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Amendamentul 201
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI.”

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor – altele decât 
produsele radiofarmaceutice, care, datorită 
caracteristicilor lor specifice nu pot fi 
comercializate prin intermediul 
distribuitorilor angro și prin farmacii și, 
prin urmare, sunt furnizate direct de 
producători către instituții medicale care 
le administrează direct pacienților –
eliberate pe bază de prescripție medicală, 
astfel cum se definește la titlul VI.

În cazul medicamentelor generice și cu 
utilizare medicală bine stabilită, care se 
eliberează pe bază de prescripție medicală 
în conformitate cu definiția de la titlul VI, 
elementele de siguranță sunt obligatorii în 
cazul în care Comisia consideră că acest 
lucru este necesar în virtutea unei 
abordări bazate pe riscuri, în conformitate 
cu articolul 54a alineatul (4). Abordarea 
bazată pe riscuri este realizată prin 
așa-numita procedură pe bază de 
consimțământ prealabil („opt-in”).”

Or. en

Justificare

Anumite produse pot fi administrate doar în spitale, aplicarea elementelor de siguranță în 
cazul acestor produse diminuând avantajelele pentru pacienți și putând întârzia accesul 
acestora din urmă la produse. Produsele cu prețuri mici, fiind rar contrafăcute, ar putea, în 
principiu, să fie scutite de la cerințele în materie de elemente de siguranță, doar dacă prețul 
sau cazurile din trecut nu necesită o etichetare de siguranță. Procedura pe bază de 
consimțământ prealabil nu ține seama de sarcinile financiare ale IMM-urilor care au puține 
linii de producție.
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Amendamentul 202
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(o) elemente de siguranță care să permită
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI.” 

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității și autenticității și 
care să ajute să se determine dacă 
ambalajul a fost modificat, în cazul 
medicamentelor altele decât produsele 
radiofarmaceutice care prezintă riscul de a 
fi falsificate sau modificate. 

Decizia de a solicita aceste elemente de 
siguranță pentru medicamentele sau 
categoriile de medicamente de mai sus se 
bazează pe o evaluare a riscurilor 
realizată în conformitate cu dispozițiile 
cuprinse la articolul 54a alineatul (4).”

Or. es

Justificare

Nimic nu justifică limitarea, în mod automat, a cerințelor privind elementele de siguranță 
doar la medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală, nici măcar cazurile de 
falsificare a medicamentelor descoperite anterior. Pentru a garanta o protecție reală a 
cetățenilor, este necesară o abordare bazată pe riscuri, care să cuprindă toate tipurile de 
medicamente.

Amendamentul 203
Sylvana Rapti

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(o) elemente de siguranță care să permită „(o) elemente de siguranță care să permită 
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constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI.”

constatarea identității și autenticității 
medicamentelor, altele decât produsele 
radiofarmaceutice.”

Or. en

Justificare

Este important să se asigure autenticitatea tuturor medicamentelor, inclusiv a celor eliberate 
pe bază de prescripție medicală și a celor care nu necesită prescripție. Toate medicamentele 
sunt produse speciale care, dacă sunt contrafăcute, ar putea avea consecințe dezastruoase 
asupra sănătății umane. În plus, atât la nivel național, cât și la nivel european, este tot mai 
răspândit fenomenul de transformare a medicamentelor eliberate pe bază de prescripție 
medicală în medicamente eliberate fără prescripție medicală.

Amendamentul 204
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI.”

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, astfel cum se 
definește la titlul VI.”

Or. en

Justificare

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).
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Amendamentul 205
Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI.”

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice.”

Or. it

Justificare

Este important să se asigure autenticitatea tuturor categoriilor de medicamente, indiferent 
dacă acestea se eliberează pe bază de prescripție medicală sau nu. Toate medicamentele sunt 
produse speciale care, dacă sunt contrafăcute, pot avea consecințe dezastruoase asupra 
sănătății umane. În plus, la nivel european, este tot mai răspândit fenomenul de transformare 
a medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală în medicamente eliberate fără 
prescripție medicală. Nu trebuie să se uite nici faptul că se pot obține beneficii importante din 
contrafacerea medicamentelor eliberate fără prescripție medicală.

Amendamentul 206
Linda McAvan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI.”

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice și alte 
produse care aparțin unui lanț de 
distribuție gestionat, eliberate pe bază de 
prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI.”
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 207
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI.”

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității și autenticității 
medicamentelor, altele decât produsele 
radiofarmaceutice, eliberate pe bază de 
prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI.”

Or. de

Justificare

Fiecărui stat membru ar trebui să îi revină responsabilitatea de a decide în legătură cu 
oportunitatea trasabilității unui anumit medicament pe tot parcursul lanțului de 
aprovizionare, de la producător la farmacie. Trasabilitatea nu este necesară pentru a se 
recunoaște medicamentele falsificate. O astfel de cerință ar implica obligații suplimentare 
considerabile, care ar genera costuri disproporționate, în special pentru numeroase 
întreprinderi mici și mijlocii.

Amendamentul 208
Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54 – litera o
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI.”

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității unice, autenticității 
și trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI.”

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 209
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI.”

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI, atunci când Comisia 
decide că există riscul ca medicamentul să 
fie contrafăcut din cauza prețului sau a 
cazurilor din trecut.”

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 210
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI.”

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI. Prezenta literă se 
aplică tuturor medicamentelor generice 
care se eliberează pe bază de prescripție 
medicală.”

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe elemente de siguranță obligatorii pentru medicamentele eliberate pe bază 
de prescripție medicală și, pentru a garanta siguranța pacienților, toate medicamentele 
generice ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare al prezentei legislații.

Amendamentul 211
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(o) elemente de siguranță care să permită
constatarea identității, autenticității și 

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
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trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI.”

trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI. Este necesar ca, în 
termen de cel mult 36 de luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive, 
să se armonizeze procedura de 
trasabilitate a medicamentelor la nivelul 
UE. Astfel, fiecare medicament ar trebui 
să poată fi identificat fără echivoc 
printr-un număr de serie aflat pe 
ambalajul individual.”

Or. fr

Justificare

Este important să se armonizeze procedura de trasabilitate a medicamentelor.

Amendamentul 212
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI.”

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI.

Aceste elemente de siguranță se aplică 
fără a face discriminări între canalele de 
comercializare.”

Or. en
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Amendamentul 213
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI.”

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI. Medicamentele 
homeopatice sunt scutite în conformitate 
cu articolul 1 alineatul (5). În cazul în 
care un medicament, ca de exemplu un 
medicament homeopatic, nu se eliberează
pe bază de prescripție medicală, 
elementele de siguranță pot fi aplicate pe 
bază de voluntariat.”

Or. en

Justificare

Ar fi disproporționat să se aplice toate aceste cerințe medicamentelor homeopatice. Comisia 
nu a comunicat niciun caz de falsificare a unor medicamente care nu necesită prescripție 
medicală în lanțul legal de aprovizionare. Aceste produse nu ar aduce profit falsificatorilor 
din cauza prețului lor redus și, în majoritatea cazurilor, a volumului mic al vânzărilor pe 
produs.

Amendamentul 214
Vittorio Prodi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54 – litera oa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(oa) detalii privind originea produsului 
(țară, firmă, sit de producție), în vederea 
asigurării trasabilității substanței 



PE439.409v01-00 12/64 AM\807496RO.doc

RO

farmaceutice active și, în cazul în care 
substanța farmaceutică activă este 
produsă în afara Uniunii Europene, 
indicarea țării de origine pe ambalajul 
medicamentului.

Or. en

Justificare

Trasabilitatea este obligatorie în industria alimentară, consumatorul având dreptul să 
cunoască originea produsului ales. Această opțiune ar trebui oferită și pentru medicamente, 
pentru a combate contrafacerea și a spori transparența în întreg sectorul, de la producția de 
substanțe active până la farmacii sau consumatori.

Amendamentul 215
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Elementele de siguranță menționate la 
articolul 54 litera (o) permit distribuitorilor 
angro, farmaciștilor sau persoanelor 
autorizate să elibereze medicamente către 
populație, să efectueze toate acțiunile 
următoare:  

(1) Elementele de siguranță menționate la 
articolul 54 litera (o) permit distribuitorilor 
angro, farmaciștilor și persoanelor 
autorizate să elibereze medicamente către 
populație, să efectueze toate acțiunile 
următoare:  

Or. es

Justificare

Modificările introduse de acest articol au ca scop facilitarea aplicării sale sau clarificarea 
domeniului de aplicare al textului propus. În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a 
acestor măsuri, este necesar, de asemenea, să se evalueze eficacitatea acestora. În plus, 
aplicarea elementelor de siguranță nu trebuie limitată la falsificarea medicamentelor.  
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Amendamentul 216
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să verifice autenticitatea prin 
dispozitive de evaluare vizibile, ascunse 
sau specifice medicinei legale;

(a) să verifice autenticitatea; 

Or. es

Justificare

Modificările introduse de acest articol au ca scop facilitarea aplicării sale sau clarificarea 
domeniului de aplicare al textului propus. Este necesar, de asemenea, în termen de cinci ani 
de la intrarea în vigoare a acestor măsuri, să se evalueze eficacitatea acestora. În plus, 
aplicarea elementelor de siguranță nu trebuie limitată la falsificarea medicamentelor.  

Amendamentul 217
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să verifice autenticitatea prin 
dispozitive de evaluare vizibile, ascunse 
sau specifice medicinei legale;

(a) să verifice autenticitatea prin 
dispozitive de evaluare vizibile;

Or. fr

Justificare

În prezent, doar titularul autorizației de introducere pe piață și autoritățile de punere în 
aplicare și de reglementare au dreptul să fie la curent cu existența dispozitivelor ascunse sau 
specifice medicinei legale. Din motive de siguranță, este esențial să nu se divulge aceste 
informații nimănui în afara părților interesate menționate mai sus.
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Amendamentul 218
Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să identifice fiecare pachet; (b) să identifice fiecare pachet prin 
intermediul unui cod de serie unic ce 
poate fi citit automat;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 219
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să identifice fiecare pachet; (b) să identifice fiecare pachet printr-un 
standard unic la nivelul întregii Uniuni 
Europene;

Or. en

Justificare

Într-o serie de state membre există deja elemente de siguranță. Acestea ar trebui să poată fi 
adaptate la un standard UE pe parcursul unei anumite perioade de tranziție. Cu toate 
acestea, având în vedere faptul că problema medicamentelor contrafăcute nu se oprește la 
frontierele naționale, o multitudine de dispoziții juridice naționale nu reprezintă soluția 
adecvată pentru a proteja eficient pacienții. În consecință, elementele de siguranță trebuie să 
fie identice în întreaga Uniune.
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Amendamentul 220
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele de siguranță menționate la 
articolul 54 litera (o) nu se îndepărtează și 
nu se acoperă, parțial sau total, decât dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții:

(2) Elementele de siguranță menționate la 
articolul 54 litera (o) nu se îndepărtează și 
nu se acoperă.

Or. en

Justificare

În scopul asigurării unei siguranțe optime, solicitate de toți, medicamentele nu ar trebui 
supuse unei manipulări speciale. Din momentul în care produsul a fost ambalat de către 
titularul autorizației de fabricație, acesta ar trebui să rămână intact până când ajunge la 
pacient, în conformitate cu cerințele în vigoare din cadrul strategiei europene în materie de 
siguranță alimentară.

Amendamentul 221
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele de siguranță menționate la 
articolul 54 litera (o) nu se îndepărtează și 
nu se acoperă, parțial sau total, decât dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții:

(2) Statele membre se asigură că titularul 
autorizației de fabricație nu modifică, nu 
îndepărtează sau nu acoperă, parțial sau 
integral, elementele de siguranță 
menționate la articolul 54 litera (o), decât 
dacă titularul dispune de o autorizație de 
introducere pe piață pentru medicamentul 
respectiv, în conformitate cu articolul 6 
alineatul (1), sau dacă a obținut 
autorizația scrisă din partea titularului 
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autorizației de introducere pe piață.

Or. en

Justificare

Dacă medicamentele sunt reambalate de către altcineva în afară de producătorul original, 
titularul autorizației de introducere pe piață a produsului original, alte societăți din cadrul 
grupului lor sau o parte terță angajată de unul din aceste grupuri să efectueze reambalarea, 
eficacitatea elementelor de combatere a contrafacerii incluse în ambalajul original este grav 
compromisă. Prin urmare, reambalarea ar trebui interzisă. Există o excepție importantă: 
menținerea dreptului unui sponsor de studii clinice autorizat în mod corespunzător de a 
reambala medicamente în conformitate cu protocolul studiilor clinice. 

Amendamentul 222
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele de siguranță menționate la 
articolul 54 litera (o) nu se îndepărtează și 
nu se acoperă, parțial sau total, decât dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții:

(2) Elementele de siguranță menționate la 
articolul 54 litera (o) nu se îndepărtează și 
nu se acoperă. În cazul în care următoarele 
condiții sunt îndeplinite și justificate din 
punctul de vedere al sănătății publice, 
titularul autorizației de fabricație poate 
introduce medicamentul original în alt 
ambalaj, păstrându-i intact elementul de 
siguranță original.

Or. fr

Justificare

În vederea garantării unei siguranțe optime dorite de toți, medicamentele nu trebuie să fie 
supuse niciunei modificări. Din momentul în care produsul a fost ambalat de către titularul 
autorizației de fabricație, acesta trebuie să rămână intact până când ajunge la pacient, în 
conformitate cu cerințele în vigoare din cadrul strategiei europene în materie de siguranță 
alimentară. Cu toate acestea, ar trebui să fie posibil, în anumite cazuri, să se introducă 
produsul original într-un alt ambalaj, păstrându-se intacte elementele de siguranță inițiale.
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Amendamentul 223
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) titularul autorizației de fabricație 
verifică autenticitatea medicamentului 
înainte de a acoperi, parțial sau total, 
elementul de siguranță;

eliminat

Or. en

Justificare

Dacă medicamentele sunt reambalate de către altcineva în afară de producătorul original, 
titularul autorizației de introducere pe piață a produsului original, alte societăți din cadrul 
grupului lor sau o parte terță angajată de unul din aceste grupuri să efectueze reambalarea, 
eficacitatea elementelor de combatere a contrafacerii incluse în ambalajul original este grav 
compromisă. Prin urmare, reambalarea ar trebui interzisă. Există o excepție importantă: 
menținerea dreptului unui sponsor de studii clinice autorizat în mod corespunzător de a 
reambala medicamente în conformitate cu protocolul studiilor clinice.

Amendamentul 224
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) titularul autorizației de fabricație 
verifică autenticitatea medicamentului 
înainte de a acoperi, parțial sau total, 
elementul de siguranță;

eliminat

Or. en

Justificare

În scopul asigurării unei siguranțe optime, solicitate de toți, medicamentele nu ar trebui 
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supuse unei manipulări speciale. Din momentul în care produsul a fost ambalat de către 
titularul autorizației de fabricație, acesta ar trebui să rămână intact până când ajunge la 
pacient, în conformitate cu cerințele în vigoare din cadrul strategiei europene în materie de 
siguranță alimentară.

Amendamentul 225
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) titularul autorizației de fabricație 
verifică autenticitatea medicamentului 
înainte de a acoperi, parțial sau total,
elementul de siguranță;

(a) titularul autorizației de fabricație 
trebuie să mențină vizibil și utilizabil 
elementul de siguranță referitor la 
identificarea, autenticitatea și 
trasabilitatea medicamentului;

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 226
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) titularul autorizației de fabricație 
respectă dispozițiile articolului 54 litera 
(o) prin înlocuirea elementului de 

eliminat
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siguranță cu un element de siguranță 
echivalent în ceea ce privește posibilitatea 
de a stabili identificarea, autenticitatea și 
trasabilitatea neîntreruptă a 
medicamentului și fără a deschide 
ambalajul direct astfel cum se 
menționează la articolul 1 alineatul (23);

Or. en

Justificare

Dacă medicamentele sunt reambalate de către altcineva în afară de producătorul original, 
titularul autorizației de introducere pe piață a produsului original, alte societăți din cadrul 
grupului lor sau o parte terță angajată de unul din aceste grupuri să efectueze reambalarea, 
eficacitatea elementelor de combatere a contrafacerii incluse în ambalajul original este grav 
compromisă. Prin urmare, reambalarea ar trebui interzisă. Există o excepție importantă: 
menținerea dreptului unui sponsor de studii clinice autorizat în mod corespunzător de a 
reambala medicamente în conformitate cu protocolul studiilor clinice.

Amendamentul 227
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) titularul autorizației de fabricație 
respectă dispozițiile articolului 54 litera 
(o) prin înlocuirea elementului de 
siguranță cu un element de siguranță 
echivalent în ceea ce privește posibilitatea 
de a stabili identificarea, autenticitatea și 
trasabilitatea neîntreruptă a 
medicamentului și fără a deschide 
ambalajul direct astfel cum se 
menționează la articolul 1 alineatul (23);

eliminat

Or. en

Justificare

În scopul asigurării unei siguranțe optime, solicitate de toți, medicamentele nu ar trebui 
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supuse unei manipulări speciale. Din momentul în care produsul a fost ambalat de către 
titularul autorizației de fabricație, acesta ar trebui să rămână intact până când ajunge la 
pacient, în conformitate cu cerințele în vigoare din cadrul strategiei europene în materie de 
siguranță alimentară.

Amendamentul 228
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) titularul autorizației de fabricație 
respectă dispozițiile articolului 54 litera (o) 
prin înlocuirea elementului de siguranță 
cu un element de siguranță echivalent în 
ceea ce privește posibilitatea de a stabili 
identificarea, autenticitatea și 
trasabilitatea neîntreruptă a 
medicamentului și fără a deschide 
ambalajul direct astfel cum se 
menționează la articolul 1 alineatul (23);

(b) titularul autorizației de fabricație 
respectă dispozițiile articolului 54 litera 
(o). Acesta nu poate, în niciun caz, înlocui 
elementul de siguranță aplicat pe 
ambalajul original, care permite stabilirea 
identificării, autenticității și trasabilității 
neîntrerupte a medicamentului inițial;

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 229
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) titularul autorizației de fabricație 
respectă dispozițiile articolului 54 litera (o) 
prin înlocuirea elementului de siguranță cu 
un element de siguranță echivalent în ceea 
ce privește posibilitatea de a stabili 
identificarea, autenticitatea și trasabilitatea 
neîntreruptă a medicamentului și fără a 
deschide ambalajul direct astfel cum se 
menționează la articolul 1 alineatul (23);

(b) titularul autorizației de fabricație 
respectă dispozițiile articolului 54 litera (o) 
prin înlocuirea elementului de siguranță cu 
un element de siguranță echivalent în ceea 
ce privește posibilitatea de a stabili 
identificarea, autenticitatea și 
inviolabilitatea ambalajului exterior al
medicamentului și fără a deschide 
ambalajul direct astfel cum se menționează 
la articolul 1 alineatul (23);

Or. es

Justificare

Modificările introduse de acest articol au ca scop facilitarea aplicării sale sau clarificarea 
domeniului de aplicare al textului propus. Este necesar, de asemenea, în termen de cinci ani 
de la intrarea în vigoare a acestor măsuri, să se evalueze eficacitatea acestora. În plus, 
aplicarea elementelor de siguranță nu trebuie limitată la falsificarea medicamentelor.  

Amendamentul 230
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) titularul autorizației de fabricație 
respectă dispozițiile articolului 54 litera (o) 
prin înlocuirea elementului de siguranță cu 
un element de siguranță echivalent în ceea 
ce privește posibilitatea de a stabili 
identificarea, autenticitatea și trasabilitatea 
neîntreruptă a medicamentului și fără a 
deschide ambalajul direct astfel cum se 

(b) titularul autorizației de fabricație 
respectă dispozițiile articolului 54 litera (o) 
prin înlocuirea elementului de siguranță cu 
un element de siguranță echivalent în ceea 
ce privește posibilitatea de a stabili 
identificarea și autenticitatea 
medicamentului și fără a deschide 
ambalajul direct astfel cum se menționează 
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menționează la articolul 1 alineatul (23); la articolul 1 alineatul (23);

Or. de

Justificare

Fiecărui stat membru ar trebui să îi revină responsabilitatea de a decide în legătură cu 
oportunitatea trasabilității unui anumit medicament pe tot parcursul lanțului de 
aprovizionare, de la producător la farmacie. Trasabilitatea nu este necesară pentru a se 
recunoaște medicamentele falsificate. O astfel de cerință ar implica obligații suplimentare 
considerabile, care ar genera costuri disproporționate, în special pentru numeroase 
întreprinderi mici și mijlocii.

Amendamentul 231
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) titularul autorizației de fabricație 
respectă dispozițiile articolului 54 litera (o) 
prin înlocuirea elementului de siguranță cu 
un element de siguranță echivalent în ceea 
ce privește posibilitatea de a stabili 
identificarea, autenticitatea și trasabilitatea 
neîntreruptă a medicamentului și fără a 
deschide ambalajul direct astfel cum se 
menționează la articolul 1 alineatul (23);

(b) titularul autorizației de fabricație 
respectă dispozițiile articolului 54 litera (o) 
prin înlocuirea elementului de siguranță cu 
un element de siguranță echivalent în ceea 
ce privește posibilitatea de a stabili 
identificarea, autenticitatea și trasabilitatea 
neîntreruptă a medicamentului și fără a 
modifica ambalajul direct astfel cum se 
menționează la articolul 1 alineatul (23), în 
alte scopuri decât cele prevăzute la 
articolul 55;

Or. en

Justificare

Este interzisă orice modificare a ambalajului direct (inclusiv tăierea blisterelor). Blisterele 
tăiate nu inspiră pacienților încredere în medicament.
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Amendamentul 232
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) titularul autorizației de fabricație 
respectă dispozițiile articolului 54 litera (o) 
prin înlocuirea elementului de siguranță cu 
un element de siguranță echivalent în ceea 
ce privește posibilitatea de a stabili 
identificarea, autenticitatea și trasabilitatea 
neîntreruptă a medicamentului și fără a 
deschide ambalajul direct astfel cum se 
menționează la articolul 1 alineatul (23);

(b) titularul autorizației de fabricație 
respectă dispozițiile articolului 54 litera (o) 
prin înlocuirea elementului de siguranță cu 
un element de siguranță echivalent în ceea 
ce privește posibilitatea de a stabili 
identificarea, autenticitatea și trasabilitatea 
neîntreruptă a medicamentului și fără a 
deschide ambalajul direct astfel cum se 
menționează la articolul 1 alineatul (23). În 
acest scop, titularul autorizației de 
fabricație produce un nou ambalaj 
exterior care reia toate informațiile
relevante referitoare la produs și la marca 
comercială, care sunt susceptibile să 
cuprindă elemente de siguranță în 
conformitate cu articolul 54 litera (o); 
ambalajele originale sunt distruse;

Or. de

Justificare

Reambalarea obligatorie va spori siguranța pacienților. Introducerea posibilității 
reambalării pune accentul pe sănătatea publică și pe siguranța pacienților mai degrabă decât 
pe drepturile producătorilor privind marca comercială.

Amendamentul 233
Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) titularul autorizației de fabricație (b) titularul autorizației de fabricație 
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respectă dispozițiile articolului 54 litera (o) 
prin înlocuirea elementului de siguranță cu 
un element de siguranță echivalent în ceea 
ce privește posibilitatea de a stabili 
identificarea, autenticitatea și trasabilitatea 
neîntreruptă a medicamentului și fără a 
deschide ambalajul direct astfel cum se 
menționează la articolul 1 alineatul (23);

respectă dispozițiile articolului 54 litera (o) 
prin înlocuirea elementului de siguranță cu 
un element de siguranță echivalent în ceea 
ce privește posibilitatea de a stabili 
identificarea, autenticitatea și trasabilitatea 
neîntreruptă a medicamentului și fără a 
deschide ambalajul direct astfel cum se 
menționează la articolul 1 alineatul (23).

În acest scop, titularul autorizației de 
fabricație produce un nou ambalaj 
exterior care reia toate informațiile 
relevante referitoare la produs și la marca 
comercială care sunt susceptibile să 
cuprindă elemente de siguranță în 
conformitate cu articolul 54 litera (o); 
ambalajele originale sunt distruse;

Or. en

Justificare

Reambalarea obligatorie va îmbunătăți respectarea obligațiilor și încrederea pacienților. 
Reambalarea implică eliminarea și distrugerea controlată a ambalajului exterior original, 
care este înlocuit cu un ambalaj nou, conceput de distribuitorul paralel (furnizat de către un 
producător de materiale pentru ambalare autorizat care respectă bunele practici de 
fabricație). Introducerea posibilității reambalării pune accentul pe sănătatea publică și pe 
siguranța pacienților mai degrabă decât pe drepturile producătorilor privind marca 
comercială.

Amendamentul 234
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera b – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Elementele de siguranță sunt considerate 
echivalente atunci când oferă același 
nivel de eficacitate în determinarea 
identificării, autentificării, trasabilității și 
absenței unei modificări a 
medicamentului, precum și atunci când 
prezintă același nivel de dificultate 
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tehnică în a fi reproduse. Prezentul 
paragraf se aplică și atunci când noile 
elemente de siguranță sunt îndepărtate, 
înlocuite sau acoperite, cu excepția 
situației în care elementul de siguranță 
principal este ascuns și deci nu poate fi 
recunoscut. 

Or. en

Justificare

Aceasta este o completare adusă amendamentului 30 de către raportor. Pentru a garanta 
aplicarea reală a unor elemente de siguranță echivalente în cadrul procesului de reambalare 
de către comercianții paraleli, prezenta directivă trebuie să introducă diversele categorii de 
elemente de siguranță echivalente în conformitate cu criterii specifice, admițând faptul că 
elementele de siguranță ascunse nu pot fi verificate fără o informare prealabilă. 

Amendamentul 235
Judith A. Merkies

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera b – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Elementele de siguranță sunt considerate 
echivalente atunci când oferă același 
nivel de eficacitate în determinarea 
identificării, autentificării, trasabilității și 
absenței unei modificări a 
medicamentelor, precum și atunci când 
prezintă același nivel de dificultate 
tehnică în a fi reproduse. Prezentul 
paragraf se aplică și atunci când noile 
elemente de siguranță sunt îndepărtate, 
înlocuite sau acoperite. 

Or. en

Justificare

Pentru a garanta aplicarea reală a unor elemente de siguranță echivalente în cadrul 
procesului de reambalare de către comercianții paraleli, prezenta directivă trebuie să 
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introducă diversele categorii de elemente de siguranță echivalente în conformitate cu criterii 
specifice.

Amendamentul 236
Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera b – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Elementele de siguranță sunt considerate 
echivalente atunci când oferă același 
nivel de eficacitate în determinarea 
identificării, autentificării, trasabilității și 
absenței unei modificări a 
medicamentelor, precum și atunci când 
prezintă același nivel de dificultate 
tehnică în a fi reproduse. 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 237
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) înlocuirea elementului de siguranță 
face obiectul supravegherii de către 
autoritatea competentă.

eliminat

Or. en
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Justificare

Dacă medicamentele sunt reambalate de către altcineva în afară de producătorul original, 
titularul autorizației de introducere pe piață a produsului original, alte societăți din cadrul 
grupului lor sau o parte terță angajată de unul din aceste grupuri să efectueze reambalarea, 
eficacitatea elementelor de combatere a contrafacerii incluse în ambalajul original este grav 
compromisă. Prin urmare, reambalarea ar trebui interzisă. Există o excepție importantă: 
menținerea dreptului unui sponsor de studii clinice autorizat în mod corespunzător de a 
reambala medicamente în conformitate cu protocolul studiilor clinice.

Amendamentul 238
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) înlocuirea elementului de siguranță 
face obiectul supravegherii de către 
autoritatea competentă.

eliminat

Or. en

Justificare

În scopul asigurării unei siguranțe optime, solicitate de toți, medicamentele nu ar trebui 
supuse unei manipulări speciale. Din momentul în care produsul a fost ambalat de către 
titularul autorizației de fabricație, acesta ar trebui să rămână intact până când ajunge la 
pacient, în conformitate cu cerințele în vigoare din cadrul strategiei europene în materie de 
siguranță alimentară.

Amendamentul 239
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) înlocuirea elementului de siguranță (c) titularul autorizației de fabricație este 
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face obiectul supravegherii de către 
autoritatea competentă.

responsabil de toate activitățile pe care le 
implică acțiunile descrise la punctul 2.

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 240
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) titularii autorizațiilor de fabricație 
indică în mod clar pe ambalajul exterior 
dacă elementele de siguranță originale au 
fost îndepărtate sau acoperite parțial sau 
integral.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 241
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) elementele de siguranță menționate 
la articolul 54 litera (o) se aplică fără a 
face discriminări între canalele de 
distribuție. 

Or. en

Justificare

Dacă s-a constatat că anumite medicamente necesită o protecție suplimentară din punct de 
vedere al siguranței, aceasta ar trebui aplicată indiferent de canalul de distribuție, astfel 
încât să se evite confuziile inutile.

Amendamentul 242
Judith A. Merkies

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) elementele de siguranță menționate 
la articolul 54 litera (o) se aplică fără a 
face discriminări între canalele de 
distribuție.

Or. en

Justificare

Dacă s-a constatat că anumite medicamente necesită o protecție suplimentară din punct de 
vedere al siguranței, aceasta ar trebui aplicată indiferent de canalul de distribuție, astfel 
încât să se evite confuziile inutile.
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Amendamentul 243
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titularii autorizațiilor de fabricație sunt 
răspunzători, în conformitate cu Directiva 
85/374/CEE a Consiliului, pentru 
prejudiciile cauzate de medicamentele 
falsificate în ceea ce privește identitatea 
acestora.

(3) Titularii autorizațiilor de fabricație 
menționați la alineatul (2) sunt 
considerați producători în conformitate cu 
Directiva 85/374/CEE a Consiliului.
Aceștia sunt răspunzători pentru 
prejudiciile cauzate producătorului 
original, titularului autorizației de 
introducere pe piață și consumatorilor, 
suferite ca urmare a modificărilor pe care 
le-au adus medicamentelor, indiferent 
dacă acestea sunt falsificate sau 
autentice.

Or. en

Justificare

Clarificarea este necesară pentru a garanta că titularii autorizațiilor de fabricație care 
reambalează produse vor fi trași la răspundere în mod strict pentru toate activitățile lor, 
inclusiv atunci când în lanțul de aprovizionare ajung medicamente falsificate. Reambalatorii 
ar trebui să fie răspunzători pentru prejudiciile cauzate ca urmare a modificărilor pe care 
aceștia le-au adus medicamentelor, indiferent dacă acestea sunt falsificate sau autentice.

Amendamentul 244
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titularii autorizațiilor de fabricație sunt 
răspunzători, în conformitate cu Directiva 
85/374/CEE a Consiliului, pentru 
prejudiciile cauzate de medicamentele 

(3) Titularii autorizațiilor de fabricație 
menționați la alineatul (2) sunt 
considerați producători în conformitate cu 
Directiva 85/374/CEE a Consiliului.
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falsificate în ceea ce privește identitatea 
acestora.

Aceștia sunt răspunzători pentru 
prejudiciile cauzate producătorului 
original, titularului autorizației de 
introducere pe piață sau consumatorilor, 
suferite ca urmare a modificărilor pe care 
le-au adus medicamentelor, indiferent 
dacă acestea sunt falsificate sau 
autentice.

Or. en

Justificare

Clarificarea este necesară pentru a garanta că titularii autorizațiilor de fabricație care 
reambalează produse vor fi trași la răspundere în mod strict pentru toate activitățile lor, 
inclusiv atunci când în lanțul de aprovizionare ajung medicamente falsificate.

Amendamentul 245
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titularii autorizațiilor de fabricație sunt 
răspunzători, în conformitate cu Directiva 
85/374/CEE a Consiliului, pentru 
prejudiciile cauzate de medicamentele 
falsificate în ceea ce privește identitatea 
acestora.

(3) Titularii autorizațiilor de fabricație 
implicați în activitățile menționate la 
articolul 54a alineatul (2) sunt 
răspunzători, în conformitate cu Directiva 
85/374/CEE a Consiliului, pentru 
prejudiciile cauzate de medicamentele 
falsificate în ceea ce privește identitatea 
acestora.

Or. en

Justificare

Modificările aduse acestui articol au ca scop facilitarea aplicării sale sau clarificarea 
domeniului de aplicare al textului propus. Este necesar, de asemenea, ca, în termen de cinci 
ani de la intrarea în vigoare a acestor măsuri, să se evalueze eficacitatea acestora. În plus, 
aplicarea elementelor de siguranță nu trebuie limitată la falsificarea medicamentelor.
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Amendamentul 246
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă măsurile necesare pentru 
punerea în aplicare a articolului 54 litera 
(o) și a articolului 54 alineatele (1) și (2).

Comisia adoptă măsurile necesare pentru 
punerea în aplicare a articolului 54 litera 
(o) și a articolului 54 alineatele (1) și (2).
Înainte de a propune măsuri specifice în 
conformitate cu articolul 54 litera (o), 
Comisia efectuează o evaluare de impact 
publică privind costurile și beneficiile 
elementelor de siguranță existente, 
precum și o consultare a părților 
implicate în aplicarea și utilizarea acestor 
elemente de siguranță, cu scopul de a 
demonstra eficacitatea măsurilor specifice 
în comparație cu sistemele naționale 
existente.

Or. el

Justificare

Există o serie de opțiuni privind elementele de siguranță care trebuie utilizate, precum și 
proiecte-pilot desfășurate la nivel național pentru evaluarea beneficiilor elementelor 
respective. Înainte de a alege un anumit element de siguranță, Comisia ar trebui să efectueze 
o evaluare de impact pentru a analiza avantajele și dezavantajele elementelor de siguranță 
existente, rezultatele proiectelor-pilot examinate, precum și eficacitatea elementelor propuse 
în comparație cu sistemele naționale existente. 

Amendamentul 247
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a articolului 54 

(4) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a articolului 54 
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litera (o) și a articolului 54 alineatele (1) și 
(2).

litera (o) și a articolului 54 alineatele (1) și 
(2). Înainte de a propune o măsură 
specifică în conformitate cu articolul 54 
litera (o), Comisia efectuează o evaluare 
de impact publică privind costurile și 
beneficiile elementelor de siguranță 
existente, precum și o consultare a 
părților implicate în aplicarea și utilizarea 
acestor elemente de siguranță.

Or. en

Justificare

Există mai multe opțiuni în ceea ce privește elementele de siguranță folosite pentru 
autentificarea medicamentelor, cum ar fi codurile de bare monodimensionale, codurile de 
bare bidimensionale, sigiliile, hologramele, RFID etc. Există și proiecte-pilot desfășurate la 
nivel național pentru evaluarea beneficiilor elementelor respective. Înainte de a alege un 
anumit element de siguranță, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare de impact pentru a 
analiza avantajele și dezavantajele tuturor elementelor de siguranță disponibile în prezent pe 
piață și să studieze experiențele actuale, precum și rezultatele proiectelor-pilot desfășurate.

Amendamentul 248
Crescenzio Rivellini

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a articolului 54 
litera (o) și a articolului 54 alineatele (1) și 
(2). 

(4) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a articolului 54 
litera (o) și a articolului 54 alineatele (1) și 
(2). Înainte de a formula o propunere 
specifică și pentru a alege opțiunea care 
corespunde cel mai bine nevoilor 
cetățenilor, Comisia efectuează o evaluare 
de impact privind costurile și beneficiile 
sistemelor de combatere a contrafacerii 
aplicate în prezent și solicită avizul 
părților implicate în aplicarea și utilizarea 
acestor sigilii de autentificare. 

Or. it
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Justificare

În prezent, există diverse opțiuni în ceea ce privește tehnologiile de combatere a 
contrafacerii, cum ar fi codurile de bare monodimensionale, codurile de bare bidimensionale, 
sigiliile, hologramele și RFID. 
Există și proiecte-pilot în curs de desfășurare la nivel național pentru evaluarea beneficiilor 
acestor tehnologii. 
Înainte de a alege un anumit sigiliu pentru combaterea contrafacerii, Comisia ar trebui să 
efectueze o evaluare de impact pentru a analiza avantajele și dezavantajele sigiliilor 
disponibile în prezent pe piață și ar trebui să țină seama de experiențele anterioare.

Amendamentul 249
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a articolului 54 
litera (o) și a articolului 54 alineatele (1) și 
(2).

(4) Comisia adoptă, prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 121a și sub 
rezerva condițiilor stabilite la articolele 
212b și 121c, măsurile necesare pentru 
punerea în aplicare a articolului 54 litera 
(o) și a articolului 54 alineatele (1) și (2).

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 250
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a articolului 54 
litera (o) și a articolului 54 alineatele (1) și 
(2).

(4) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a articolului 54 
litera (o) și a articolului 54 alineatele (1) și 
(2).

Înainte de a adopta astfel de măsuri, 
Comisia solicită efectuarea unei evaluări 
de impact independente privind costurile 
și beneficiile diferitelor măsuri de 
siguranță, precum și efectuarea unei 
consultări publice a tuturor părților 
interesate, inclusiv a organizațiilor 
independente de pacienți și de 
consumatori.

Or. en

Justificare

Noi creșteri ale prețurilor produselor farmaceutice ar constitui o povară financiară 
importantă pentru asigurările de sănătate și pacienți. Prin urmare, este important să se 
evalueze rentabilitatea elementelor de siguranță utilizate, pentru a identifica măsurile care 
oferă cel mai mare beneficiu la costurile relativ cel mai reduse. În mod similar, ar trebui să 
aibă loc o consultare publică înainte de adoptarea oricăror măsuri.

Amendamentul 251
Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a formula o propunere 
specifică, Comisia efectuează o evaluare 
de impact privind costurile și beneficiile 
sistemelor de combatere a contrafacerii 
aplicate în prezent și solicită avizul 
părților implicate în aplicarea și utilizarea 
acestor sigilii de autentificare.  

Or. it
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Justificare

Există diverse opțiuni în ceea ce privește tehnologiile de combatere a contrafacerii, cum ar fi 
codurile de bare monodimensionale, codurile de bare bidimensionale, sigiliile, hologramele 
și RFID. Există și proiecte-pilot în curs de desfășurare la nivel național pentru evaluarea 
beneficiilor acestor tehnologii. Înainte de a alege un anumit sigiliu pentru combaterea 
contrafacerii, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare de impact pentru a analiza avantajele 
și dezavantajele sigiliilor disponibile în prezent pe piață și ar trebui să țină seama de 
experiențele anterioare și de rezultatele proiectelor-pilot.

Amendamentul 252
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 121 alineatul (2a).

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 253
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte să adopte o măsură pentru 
punerea în aplicare a articolului 54 litera 
(o), Comisia efectuează o evaluare de 
impact publică privind costurile și 
beneficiile elementelor de siguranță 
existente și consultă toate părțile implicate 
în aplicarea și utilizarea acestor elemente 
de siguranță.

Or. en

Justificare

Există o serie de opțiuni în ceea ce privește elementele de siguranță, cum ar fi codurile de 
bare monodimensionale, codurile de bare bidimensionale, sigiliile, hologramele etc. La nivel 
național sunt desfășurate proiecte-pilot pentru evaluarea diferitelor beneficii ale elementelor 
de siguranță. Înainte de a alege un anumit element de siguranță, Comisia ar trebui să 
analizeze toate elementele de siguranță disponibile pe piață.

Amendamentul 254
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

La adoptarea acestor măsuri, Comisia ia în 
considerare riscul referitor la aceste 
produse sau categorie de produse și cel 
puțin totalitatea următoarelor aspecte:

La adoptarea acestor măsuri, Comisia ia în 
considerare riscul referitor la 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală și cel puțin totalitatea 
următoarelor aspecte:

Or. en

Justificare

Evaluarea bazată pe riscuri din propunerea Comisiei va spori siguranța pacienților și va face 
ca lupta împotriva contrafacerii să se concentreze tocmai asupra medicamentelor afectate de 
aceasta. Prin urmare, este esențial să se garanteze că sunt incluse toate medicamentele și că 
sunt bine stabilite criteriile corecte. Pe deasupra, criteriile utilizate trebuie să garanteze că 
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adevărații promotori ai contrafacerii vor fi demascați și să împiedice falsificatorii să dezvolte 
noi inițiative. Prețul și cazurile din trecut înregistrate în UE constituie criteriile cele mai 
adecvate.

Amendamentul 255
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

La adoptarea acestor măsuri, Comisia ia în 
considerare riscul referitor la aceste 
produse sau categorie de produse și cel 
puțin totalitatea următoarelor aspecte:

La adoptarea acestor măsuri, Comisia ia în 
considerare riscul referitor la toate
produsele sau categoriile de produse și cel 
puțin totalitatea următoarelor aspecte:

Or. en

Justificare

Ar trebui luată în considerare rentabilitatea procesului. Noi creșteri ale prețurilor produselor 
farmaceutice ar constitui o povară financiară importantă pentru asigurările de sănătate și 
pacienți. Ar trebui să se evite obligațiile inutile de natură reglementară. Utilizarea 
elementelor de siguranță în scopul autentificării medicamentelor generează date care ar 
putea fi sensibile din punct de vedere comercial și personal. Dreptul de proprietate asupra 
acestor date ar trebui respectat. Propunerea poate să includă informații extrem de sensibile 
și ar trebui să facă obiectul legislației aplicabile în materie de protecția datelor.

Amendamentul 256
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prețul și volumul de vânzări al 
medicamentului;

(a) prețul medicamentelor;

Or. en
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Justificare

Evaluarea bazată pe riscuri din propunerea Comisiei va spori siguranța pacienților și va face 
ca lupta împotriva contrafacerii să se concentreze tocmai asupra medicamentelor afectate de 
aceasta. Prin urmare, este esențial să se garanteze că sunt incluse toate medicamentele și că 
sunt bine stabilite criteriile corecte. Pe deasupra, criteriile utilizate trebuie să garanteze că 
adevărații promotori ai contrafacerii vor fi demascați și să împiedice falsificatorii să dezvolte 
noi inițiative. Prețul și cazurile din trecut înregistrate în UE constituie criteriile cele mai 
adecvate.

Amendamentul 257
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prețul și volumul de vânzări al
medicamentului; 

(a) prețul medicamentului; 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 258
Linda McAvan

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 3 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) complexitatea lanțului de 
aprovizionare;

Or. en

Justificare

Evaluarea în vederea stabilirii medicamentelor care prezintă riscul de contrafacere cel mai 
ridicat ar trebui să țină seama de complexitatea lanțului de distribuție al unui medicament.
Anumite produse (de exemplu imunoglobulinele) sunt livrate direct de producători către 
spital sau alte unități de îngrijire a sănătății. Este clar că medicamentele contrafăcute au mai 
puține posibilități de a pătrunde în acest lanț de aprovizionare foarte scurt.

Amendamentul 259
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54 a – alineatul 4 – paragraful 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) complexitatea lanțului de 
aprovizionare;

Or. en

Justificare

O abordare bazată pe riscuri este necesară în ceea ce privește aplicarea elementelor de 
siguranță pentru medicamente (de exemplu un număr de serie pentru fiecare unitate), pentru 
a evalua riscul real de contrafacere, fraudele realizate cu ocazia rambursărilor și valoarea 
adăugată pentru siguranța pacienților. În loc să se concentreze exclusiv pe riscurile asociate 
medicamentului, autoritățile ar trebui să examineze și riscurile legate de complexitatea 
lanțului de distribuție, pentru a obține o evaluare realistă și echilibrată a riscurilor de 
contrafacere pentru un anumit grup de medicamente.
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Amendamentul 260
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numărul de cazuri de falsificare în țări 
terțe și în Comunitate;

(b) numărul și frecvența cazurilor de 
medicamente falsificate înregistrate în UE 
și evoluția acestor cazuri în trecut;

Or. en

Justificare

Evaluarea bazată pe riscuri din propunerea Comisiei va spori siguranța pacienților și va face 
ca lupta împotriva contrafacerii să se concentreze tocmai asupra medicamentelor afectate de 
aceasta. Prin urmare, este esențial să se garanteze că sunt incluse toate medicamentele și că 
sunt bine stabilite criteriile corecte. Pe deasupra, criteriile utilizate trebuie să garanteze că 
adevărații promotori ai contrafacerii vor fi demascați și să împiedice falsificatorii să dezvolte 
noi inițiative. Prețul și cazurile din trecut înregistrate în UE constituie criteriile cele mai 
adecvate.

Amendamentul 261
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numărul de cazuri de falsificare în țări 
terțe și în Comunitate; 

(b) numărul și frecvența cazurilor de 
medicamente falsificate înregistrate în UE 
și evoluția acestor cazuri în trecut;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 262
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numărul de cazuri de falsificare în țări 
terțe și în Comunitate;

(b) numărul și frecvența cazurilor de 
medicamente falsificate înregistrate în 
trecut în țări terțe și în UE;

Or. en

Justificare

Ar trebui luată în considerare rentabilitatea procesului. Noi creșteri ale prețurilor produselor 
farmaceutice ar constitui o povară financiară importantă pentru asigurările de sănătate și 
pacienți. Ar trebui să se evite obligațiile inutile de natură reglementară. Utilizarea 
elementelor de siguranță în scopul autentificării medicamentelor generează date care ar 
putea fi sensibile din punct de vedere comercial și personal. Dreptul de proprietate asupra 
acestor date ar trebui respectat. Propunerea poate să includă informații extrem de sensibile 
și ar trebui să facă obiectul legislației aplicabile în materie de protecția datelor.

Amendamentul 263
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) evoluția acestor cazuri în trecut; eliminat

Or. en
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Justificare

Evaluarea bazată pe riscuri din propunerea Comisiei va spori siguranța pacienților și va face 
ca lupta împotriva contrafacerii să se concentreze tocmai asupra medicamentelor afectate de 
aceasta. Prin urmare, este esențial să se garanteze că sunt incluse toate medicamentele și că 
sunt bine stabilite criteriile corecte. Pe deasupra, criteriile utilizate trebuie să garanteze că 
adevărații promotori ai contrafacerii vor fi demascați și să împiedice falsificatorii să dezvolte 
noi inițiative. Prețul și cazurile din trecut înregistrate în UE constituie criteriile cele mai 
adecvate.

Amendamentul 264
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) evoluția acestor cazuri în trecut; eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 265
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 3 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) caracteristicile specifice ale produselor 
în cauză;

eliminat

Or. en

Justificare

Evaluarea bazată pe riscuri din propunerea Comisiei va spori siguranța pacienților și va face 
ca lupta împotriva contrafacerii să se concentreze tocmai asupra medicamentelor afectate de 
aceasta. Prin urmare, este esențial să se garanteze că sunt incluse toate medicamentele și că 
sunt bine stabilite criteriile corecte. Pe deasupra, criteriile utilizate trebuie să garanteze că 
adevărații promotori ai contrafacerii vor fi demascați și să împiedice falsificatorii să dezvolte 
noi inițiative. Prețul și cazurile din trecut înregistrate în UE constituie criteriile cele mai 
adecvate.

Amendamentul 266
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) caracteristicile specifice ale produselor 
în cauză; 

eliminat

Or. en

Justificare

Este necesară o abordare directă pentru a proteja pacienții de medicamente contrafăcute. O 
evaluare a riscurilor produselor sau categoriilor de produse este fundamentală pentru 
garantarea unei alocări eficiente a resurselor disponibile în vederea combaterii contrafacerii.
Prin urmare, Comisia evaluează profilul de risc al medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală și, în funcție de acesta, decide dacă sunt necesare elemente de siguranță.
O analiză riguroasă a motivelor care încurajează falsificatorii (prețul) și a experienței 
anterioare (cazuri din trecut) împiedică o pierdere inutilă a resurselor care ar putea fi 
necesare în alte sectoare.
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Amendamentul 267
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) gravitatea afecțiunilor prevăzute a fi 
tratate.

eliminat

Or. en

Justificare

Evaluarea bazată pe riscuri din propunerea Comisiei va spori siguranța pacienților și va face 
ca lupta împotriva contrafacerii să se concentreze tocmai asupra medicamentelor afectate de 
aceasta. Prin urmare, este esențial să se garanteze că sunt incluse toate medicamentele și că 
sunt bine stabilite criteriile corecte. Pe deasupra, criteriile utilizate trebuie să garanteze că 
adevărații promotori ai contrafacerii vor fi demascați și să împiedice falsificatorii să dezvolte 
noi inițiative. Prețul și cazurile din trecut înregistrate în UE constituie criteriile cele mai 
adecvate.

Amendamentul 268
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) gravitatea afecțiunilor prevăzute a fi 
tratate.

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 269
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) alte riscuri potențiale pentru 
sănătatea publică.

Or. es

Justificare

Modificările introduse de acest articol au ca scop facilitarea aplicării sale sau clarificarea 
domeniului de aplicare al textului propus. Este necesar, de asemenea, în termen de cinci ani 
de la intrarea în vigoare a acestor măsuri, să se evalueze eficacitatea acestora. În plus, 
aplicarea elementelor de siguranță nu trebuie limitată la falsificarea medicamentelor.  

Amendamentul 270
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Elementele de siguranță (altele decât 
numărul de serie) sunt impuse prin 
identificarea uneia sau mai multor 
categorii de elemente care trebuie să fie 
folosite în cazul anumitor produse sau 
categorii de produse. Comitetul 
farmaceutic din cadrul Comisiei stabilește 
categoriile care includ elemente de 
siguranță echivalente ca eficiență și 
eficacitate, urmând ca elementele din 
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aceeași categorie să fie considerate 
echivalente în sensul alineatului (2) litera 
(b). Titularii autorizațiilor de fabricație 
pot alege să folosească un anumit element 
sau anumite elemente din cadrul unei 
categorii, cu excepția situației în care 
Comisia precizează motivele pentru care 
este necesară folosirea unui anumit 
element de siguranță.

Or. en

Justificare

Nivelul de bază de siguranță pentru toate medicamentele eliberate pe bază de prescripție 
medicală ar trebui să cuprindă un ambalaj cu protecție împotriva manipulărilor frauduloase, 
combinat cu un element unic de codificare (numărul de identificare al stocării produsului, 
numărul lotului, data expirării și un cod de serie unic). Ambalajele cu protecție împotriva 
manipulărilor frauduloase constituie modul cel mai sigur de garantare a faptului că 
medicamentul din interiorul ambalajului este același cu cel care a fost introdus de 
producătorul original, iar un sistem unic de codificare reprezintă modul cel mai eficace de a 
verifica autenticitatea unui medicament la punctul de distribuție.

Amendamentul 271
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza acestor criterii, anumite produse 
sau categorii de produse pot fi scutite de 
cerințele menționate la alineatul (1) 
literele (a) și (b) din prezentul articol.

eliminat

Or. es

Justificare

Modificările introduse de acest articol au ca scop facilitarea aplicării sale sau clarificarea 
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domeniului de aplicare al textului propus. Este necesar, de asemenea, în termen de cinci ani 
de la intrarea în vigoare a acestor măsuri, să se evalueze eficacitatea acestora. În plus, 
aplicarea elementelor de siguranță nu trebuie limitată la falsificarea medicamentelor.  

Amendamentul 272
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza acestor criterii, anumite produse 
sau categorii de produse pot fi scutite de
cerințele menționate la alineatul (1) 
literele (a) și (b) din prezentul articol.

Pe baza acestor criterii, măsurile 
menționate la articolul 54 litera (o) și 
cerințele menționate la alineatele (1) și (2) 
din prezentul articol se aplică în mod 
obligatoriu doar acelor produse sau 
categorii de produse care prezintă un risc 
ridicat de falsificare și pot să nu se aplice 
sau să se aplice în mod voluntar acelor 
produse sau categorii de produse care nu 
prezintă un risc ridicat de falsificare, 
precum medicamentele generice 
autorizate în conformitate cu articolul 10.

Or. en

Justificare

Evaluarea bazată pe riscuri din propunerea Comisiei va spori siguranța pacienților și va face 
ca lupta împotriva contrafacerii să se concentreze tocmai asupra medicamentelor afectate de 
aceasta. Prin urmare, este esențial să se garanteze că sunt incluse toate medicamentele și că 
sunt bine stabilite criteriile corecte. Pe deasupra, criteriile utilizate trebuie să garanteze că 
adevărații promotori ai contrafacerii vor fi demascați și să împiedice falsificatorii să dezvolte 
noi inițiative. Prețul și cazurile din trecut înregistrate în UE constituie criteriile cele mai 
adecvate.

Amendamentul 273
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza acestor criterii, anumite produse 
sau categorii de produse pot fi scutite de 
cerințele menționate la alineatul (1) 
literele (a) și (b) din prezentul articol.  

Pe baza acestor criterii, Comisia poate 
decide că elementele de siguranță 
menționate la articolul 54 litera (o) și 
cerințele menționate la alineatul (1) 
literele (a)-(c) din prezentul articol se 
aplică anumitor medicamente eliberate pe 
bază de prescripție medicală care prezintă 
un risc ridicat de contrafacere.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 274
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza acestor criterii, anumite produse 
sau categorii de produse pot fi scutite de 
cerințele menționate la alineatul (1) 
literele (a) și (b) din prezentul articol.

Pe baza acestor criterii, anumite produse 
sau categorii de produse pot fi scutite de 
cerințele menționate la alineatul (1) litera 
(a) din prezentul articol. 

Or. en

Justificare

Nivelul de bază de siguranță pentru toate medicamentele eliberate pe bază de prescripție 
medicală ar trebui să cuprindă un ambalaj cu protecție împotriva manipulărilor frauduloase, 
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combinat cu un element unic de codificare (numărul de identificare al stocării produsului, 
numărul lotului, data expirării și un cod de serie unic). Ambalajele cu protecție împotriva 
manipulărilor frauduloase constituie modul cel mai sigur de garantare a faptului că 
medicamentul din interiorul ambalajului este același cu cel care a fost introdus de 
producătorul original, iar un sistem unic de codificare reprezintă modul cel mai eficace de a 
verifica autenticitatea unui medicament la punctul de distribuție.

Amendamentul 275
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Elementele de siguranță pot fi folosite în 
mod voluntar pentru toate medicamentele, 
indiferent dacă sunt eliberate sau nu pe 
bază de prescripție medicală, iar titularii 
autorizațiilor de introducere pe piață pot 
utiliza elementele de siguranță pe 
produsele lor.

Or. en

Justificare

Dat fiind faptul că întreprinderile farmaceutice dețin cele mai multe cunoștințe specializate 
privind produselor lor și sunt, prin urmare, cele mai în măsură să evalueze nivelul de risc, ar 
trebui să fie autorizate să utilizeze elementele de siguranță ca o opțiune de precauție.

Amendamentul 276
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În termen de cinci ani de la data 
intrării în vigoare a măsurii de punere în 
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aplicare a prezentului articol, Comisia ar 
trebui să prezinte Parlamentului 
European și Consiliului un raport de 
evaluare referitor la aplicarea elementelor 
de siguranță menționate la articolul 54 
litera (o) și la contribuția acestora la 
reducerea numărului de medicamente 
falsificate din lanțul legal de 
aprovizionare din Uniune, precum și la 
avantajele potențiale ale tehnologiilor 
alternative și la posibilitățile de 
autentificare a dozelor individuale.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 277
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Într-o perioadă de tranziție de trei 
ani, elementele de siguranță sunt 
considerate echivalente dacă permit, în 
aceeași măsură, stabilirea identificării, 
autentificării și trasabilității neîntrerupte 
a medicamentului, fără să fie necesară 
deschiderea ambalajului direct, sau 
îngreunează la fel de mult contrafacerea 
produsului. La îndepărtarea, înlocuirea 
sau acoperirea elementului de siguranță, 
acest punct ar trebui să se aplice și noului 
element de siguranță, cu excepția situației 
în care elementul de siguranță principal 
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este ascuns și deci nu poate fi recunoscut.

Or. en

Justificare

Este important să se asigure existența viitoare a unui element de siguranță uniform pe întreg 
teritoriul UE.

Amendamentul 278
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecție a informațiilor cu 
caracter de confidențialitate comercială și 
de protecție a drepturilor de proprietate 
industrială și comercială.”

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător de următoarele 
elemente:

(a) rentabilitatea sistemului, pentru a se 
asigura că aplicarea oricărei măsuri se 
bazează pe o analiză cost-beneficiu;
(b) statele membre asigură respectarea 
dreptului de proprietate și a 
confidențialității datelor rezultate în urma 
utilizării elementelor de siguranță în 
vederea identificării, autentificării și 
urmăririi medicamentelor; 
(c) interesele legitime de protecție a 
informațiilor comerciale cu caracter
confidențial și a datelor cu caracter 
personal.”

Or. en

Justificare

Ar trebui luată în considerare rentabilitatea procesului. Noi creșteri ale prețurilor 
medicamentelor ar constitui o povară financiară importantă pentru asigurările de sănătate și 
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pacienți. Ar trebui să se evite obligațiile inutile de natură reglementară. Utilizarea 
elementelor de siguranță în scopul autentificării medicamentelor generează date care ar 
putea fi sensibile din punct de vedere comercial și personal. Dreptul de proprietate asupra 
acestor date ar trebui respectat. Propunerea poate să includă informații extrem de sensibile 
și ar trebui să facă obiectul legislației aplicabile în materie de protecția datelor.

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

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecție a informațiilor cu 
caracter de confidențialitate comercială și 
de protecție a drepturilor de proprietate 
industrială și comercială.”

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător cel puțin de 
toate elementele următoare:

(a) rentabilitatea sistemului, pentru a se 
asigura că aplicarea oricărei măsuri se 
bazează pe o analiză cost-beneficiu; 
(b) împărțirea proporțională a costurilor 
pe care le implică aceste măsuri între toți 
participanții la lanțul de aprovizionare și 
legătura dintre aceste costuri și prețul 
medicamentului în cauză;
(c) independența sistemului și interesele 
legitime de protecție a informațiilor 
comerciale cu caracter confidențial și de 
protecție a drepturilor de proprietate 
industrială și comercială și a datelor cu 
caracter personal.”

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 280
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecție a informațiilor cu 
caracter de confidențialitate comercială și 
de protecție a drepturilor de proprietate 
industrială și comercială.”

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător cel puțin de 
toate elementele următoare:

(a) rentabilitatea sistemului, pentru a se 
asigura că aplicarea oricărei măsuri se 
bazează pe o analiză cost-beneficiu; 
(b) împărțirea proporțională a costurilor 
pe care le implică aceste măsuri între toți 
participanții la lanțul de aprovizionare și 
legătura dintre aceste costuri și prețul 
medicamentului în cauză;
(c) independența sistemului și interesele 
legitime de protecție a informațiilor 
comerciale cu caracter confidențial și de 
protecție a drepturilor de proprietate 
industrială și comercială și a datelor cu 
caracter personal.”

Or. en

Justificare

Orice element de siguranță care trebuie aplicat ar trebui să respecte cel puțin cele trei 
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principii menționate anterior.

Amendamentul 281
Peter Liese

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecție a informațiilor cu 
caracter de confidențialitate comercială și 
de protecție a drepturilor de proprietate 
industrială și comercială.”

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecție a informațiilor 
comerciale cu caracter confidențial și de 
protecție a drepturilor de proprietate 
industrială și comercială. Elementele de 
siguranță nu sunt utilizate pentru a 
transfera date, cu excepția datelor 
necesare pentru prevenirea contrafacerii 
și a celor legate de sistemele de securitate 
socială. Trebuie să se evite, în special, 
tratamentul comercial al datelor, care 
permite crearea unei legături între 
medicamente și pacienți sau între medici 
și farmaciști.”

Or. en

Justificare

Transmiterea datelor nu ar trebui să se facă decât în scopul prevenirii contrafacerii și pentru 
a permite rambursarea. Aplicarea elementelor de siguranță nu ar trebui exploatată în scopuri 
comerciale suplimentare.

Amendamentul 282
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecție a informațiilor cu 
caracter de confidențialitate comercială și 
de protecție a drepturilor de proprietate 
industrială și comercială.”

Măsurile menționate în prezentul alineat 
respectă dispozițiile relevante din 
legislația UE în materie de protecția 
datelor cu caracter personal și țin cont în 
mod corespunzător de interesele legitime 
de protecție a informațiilor comerciale cu 
caracter confidențial.”

Or. en

Justificare

Utilizarea elementelor de siguranță în scopul autentificării medicamentelor generează date 
care ar putea fi sensibile din punct de vedere personal. Informațiile cu privire la consumul 
personal de medicamente ar trebui să facă obiectul legislației aplicabile în materie de 
protecția datelor.

Problema falsificării este diferită de protecția drepturilor de proprietate industrială și 
comercială. 

Este important să se actualizeze cerințele privind aplicarea elementelor de siguranță pe baza 
raportului anual.

Amendamentul 283
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecție a informațiilor cu 
caracter de confidențialitate comercială și 
de protecție a drepturilor de proprietate 
industrială și comercială.”

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecție a informațiilor 
comerciale cu caracter confidențial și de 
protecție a drepturilor de proprietate 
industrială și comercială. Trebuie să se 
garanteze că nu se efectuează nicio 
înregistrare și niciun tratament de natură 
comercială ale datelor, care ar permite 
crearea unei legături între medicamentele 
furnizate și pacienții sau farmaciile în 
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cauză.”

Or. de

Justificare

În procesul de dezvoltare a elementelor de siguranță, trebuie să se ia în considerare 
necesitatea protejării datelor. Întrucât acest aspect privește direct și personal pacienții și 
având în vedere relația confidențială pe care aceștia o au cu farmacia, este necesar să se 
acorde o protecție deosebită datelor sensibile în cauză.

Amendamentul 284
Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecție a informațiilor cu 
caracter de confidențialitate comercială și 
de protecție a drepturilor de proprietate 
industrială și comercială.”

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecție a informațiilor 
comerciale cu caracter confidențial și de 
protecție a drepturilor de proprietate 
industrială și comercială. Statele membre 
se asigură că se respectă dreptul de 
proprietate și confidențialitatea datelor 
rezultate în urma aplicării elementelor de 
siguranță în vederea autentificării 
medicamentelor.”

Or. en

Justificare

Utilizarea elementelor de siguranță în scopul autentificării medicamentelor generează date 
care ar putea fi sensibile din punct de vedere comercial și personal. Dreptul de proprietate 
asupra acestor date ar trebui respectat. Datele referitoare la consumul personal de 
medicamente ar trebui să facă obiectul legislației aplicabile în materie de protecția datelor și 
al codurilor deontologice naționale privind secretul profesional.
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Amendamentul 285
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecție a informațiilor cu 
caracter de confidențialitate comercială și 
de protecție a drepturilor de proprietate 
industrială și comercială.”

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecție a informațiilor 
comerciale cu caracter confidențial și de 
protecție a drepturilor de proprietate 
industrială și comercială. Trebuie să se 
garanteze că nu se efectuează nicio 
înregistrare și niciun tratament de natură 
comercială ale datelor, care ar permite 
crearea unei legături între medicamentele 
furnizate și pacienții sau farmaciile în 
cauză.” 

Or. de

Justificare

În procesul de dezvoltare a elementelor de siguranță, trebuie să se ia în considerare 
necesitatea protejării datelor. Întrucât acest aspect privește direct și personal pacienții și 
având în vedere relația confidențială pe care aceștia o au cu farmacia, este necesar să se 
acorde o protecție deosebită datelor sensibile în cauză.

Amendamentul 286
Sylvana Rapti

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecție a informațiilor cu 
caracter de confidențialitate comercială și 
de protecție a drepturilor de proprietate 

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecție a informațiilor 
comerciale cu caracter confidențial și de 
protecție a drepturilor de proprietate 
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industrială și comercială.” industrială și comercială. Statele membre 
se asigură că se respectă dreptul de 
proprietate și confidențialitatea datelor 
rezultate în urma aplicării elementelor de 
siguranță în vederea autentificării 
medicamentelor.”

Or. en

Justificare

Utilizarea elementelor de siguranță în scopul autentificării medicamentelor generează date 
care ar putea fi sensibile din punct de vedere comercial și personal. Dreptul de proprietate 
asupra acestor date ar trebui respectat. Datele referitoare la consumul personal de 
medicamente ar trebui să facă obiectul legislației aplicabile în materie de protecția datelor și 
al codurilor deontologice naționale privind secretul profesional.

Amendamentul 287
Crescenzio Rivellini

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecție a informațiilor cu 
caracter de confidențialitate comercială și 
de protecție a drepturilor de proprietate 
industrială și comercială.”

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecție a informațiilor cu 
caracter de confidențialitate comercială și 
de protecție a drepturilor de proprietate 
industrială și comercială. Statele membre 
se angajează să garanteze respectarea 
dreptului de proprietate și a 
confidențialității datelor generate, 
recurgând la tehnologia de combatere a 
contrafacerii medicamentelor.”

Or. it

Justificare

Utilizarea sigiliilor împotriva contrafacerii în scopul verificării autenticității medicamentelor 
poate genera date care ar putea fi sensibile din punct de vedere comercial și personal. 
Dreptul de proprietate asupra acestor date ar trebui respectat, în interesul fiecărui cetățean. 



PE439.409v01-00 60/64 AM\807496RO.doc

RO

Datele referitoare la consumul personal de medicamente ar trebui să facă obiectul unor 
dispoziții pertinente în materie de protecția datelor și al codurilor deontologice în vigoare la 
nivel național. 

Amendamentul 288
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la prezentul alineat 
sunt actualizate anual pe baza raportului 
Comisiei, în conformitate cu articolul 46 
litera (h).

Or. en

Justificare

Utilizarea elementelor de siguranță în scopul autentificării medicamentelor generează date 
care ar putea fi sensibile din punct de vedere personal. Informațiile cu privire la consumul 
personal de medicamente ar trebui să facă obiectul legislației aplicabile în materie de 
protecția datelor.

Problema falsificării este diferită de protecția drepturilor de proprietate industrială și 
comercială. 

Este important să se actualizeze cerințele privind aplicarea elementelor de siguranță pe baza 
raportului anual.

Amendamentul 289
Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează respectarea 



AM\807496RO.doc 61/64 PE439.409v01-00

RO

dreptului de proprietate și a 
confidențialității datelor generate, 
recurgând la tehnologia de combatere a 
contrafacerii medicamentelor.

Or. it

Justificare

Utilizarea sigiliilor împotriva contrafacerii în scopul verificării autenticității medicamentelor 
poate genera date care ar putea fi sensibile din punct de vedere comercial și personal. 
Dreptul de proprietate asupra acestor date ar trebui respectat. Datele referitoare la 
consumul personal de medicamente ar trebui să facă obiectul unor dispoziții pertinente în 
materie de protecția datelor și al codurilor deontologice în vigoare la nivel național. 

Amendamentul 290
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că se respectă 
atât dreptul de proprietate, cât și 
confidențialitatea datelor rezultate în 
urma aplicării elementelor de siguranță în 
vederea identificării medicamentelor.

Or. en

Justificare

Există o serie de opțiuni în ceea ce privește elementele de siguranță, cum ar fi codurile de 
bare monodimensionale, codurile de bare bidimensionale, sigiliile, hologramele etc. La nivel 
național sunt desfășurate proiecte-pilot pentru evaluarea diferitelor beneficii ale elementelor 
de siguranță. Înainte de a alege un anumit element de siguranță, Comisia ar trebui să 
analizeze toate elementele de siguranță disponibile pe piață. 
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Amendamentul 291
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În termen de cinci ani de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive, Comisia 
prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului privind punerea 
în aplicare a directivei. În acest raport, 
Comisia evaluează eficacitatea 
dispozițiilor adoptate în conformitate cu 
articolul 54 referitoare la măsurile de 
prevenire a pătrunderii medicamentelor 
falsificate în lanțul legal de distribuție.      

Or. es

Justificare

Modificările introduse de acest articol au ca scop facilitarea aplicării sale sau clarificarea 
domeniului de aplicare al textului propus. Este necesar, de asemenea, în termen de cinci ani 
de la intrarea în vigoare a acestor măsuri, să se evalueze eficacitatea acestora. În plus, 
aplicarea elementelor de siguranță nu trebuie limitată la falsificarea medicamentelor.  

Amendamentul 292
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Orice state membru va putea să 
extindă domeniul de aplicare al 
elementelor de siguranță menționate la 
articolul 54 litera (o) la alte medicamente 
și la alte domenii pertinente ale politicilor 
naționale, precum cel al rambursărilor.  
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Or. es

Justificare

Modificările introduse de acest articol au ca scop facilitarea aplicării sale sau clarificarea 
domeniului de aplicare al textului propus. Este necesar, de asemenea, în termen de cinci ani 
de la intrarea în vigoare a acestor măsuri, să se evalueze eficacitatea acestora. În plus, 
aplicarea elementelor de siguranță nu trebuie limitată la falsificarea medicamentelor.  

.

Amendamentul 293
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) La articolul 55, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Atunci când sunt introduse în 
ambalaje exterioare în conformitate cu 
cerințele prevăzute la articolele 54 și 62, 
pe ambalajele directe sub formă de 
blistere trebuie să fie înscrise cel puțin 
următoarele informații:
- denumirea medicamentului stabilită la 
articolul 54 litera (a);
- numele titularului autorizației de 
introducere pe piață a produsului;
- data expirării;
- numărul lotului;
- denumirea comună internațională.”

Or. en

Justificare

Combaterea medicamentelor falsificate se bazează pe controale și inspecții tehnice riguroase 
efectuate de-a lungul întregului lanț de distribuție. Utilizarea denumirii comune 
internaționale poate contribui la menținerea autenticității medicamentului. Din acest motiv, 
legislația în vigoare ar trebui modificată în consecință.
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Amendamentul 294
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) La articolul 55, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Atunci când sunt introduse în 
ambalaje exterioare în conformitate cu 
cerințele prevăzute la articolele 54 și 62, 
pe ambalajele directe sub formă de 
blistere trebuie să fie înscrise cel puțin 
următoarele informații:
- denumirea medicamentului stabilită la 
articolul 54 litera (a);
- numele titularului autorizației de 
introducere pe piață a produsului;
- data expirării;
- numărul lotului;
- denumirea comună internațională.”

Or. en

Justificare

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 
strengthening the security of the product user.


