrial e comercial.»

As medidas incluídas no presente n.º 
devem ter em devida conta, no mínimo, o 
seguinte:

a) A relação custo/eficácia do sistema, a 
fim de assegurar que qualquer medida 
que seja aplicada se baseie numa análise 
custo/benefício. 
b) a aplicação proporcional das despesas 
relacionadas com as medidas a todos os 
participantes da cadeia de abastecimento 
e a ligação desses custos com o preço do 
medicamento em causa;
c) a independência do sistema e os 
interesses legítimos de protecção da 
informação de natureza comercial e 
confidencial e a protecção dos direitos de 
propriedade industrial e comercial e dos 
dados pessoais.

Or. en

Justificação

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and   presenting low prices for patients and governments. Therefore 
safety features should comply with the following three principles:
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a) Cost effectiveness of the system

b) Costs should be applied proportionally to all actors of the supply chain and be linked to 
the price of the medicines and not to volume. 

c) Guaranteed independence of the system, the protection of information of a commercially 
confidential nature of industrial and commercial property rights, and of confidential patient 
information.

Alteração 280
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração 

As medidas incluídas no presente parágrafo 
devem ter em devida conta os interesses 
legítimos de protecção da informação de 
natureza comercial e confidencial e a 
protecção dos direitos de propriedade 
industrial e comercial.»

As medidas incluídas no presente n.º 
devem ter em devida conta, no mínimo, o 
seguinte:

a) A relação custo/eficácia do sistema, a 
fim de assegurar que qualquer medida 
que seja aplicada se baseie numa análise 
custo/benefício. 
b) a aplicação proporcional das despesas 
relacionadas com as medidas a todos os 
participantes da cadeia de abastecimento 
e a ligação desses custos com o preço do 
medicamento em causa;
c) a independência do sistema e os 
interesses legítimos de protecção da 
informação de natureza comercial e 
confidencial e a protecção dos direitos de 
propriedade industrial e comercial e dos 
dados pessoais.

Or. en
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Justificação

Todos os dispositivos de segurança a implementar devem respeitar, no mínimo, os três 
princípios acima mencionados.

Alteração 281
Peter Liese

Proposta de directiva – acto modificativo
Article 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração 

As medidas incluídas no presente parágrafo 
devem ter em devida conta os interesses 
legítimos de protecção da informação de 
natureza comercial e confidencial e a 
protecção dos direitos de propriedade 
industrial e comercial.»

As medidas incluídas no presente parágrafo 
devem ter em devida conta os interesses 
legítimos de protecção da informação de 
natureza comercial e confidencial e a 
protecção dos direitos de propriedade 
industrial e comercial. Os dispositivos de 
segurança não devem ser utilizados para 
transferir outros dados para além dos 
necessários para evitar a falsificação e 
dados relacionados com os sistemas de 
segurança social. Há que evitar, em 
especial, o tratamento comercial dos 
dados, que torne possível estabelecer uma 
ligação entre os medicamentos, os 
pacientes, os médicos ou os 
farmacêuticos. 

Or. en

Justificação

Os dados transmitidos devem ser limitados a fins de prevenção da falsificação, permitindo o 
reembolso. A aplicação dos dispositivos de segurança não deve ser explorada para aumentar 
os interesses comerciais.
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Alteração 282
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração 

As medidas incluídas no presente parágrafo 
devem ter em devida conta os interesses 
legítimos de protecção da informação de 
natureza comercial e confidencial e a 
protecção dos direitos de propriedade 
industrial e comercial.»

As medidas incluídas no presente parágrafo 
devem cumprir as disposições pertinentes 
do Direito da União em matéria de 
protecção de dados pessoais e  ter em 
devida conta os interesses legítimos de 
protecção da informação de natureza 
comercial e confidencial.» 

Or. en

Justificação

A utilização de dispositivos de segurança para autentificar os medicamentos produz dados 
que podem ser sensíveis do ponto de vista pessoal. A informação respeitante ao consumo 
pessoal de fármacos deve ser sujeita à legislação relevante em matéria de protecção de 
dados. 

A questão da falsificação é diferente da protecção dos direitos de propriedade industrial e 
comercial. 

É importante actualizar as normas sobre a aplicação dos dispositivos de segurança com base 
no relatório anual.

Alteração 283
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração 

As medidas incluídas no presente parágrafo 
devem ter em devida conta os interesses 
legítimos de protecção da informação de 
natureza comercial e confidencial e a 

As medidas incluídas no presente parágrafo 
devem ter em devida conta os interesses 
legítimos de protecção da informação de 
natureza comercial e confidencial e a 



PE439.409v01-00 58/66 AM\807496PT.doc

PT

protecção dos direitos de propriedade 
industrial e comercial.»

protecção dos direitos de propriedade 
industrial e comercial Há que impedir a 
recolha ou o tratamento comercial dos 
dados que torne possível estabelecer uma 
ligação entre os medicamentos facultados 
e os respectivos pacientes ou as 
farmácias.”

Or. de

Justificação

A necessidade de protecção de dados deve ser tida em conta no desenvolvimento dos 
dispositivos de segurança. Uma vez que tal tem uma implicação directa nos doentes e na 
relação de confidencialidade entre doentes e farmácia, os dados confidenciais aqui em causa 
exigem uma protecção especial.

Alteração 284
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração 

As medidas incluídas no presente parágrafo 
devem ter em devida conta os interesses 
legítimos de protecção da informação de 
natureza comercial e confidencial e a 
protecção dos direitos de propriedade 
industrial e comercial.»

As medidas incluídas no presente parágrafo 
devem ter em devida conta os interesses 
legítimos de protecção da informação de 
natureza comercial e confidencial e a 
protecção dos direitos de propriedade 
industrial e comercial. Os 
Estados-Membros asseguram o respeito 
da propriedade e confidencialidade dos 
dados produzidos pela utilização dos 
dispositivos de segurança para 
autentificar os medicamentos».

Or. en

Justificação

A utilização de dispositivos de segurança para autentificar os medicamentos produz dados 
que podem ser comercial ou pessoalmente sensíveis. Os direitos de propriedade constantes 
desses dados devem ser respeitados. Os dados relacionados com o consumo pessoal de 
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medicamentos devem ser sujeitos à regulamentação relevante em matéria de protecção de 
dados e às normas éticas nacionais em matéria de confidencialidade profissional.

Alteração 285
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração 

As medidas incluídas no presente parágrafo 
devem ter em devida conta os interesses 
legítimos de protecção da informação de 
natureza comercial e confidencial e a 
protecção dos direitos de propriedade
industrial e comercial.»

As medidas incluídas no presente parágrafo 
devem ter em devida conta os interesses 
legítimos de protecção da informação de 
natureza comercial e confidencial e a 
protecção dos direitos de propriedade 
industrial e comercial Há que impedir a 
recolha ou o tratamento comercial dos 
dados que torne possível estabelecer uma 
ligação entre os medicamentos facultados 
e os respectivos pacientes ou as 
farmácias.” 

Or. de

Justificação

A necessidade de protecção de dados deve ser tida em conta no desenvolvimento dos 
dispositivos de segurança. Uma vez que tal tem uma implicação directa nos doentes e na 
relação de confidencialidade entre doentes e farmácia, os dados confidenciais aqui em causa 
exigem uma protecção especial.

Alteração 286
Sylvana Rapti

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração 

As medidas incluídas no presente parágrafo As medidas incluídas no presente parágrafo 
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devem ter em devida conta os interesses 
legítimos de protecção da informação de 
natureza comercial e confidencial e a 
protecção dos direitos de propriedade 
industrial e comercial.»

devem ter em devida conta os interesses 
legítimos de protecção da informação de 
natureza comercial e confidencial e a 
protecção dos direitos de propriedade 
industrial e comercial Os 
Estados-Membros asseguram o respeito 
da propriedade e confidencialidade dos 
dados produzidos pela utilização dos 
dispositivos de segurança para 
autentificar os medicamentos».

Or. en

Justificação

A utilização de dispositivos de segurança para autentificar os medicamentos produz dados 
que podem ser comercial ou pessoalmente sensíveis. Os direitos de propriedade constantes 
desses dados devem ser respeitados. Os dados relacionados com o consumo pessoal de 
medicamentos devem ser sujeitos à regulamentação relevante em matéria de protecção de 
dados e às normas éticas nacionais em matéria de confidencialidade profissional.

Alteração 287
Crescenzio Rivellini

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As medidas incluídas no presente parágrafo 
devem ter em devida conta os interesses 
legítimos de protecção da informação de 
natureza comercial e confidencial e a 
protecção dos direitos de propriedade 
industrial e comercial.»

As medidas incluídas no presente parágrafo
devem ter em devida conta os interesses 
legítimos de protecção da informação de 
natureza comercial e confidencial e a 
protecção dos direitos de propriedade 
industrial e comercial Os 
Estados-Membros asseguram o respeito 
da propriedade e da confidencialidade dos 
dados produzidos mercê da utilização da 
tecnologia de combate à contrafacção de 
medicamentos.

Or. it
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Justificação

A utilização de selos anti-contrafacção para verificar a autenticidade dos fármacos pode 
gerar dados susceptíveis de ser sensíveis a nível comercial e pessoal. A propriedade desses 
dados deve ser salvaguardada no interesse dos cidadãos. Os dados respeitantes ao consumo 
pessoal de fármacos devem ser sujeitos à legislação relevante em matéria de protecção de 
dados e às normas deontológicas em vigor a nível nacional. 

Alteração 288
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54 -A – n.º 4 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

As medidas referidas no presente número 
são actualizadas anualmente na base no 
relatório da Comissão nos termos da 
alínea h) do artigo 46.º.

Or. en

Justificação

A utilização de dispositivos de segurança para autentificar os medicamentos produz dados 
que podem ser sensíveis do ponto de vista pessoal. A informação respeitante ao consumo 
pessoal de fármacos deve ser sujeita à legislação relevante em matéria de protecção de 
dados. 

A questão da falsificação é diferente da protecção dos direitos de propriedade industrial e 
comercial. 

É importante actualizar as normas sobre a aplicação dos dispositivos de segurança com base 
no relatório anual.

Alteração 289
Paolo Bartolozzi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram o 
respeito da propriedade e da 
confidencialidade dos dados produzidos 
mercê da utilização da tecnologia de 
combate à contrafacção de medicamentos.

Or. it

Justificação

A utilização de selos anti-contrafacção para verificar a autenticidade dos fármacos pode 
gerar dados susceptíveis de ser sensíveis a nível comercial e pessoal. A propriedade desses 
dados deve ser respeitada. Os dados respeitantes ao consumo pessoal de fármacos devem ser 
sujeitos à legislação relevante em matéria de protecção de dados e às normas deontológicas 
em vigor a nível nacional. 

Alteração 290
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros asseguram o 
respeito da propriedade e 
confidencialidade dos dados produzidos 
pela utilização dos dispositivos de 
segurança para efeitos de identificação 
dos medicamentos.

Or. en

Justificação

Há toda uma série de opções no respeitante aos dispositivos de segurança: um código 
unidimensional, uma matriz de dados, selos, hologramas, etc. Há também projectos-piloto 
levados a efeito a nível nacional que visam avaliar as diversas vantagens desses dispositivos 
de segurança. A Comissão deve levar a efeito uma avaliação de todos os dispositivos de 
segurança actualmente disponíveis no mercado, antes de ter lugar a escolha de um 
determinado dispositivo de segurança. 
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Alteração 291
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54.º-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Cinco anos após a entrada em vigor 
da presente directiva, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a sua 
aplicação. Nesse relatório, a Comissão 
avalia a eficácia das disposições 
adoptadas de acordo com o estabelecido 
no artigo 54.°-A no que se refere à 
prevenção da entrada de medicamentos 
falsificados na cadeia de abastecimento 
legal.     

Or. es

Justificação

As alterações introduzidas neste artigo pretendem melhorar a sua aplicabilidade ou precisar 
o âmbito da redacção proposta. É também necessário, cinco anos após a entrada em vigor 
destas medidas, avaliar a sua eficácia. Por outro lado, a aplicação dos dispositivos de 
segurança não se deve limitar à falsificação dos medicamentos.  

Alteração 292
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Qualquer Estado-Membro poderá 
ampliar o âmbito de aplicação dos 
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dispositivos de segurança mencionados na 
alínea o) do artigo 54.° a outros 
medicamentos e para outros fins 
relevantes nas políticas nacionais, como o 
reembolso.  

Or. es

Justificação

As alterações introduzidas neste artigo pretendem melhorar a sua aplicabilidade ou precisar 
o âmbito da redacção proposta. É também necessário, cinco anos após a entrada em vigor 
destas medidas, avaliar a sua eficácia. Por outro lado, a aplicação dos dispositivos de 
segurança não se deve limitar à falsificação dos medicamentos.  

Alteração 293
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração 

9-A) O artigo 55.º, n.º 2, passa a ter a 
seguinte redacção: 
2. Quando contidos em embalagens 
externas em conformidade com o 
disposto nos artigos 54.º e 62.º, os 
acondicionamentos primários sob a 
forma de blisters devem incluir, pelo 
menos, as seguintes menções:
– o nome do medicamento tal como 
previsto na alínea a) do artigo 54.º,
– o nome do titular da autorização de 
introdução no mercado,
– o prazo de validade,
– o número de lote de fabrico,
– a designação INN (Non-proprietary 
Name)”.

Or. en
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Justificação

A luta contra a falsificação de medicamentos depende de rigoroso controlo técnico rigoroso e 
de inspecções de toda a cadeia de distribuição. O recurso à denominação INN pode ajudar a 
preservar a autenticidade do medicamento. Por conseguinte, a legislação em vigor deveria 
ser alterada em conformidade.

Alteração 294
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 9-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração 

9-A) O artigo 55.º, n.º 2, passa a ter a 
seguinte redacção: 
"2. Quando contidos em embalagens 
externas em conformidade com o 
disposto nos artigos 54.º e 62.º, os 
acondicionamentos primários sob a 
forma de blisters devem incluir, pelo 
menos, as seguintes menções:
– o nome do medicamento tal como 
previsto na alínea a) do artigo 54.º,
– o nome do titular da autorização de 
introdução no mercado,
– o prazo de validade,
– o número de lote de fabrico,
– a designação INN (Non-proprietary 
Name)”

Or. en

Justificação

The fight against falsified medical products relies on rigorous technical controls and 
inspections of the whole distribution chain from manufacturing through to commercialisation. 
The use of the INN denomination can constitute a dissuasive element, a protection, or even a 
brake against counterfeiting, to preserve and to guarantee the quality of the medical product. 
Current legislation should therefore be amended (art. 55.2 Dir. 2001/83/EC) by stipulating 
that each product should be identified through its INN name. This would contribute to 
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strengthening the security of the product user.


