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Alteração 295
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2001/83/CE
Artigo 57

Texto da Comissão Alteração 

No artigo 57.º, o quarto travessão do 
primeiro parágrafo passa a ter a seguinte 
redacção:

No artigo 57.º, o quarto travessão do 
primeiro parágrafo passa a ter a seguinte 
redacção: 

‘- Sem prejuízo do disposto na alínea o) 
do artigo 54.º, da identificação e da 
autenticidade.»

‘- identificação e autenticidade do 
medicamento.»

Or. es

Justificação

Os dispositivos de segurança deveriam poder ser aplicados aos medicamentos com objectivos 
que não o de impedir a sua falsificação.  Os Estados-Membros deveriam poder decidir sobre 
a sua utilização, por exemplo, no caso de retiradas de medicamentos por problemas de 
qualidade ou para melhorar a gestão da prestação farmacêutica.

Alteração 296
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 63 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

No artigo 63.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redacção: 
(1) As menções previstas nos artigos 54.º, 
59.º e 62.º relativas à rotulagem, devem 
ser redigidas na ou nas línguas oficiais 
do Estado-Membro em que se procede à 
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introdução no mercado.
A disposição do primeiro parágrafo não 
impede que as referidas menções sejam 
redigidas em várias línguas, desde que as 
mesmas menções constem de todas as 
línguas utilizadas.
No caso de certos medicamentos órfãos, 
as menções previstas no artigo 54.º 
podem, mediante pedido devidamente 
fundamentado, ser redigidas numa única 
das línguas oficiais da Comunidade.

Or. en

Justificação

O aditamento do artigo 55.º assegura que o nome do titular da autorização de introdução no 
Mercado, a data de expiração, o número do lote e o método de administração sejam exibidos 
na língua oficial/nas línguas oficiais do Estado-Membro em que o produto é colocado no 
mercado. Um ajustamento da informação exibida no rótulo pode ser necessário no caso da 
comercialização paralela requerer a aposição de um novo rótulo sobre o “blister”, o que já
foi feito por alguns comerciantes paralelos (por exemplo, para o ajustamento dos nomes dos 
produtos ao nome autorizado no mercado nacional, bem como das instruções especiais de 
dosagem (por exemplo, dias da semana)).

Alteração 297
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Directiva 2001/83/CE
Título VII – Título

Texto da Comissão Alteração

«Distribuição por grosso e comercialização 
de medicamentos»

«Distribuição por grosso, comercialização 
e corretagem de medicamentos»

Or. en

Justificação

As definições utilizadas na presente directiva devem ser de fácil compreensão e não dar lugar 
a incertezas quanto ao respectivo significado. Cumpre estabelecer uma distinção entre 
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comercialização e corretagem: aquele inclui casos em que o comerciante é proprietário do 
produto, este não. Assim sendo, o título do Título VII deve ser alterado, para que as 
disposições subsequentes abranjam as actividades dos “comerciantes” e dos “corretores”.

Alteração 298
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Directiva 2001/83/CE
Título VII – Título

Texto da Comissão Alteração

«Distribuição por grosso e comercialização 
de medicamentos»

«Distribuição por grosso, comercialização 
e corretagem de medicamentos»
(Alteração transversal (se aprovada, o 
texto da proposta deve ser alterado na 
íntegra nesse sentido))

Or. en

Justificação

O título do Título VII deve ser alterado, a fim de clarificar que os corretores são igualmente 
abrangidos pelas suas disposições.

Alteração 299
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 76 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

11-A) No artigo 76.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redacção:
(3) Qualquer distribuidor que não seja 
titular da autorização de introdução no 
mercado e que importe um medicamento 
de outro Estado-Membro deve notificar 
o titular da autorização de introdução 
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no mercado e a autoridade competente 
do Estado-Membro para o qual o
medicamento será importado da sua 
intenção de o importar. No caso de 
medicamentos que não tenham obtido 
uma autorização nos termos do 
Regulamento (CE) N.º 726/2004, a 
notificação à autoridade competente 
será feita sem prejuízo dos 
procedimentos adicionais previstos na 
legislação desse Estado-Membro, 
incluindo as taxas a pagar à autoridade 
competente pelo exame da notificação."

Or. en

Alteração 300
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º – ponto 11-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 76 –n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A) No artigo 76.º, é aditado o seguinte 
número:
(3-A) No caso de medicamentos que 
tenham obtido uma autorização nos 
termos do Regulamento (CE) 
n.º726/2004 , o distribuidor apresentará a 
notificação em conformidade com o n.º 3, 
ao titular da autorização de introdução no 
mercado e à Agência. A notificação será 
acompanhada de uma taxa a pagar à 
Agência pelo controlo da observância das 
condições estabelecidas na legislação da 
União.

Or. en
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Alteração 301
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11-B (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

11-B) No artigo 77.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
«(1) Os Estados-Membros adoptarão 
todas as medidas apropriadas para 
assegurar que a distribuição por grosso, 
a comercialização e a corretagem de 
medicamentos esteja condicionada à 
posse de uma autorização de exercício 
da actividade de grossista, comerciante 
ou corretor de medicamentos, que 
especifique o local para o qual essa 
autorização é válida.»

Or. en

Justificação

É essencial ter em conta todos os participantes na cadeia de distribuição. Os 
Estados-Membros devem dispor de procedimentos de autorização dos “comerciantes” e 
“corretores” activos nos seus territórios, à semelhança dos procedimentos de autorização 
existentes para a autorização dos fabricantes e distribuidores por grosso. Se a legislação não 
tiver em conta a actividades de comercialização e corretagem de medicamentos, certos 
participantes podem continuar a não ser abrangidos pelo âmbito de aplicação da legislação.

Alteração 302
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 77 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

12-A) No artigo 77.º, o nº 5 passa a ter a 
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seguinte redacção:
«(5) O controlo das pessoas e 
estabelecimentos autorizados a exercer a 
actividade de grossista, comerciante ou 
corretor de medicamentos e a inspecção 
das respectivas instalações, consoante os 
casos, serão efectuados sob a 
responsabilidade do Estado-Membro 
que tenha concedido a autorização. »

Or. en

Justificação

Em vários Estados-Membros, um elevado número de autorizações de distribuição por grosso 
estão actualmente inactivas, o que dá lugar a falta de transparência quanto ao seu estatuto. 
Esta situação permite eventuais abusos, nomeadamente quando uma licença não inactiva 
pode ser utilizada por pessoas pouco escrupulosas numa tentativa de introdução de 
medicamentos falsificados na cadeia legal de distribuição. Assim sendo, cumpre conferir 
rigor ao controlo da autorização, sendo que uma licença não activa deveria ser revogada ou 
suspensa após três anos de inactividade.

Alteração 303
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12-B (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 77 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

12-B) No artigo 77.º, o n.º 6 passa a ter a 
seguinte redacção:
«(6) O Estado-Membro que tenha 
concedido a autorização referida no nº 1 
suspenderá ou revogará essa 
autorização, após notificação do 
respectivo titular, se deixarem de se 
verificar as condições de autorização ou 
se a autorização não tiver sido utilizada 
durante um período superior a três anos, 
excepto nos casos em que a não utilização 
da autorização tiver sido o tempo 
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razoavelmente necessário para efeitos de 
observância das obrigações decorrentes 
da presente directiva. Esse 
Estado-Membro informará do facto os 
outros Estados-Membros e a Comissão.»

Or. en

Justificação

Em vários Estados-Membros, um elevado número de autorizações de distribuição por grosso 
estão actualmente inactivas, o que dá lugar a falta de transparência quanto ao seu estatuto. 
Esta situação permite eventuais abusos, nomeadamente quando uma licença não inactiva 
pode ser utilizada por pessoas pouco escrupulosas numa tentativa de introdução de 
medicamentos falsificados na cadeia legal de distribuição. Assim sendo, cumpre conferir 
rigor ao controlo da autorização, sendo que uma licença não activa deveria ser revogada ou 
suspensa após três anos de inactividade.

Alteração 304
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12-B (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 77 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

12-B) No artigo 77.º, o n.º 6 passa a ter a 
seguinte redacção: 
«(6) O Estado-Membro que tenha 
concedido a autorização referida no nº 1 
suspenderá ou revogará essa 
autorização, após notificação do 
respectivo titular, se deixarem de se 
verificar as condições de autorização ou 
se a autorização não tiver sido utilizada
durante um período superior a três anos.
Esse Estado-Membro informará do facto 
os outros Estados-Membros e a 
Comissão.»

Or. en
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Justificação

Em vários Estados-Membros, um elevado número de autorizações de distribuição por grosso 
estão actualmente inactivas, o que dá lugar a falta de transparência quanto ao seu estatuto.  
Esta situação permite eventuais abusos, nomeadamente quando uma licença não inactiva 
pode ser utilizada por pessoas pouco escrupulosas numa tentativa de introdução de 
medicamentos falsificados na cadeia legal de distribuição.

Alteração 305
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12-C (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 78

Texto da Comissão Alteração

12-C) O artigo 78º passa a ter a seguinte 
redacção:
«Os Estados-Membros zelarão por que o 
processo de exame do pedido de 
autorização de distribuição, 
comercialização ou corretagem não 
exceda 90 dias a contar da data de 
recepção do pedido pela autoridade 
competente do Estado-Membro em 
causa. 
Se necessário, a autoridade competente 
pode exigir que o requerente preste 
todas as informações necessárias 
relativamente aos termos da 
autorização. Quando a autoridade 
competente fizer uso dessa faculdade, o 
prazo previsto no primeiro parágrafo 
fica suspenso enquanto não forem 
fornecidos os dados complementares 
necessários.»

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem dispor de procedimentos de autorização dos “comerciantes” e 
“corretores” activos nos seus territórios, à semelhança dos procedimentos de autorização 
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existentes para a autorização dos fabricantes e distribuidores por grosso. O calendário de 
exame dos pedidos de autorização de comercialização e corretagem deve ser o mesmo que o 
aplicado no caso dos distribuidores por grosso, pelo que a autorização dos “comerciantes” e 
“corretores” deve ser auditada à presente disposição.

Alteração 306
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12-D (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 79-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-D) É aditado um novo artigo 79º-A, 
com a seguinte redacção: 

«Artigo 79.º-A
A Comissão, em cooperação com a 
Agência e as autoridades dos 
Estados-Membros, estabelece as normas e 
critérios necessários para a obtenção de 
uma autorização de comercialização e 
corretagem. 
Os candidatos devem satisfazer as 
seguintes exigências mínimas:
a) dispor de um domicílio permanente ou  
dados de contacto que garantam a 
identificação e localização precisas do seu 
local de actividade oficial; 
b) comprometer-se a assegurar que 
apenas conduzem as suas actividades com 
pessoas ou entidades capazes de cumprir 
as suas obrigações em conformidade com 
o disposto no artigo 80.º.»

Or. en

Justificação

As exigências em matéria de distribuição não devem aplicar-se apenas aos distribuidores por 
grosso, mas, sim, a todos os comerciantes e corretores. 
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Alteração 307
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12-D (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 79-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-D) É aditado um novo artigo 79º-A, 
com a seguinte redacção: 

«Artigo 79.º-A
A Comissão, em cooperação com a 
Agência e as autoridades dos 
Estados-Membros, estabelece as normas e 
critérios necessários para a obtenção de 
uma autorização de comercialização e 
corretagem. 
Os candidatos devem satisfazer as 
seguintes exigências mínimas:
a) dispor de um domicílio permanente ou  
dados de contacto que garantam a 
identificação e localização precisas do seu 
local de actividade oficial; 
b) comprometer-se a assegurar que 
apenas conduzem as suas actividades com 
pessoas ou entidades capazes de cumprir 
as suas obrigações em conformidade com 
o disposto no artigo 80.º.»

Or. en

Justificação

Cumpre tornar a presente disposição extensiva aos “comerciantes” e “corretores”, uma vez 
que estes devem aderir a um mínimo de condições normalizadas, para obterem uma 
autorização para a sua actividade nos Estados-Membros. Dado que a comercialização e 
corretagem envolvem actividades de negociação independente, em nome de outra pessoa, da 
venda ou aquisição de medicamentos não abrangidas pela definição de distribuição por 
grosso, é importante garantir que estes participantes apenas tratem com pessoas/entidades 
autorizadas, que cumprem todas as condições previstas no artigo 80.º.
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Alteração 308
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea -a) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

-a) A frase introdutória passa a ter a 
seguinte redacção:
“Os titulares da autorização de 
distribuição, comercialização ou 
corretagem de medicamentos devem 
satisfazer as seguintes exigências 
mínimas:”

Or. en

Justificação

A fim de garantir a segurança dos produtos farmacêuticos, é essencial ter em conta todos os 
intervenientes operantes no sector, e não apenas os distribuidores por grosso, e submetê-los 
a um sistema rigoroso de acreditação, verificação e boas práticas.

Alteração 309
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea -a) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

-a) A frase introdutória passa a ter a 
seguinte redacção:
“Os titulares da autorização de 
distribuição, comercialização ou 
corretagem de medicamentos devem 
satisfazer as seguintes exigências 
mínimas:”
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Or. en

Justificação

A fim de garantir a segurança dos produtos farmacêuticos, é essencial ter em conta todos os 
intervenientes operantes no sector, e não apenas os distribuidores por grosso, e submetê-los 
a um sistema rigoroso de acreditação, verificação e boas práticas. 

Alteração 310
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a-A) É aditada a seguinte alínea c-A):
“c-A) Assegurar-se, numa base 
aleatória, de que os medicamentos que 
adquiriu não são falsificados, controlando 
o dispositivo de segurança na embalagem 
exterior, como referido na alínea o) do 
artigo 54.º;“

Or. en

Justificação

Os medicamentos contêm inúmeros dispositivos de segurança abertos e cobertos, cuja 
maioria não pode ser autentificada pelos grossistas de produtos farmacêuticos, a menos que 
essa informação lhes tenha sido comunicada pelo fabricante. Não obstante, os grossistas 
podem controlar aleatoriamente a identidade de embalagens individuais, que contêm, na 
embalagem externa, um veículo (dispositivo de segurança) que comporta um número 
individual num formato de leitura óptica e desde que tenham acesso à base de dados que 
contém essa informação.
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Alteração 311
Pilar Ayuso

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea -a-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a-A) É aditada a seguinte alínea c-A):
“c-A) Assegurar-se de que os 
medicamentos que adquiriu não são 
falsificados, verificando a autenticidade 
do dispositivo de segurança na 
embalagem exterior;”

Or. en

Justificação

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

Alteração 312
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Conservar documentação, sob a forma 
de facturas de compra/venda, 
informatizada ou sob qualquer outra forma 
que, em relação a qualquer transacção de 
entrada e saída, ou de comercialização 
contenha, no mínimo, as seguintes 
informações:

e) Conservar documentação, sob a forma 
de facturas de compra/venda, 
informatizada ou sob qualquer outra forma 
que, em relação a qualquer transacção de 
entrada e saída, de comercialização ou a 
uma actividade de corretagem, contenha, 
no mínimo, as seguintes informações:

– data, – data,
– nome do medicamento, – nome do medicamento,
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quantidade recebida, fornecida ou 
transaccionada,

quantidade recebida, fornecida, 
transaccionada ou objecto de corretagem,

– nome e endereço do fornecedor ou do 
destinatário, consoante o caso;»

– nome e endereço do fornecedor ou do 
destinatário, consoante o caso,

– número de identificação nacional, 
quando apropriado,

Or. en

Justificação

A fim de garantir a segurança dos produtos farmacêuticos, é essencial ter em conta todos os 
intervenientes operantes no sector, e não apenas os distribuidores por grosso, e submetê-los 
a um sistema rigoroso de acreditação, verificação e boas práticas.

Na maioria dos Estados-Membros, um número de identificação nacional é utilizado para 
todas as transacções (encomenda e pagamento).

Alteração 313
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A alínea g) passa a ter a seguinte 
redacção:
“g) Observar os princípios e directrizes 
relativos às boas práticas de 
distribuição, comercialização e 
corretagem de medicamentos previstas 
no artigo 84.º.”

Or. en
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Alteração 314
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A alínea g) passa a ter a seguinte 
redacção:
“g) Observar os princípios e directrizes 
relativos às boas práticas de distribuição  
ou os princípios e directrizes relativos às 
boas práticas de comercialização ou os 
princípios e directrizes relativos às boas 
práticas de corretagem de medicamentos  
previstas no artigo 84.º”

Or. en

Justificação

A fim de garantir a segurança dos produtos farmacêuticos, é essencial ter em conta todos os 
intervenientes operantes no sector, e não apenas os distribuidores por grosso, e submetê-los 
a um sistema rigoroso de acreditação, verificação e boas práticas.

Alteração 315
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – alínea i) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

i) Deve informar a autoridade competente 
relativamente a produtos que receba e que 
identifica como infringindo ou suspeitos 
de infringir, qualquer uma das seguintes 
disposições:

i) Deve informar a autoridade competente 
relativamente a produtos que receba, 
comercialize ou correte e que identifica 
como sendo uma representação 
falsificada ou suspeitos de ser uma 
representação falsificada e, por 
conseguinte de infringir o n.º 1 do artigo 
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6.º da presente directiva.
– O n.º 1 do artigo 6.º da presente 
directiva;
– Os direitos dos titulares de marcas ao 
abrigo da legislação comunitária, 
conforme definidos pelo Regulamento 
(CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de 
Dezembro de 1993, sobre a marca 
comunitária ou ao abrigo da legislação do 
Estado-Membro onde o produto tenha 
sido recebido.

Or. en

Justificação

A directiva em apreciação aborda a questão da falsificação de medicamentos sob o ponto de 
vista da protecção da saúde e não se debruça sobre a questão da contrafacção sob o ponto de 
vista dos direitos de propriedade intelectual. Para evitar confusões, convém, por isso, 
suprimir qualquer referência a marcas.

Além disso, a obrigação de informação por parte de todos os intervenientes na cadeia legal 
de abastecimento viabiliza um máximo de transparência e rastreabilidade.

Alteração 316
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – alínea i) – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

i) Deve informar a autoridade competente 
relativamente a produtos que receba e que 
identifica como infringindo ou suspeitos de 
infringir, qualquer uma das seguintes 
disposições:

i) Deve informar a autoridade competente 
relativamente a produtos que receba, 
comercialize ou correte e que identifica 
como infringindo ou suspeitos de infringir, 
qualquer uma das seguintes disposições:

Or. en

Justificação

A fim de garantir a segurança dos produtos farmacêuticos, é essencial ter em conta todos os 
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intervenientes operantes no sector, e não apenas os distribuidores por grosso, e submetê-los 
a um sistema rigoroso de acreditação, verificação e boas práticas.

Alteração 317
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – alínea i) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, nos casos em que essas 
infracções, ou suspeitas de infracção, 
estejam relacionadas com um medicamento 
falsificado, o titular da autorização de 
introdução no mercado ou da marca 
objecto de falsificação deve ser 
informado.»

Além disso, nos casos em que essas 
infracções, ou suspeitas de infracção, 
estejam relacionadas com um medicamento 
falsificado, o titular da autorização de 
introdução no mercado ou da marca 
objecto de falsificação deve ser informado.

Do mesmo modo, o titular da autorização
de introdução no mercado informa as 
autoridades competentes e os demais 
intervenientes na cadeia de 
comercialização em caso de suspeita de 
que um produto falsificado deu entrada 
na cadeia legal de abastecimento.”

Or. en

Justificação

A directiva em apreciação aborda a questão da falsificação de medicamentos sob o ponto de 
vista da protecção da saúde e não se debruça sobre a questão da contrafacção sob o ponto de 
vista dos direitos de propriedade intelectual. Para evitar confusões, convém, por isso, 
suprimir qualquer referência a marcas.

Além disso, a obrigação de informação por parte de todos os intervenientes na cadeia legal 
de abastecimento viabiliza um máximo de transparência e rastreabilidade.
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Alteração 318
Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – alínea i) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, nos casos em que essas 
infracções, ou suspeitas de infracção, 
estejam relacionadas com um medicamento 
falsificado, o titular da autorização de 
introdução no mercado ou da marca 
objecto de falsificação deve ser 
informado.»

Além disso, nos casos em que essas 
infracções, ou suspeitas de infracção, 
estejam relacionadas com um medicamento 
falsificado, o titular da autorização de 
introdução no mercado ou da marca 
objecto de falsificação deve ser informado. 
Do mesmo modo, o titular da autorização 
de introdução no mercado ou da marca 
comercial informa os demais 
intervenientes na cadeia de abastecimento 
em caso de suspeita de que um produto 
falsificado penetrou na cadeia legal de 
abastecimento.”

Or. en

Justificação

A obrigação de informação por parte de todos os intervenientes na cadeia legal de 
abastecimento viabiliza um máximo de transparência e rastreabilidade.

Alteração 319
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – alínea i) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, nos casos em que essas 
infracções, ou suspeitas de infracção, 
estejam relacionadas com um medicamento 
falsificado, o titular da autorização de 
introdução no mercado ou da marca 

Além disso, nos casos em que essas 
infracções, ou suspeitas de infracção, 
estejam relacionadas com um medicamento 
falsificado, o titular da autorização de 
introdução no mercado ou da marca 
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objecto de falsificação deve ser 
informado.» 

objecto de falsificação deve ser informado. 
Do mesmo modo, o titular da autorização 
de introdução no mercado ou da marca 
comercial informa os demais 
intervenientes na cadeia de abastecimento 
em caso de suspeita de que um produto 
falsificado penetrou na cadeia legal de 
abastecimento.”

Or. en

Justificação

A obrigação de informação por parte de todos os intervenientes na cadeia legal de 
abastecimento viabiliza um máximo de transparência e rastreabilidade.

Alteração 320
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – alínea i) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, nos casos em que essas 
infracções, ou suspeitas de infracção, 
estejam relacionadas com um medicamento 
falsificado, o titular da autorização de 
introdução no mercado ou da marca 
objecto de falsificação deve ser 
informado.”

Além disso, nos casos em que essas 
infracções, ou suspeitas de infracção, 
estejam relacionadas com um medicamento 
falsificado, o titular da autorização de 
introdução no mercado ou da marca 
objecto de falsificação deve ser informado.
Do mesmo modo, o titular da autorização 
de introdução no mercado ou da marca 
comercial informa os demais 
intervenientes na cadeia de abastecimento 
em caso de suspeita de que um produto 
falsificado penetrou na cadeia legal de 
abastecimento.”

Or. de

Justificação

A obrigação de informação por parte de todos os intervenientes na cadeia legal de 
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abastecimento viabiliza um máximo de transparência e rastreabilidade.

Alteração 321
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – ponto i) – parágrafo 2 

Texto da  Comissão Alteração 

Além disso, nos casos em que essas 
infracções, ou suspeitas de infracção, 
estejam relacionadas com um medicamento 
falsificado, o titular da autorização de 
introdução no mercado ou da marca 
objecto de falsificação deve ser 
informado.»

Além disso, nos casos em que essas 
infracções, ou suspeitas de infracção, 
estejam relacionadas com um medicamento 
falsificado, o titular da autorização de 
introdução no mercado ou da marca 
objecto de falsificação deve ser informado. 
Por sua vez, deve informar os outros 
operadores da cadeia de distribuição do 
medicamento em causa da existência de 
tais infracções ou suspeitas de infracção. 

Or. ro

Justificação

O estabelecimento da obrigatoriedade de transmitir as informações relativas à presença de 
medicamentos falsificados na cadeia distribuição legal a todos os actores do sistema de 
distribuição dos medicamentos permite assegurar um nível elevado de rastreabilidade desses 
produtos.

Alteração 322
Jo Leinen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – alínea i) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, nos casos em que essas 
infracções, ou suspeitas de infracção, 
estejam relacionadas com um medicamento 
falsificado, o titular da autorização de 

Além disso, nos casos em que essas 
infracções, ou suspeitas de infracção, 
estejam relacionadas com um medicamento 
falsificado, o titular da autorização de 
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introdução no mercado ou da marca 
objecto de falsificação deve ser 
informado.»

introdução no mercado ou da marca 
objecto de falsificação deve ser informado 
e deve informar as instâncias 
apropriadas, se tiver conhecimento ou 
suspeitar de que produtos falsificados 
penetraram na cadeia de 
aprovisionamento.»

Or. en

Justificação

Para uma efectiva aplicação da directiva, é importante que todos os operadores conjuguem 
forças, contribuam para o combate aos medicamentos falsificados e partilhem as informações 
obtidas. 

Alteração 323
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

“Para efeitos da alínea b), no caso de o 
produto ser proveniente de um outro 
distribuidor por grosso, os titulares das 
autorizações de distribuição por grosso 
devem verificar se o distribuidor por 
grosso que é seu fornecedor cumpre as 
boas práticas de distribuição por grosso, 
pelos seus próprios meios ou recorrendo a 
um organismo acreditado para esse fim 
pela autoridade competente de um 
Estado-Membro.

“Para efeitos da alínea b), no caso de o 
produto ser proveniente de um outro 
distribuidor por grosso, os titulares das 
autorizações de distribuição por grosso 
devem verificar se o distribuidor por 
grosso que é seu fornecedor cumpre as 
boas práticas de distribuição por grosso, 
através da base de dados da Comunidade 
referida no n.º 6 do artigo 111.º.

Se o produto provier de um fabricante ou 
importador, os titulares das autorizações de 
distribuição devem obrigatoriamente 
verificar se esse fabricante ou importador é 
titular de uma autorização de fabrico.»

Se o produto provier de um fabricante ou 
importador, os titulares das autorizações de 
distribuição devem obrigatoriamente 
verificar se esse fabricante ou importador é 
titular de uma autorização de fabrico, 
através da base de dados da Comunidade 
referida no n.º 6 do artigo 111.º.»
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Se o produto provier de um comerciante 
ou corretor, os titulares das autorizações 
de distribuição por grosso, 
comercialização ou corretagem devem 
verificar se as pessoas ou entidades 
envolvidas são titulares das necessárias 
autorizações, através da base de dados da 
Comunidade referida no n.º 6 do artigo 
111.º.”

Or. en

Justificação

All actors must be equally responsible and fulfill at least minimum requirements. Therefore, 
the provision must be extended to cover the activities of persons or entities engaged in the 
trade and brokerage of medicinal products. Furthermore, in order to ensure that all supply 
chain participants are licensed and in compliance with their respective guidelines, each 
supply chain participant should verify compliance of partners through the Central database 
established and maintained by EMEA. Accredited bodies to verify compliance should only be 
used to complement inspections of national competent authorities.

Alteração 324
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

“Para efeitos da alínea b), no caso de o 
produto ser proveniente de um outro 
distribuidor por grosso, os titulares das 
autorizações de distribuição por grosso 
devem verificar se o distribuidor por 
grosso que é seu fornecedor cumpre as 
boas práticas de distribuição, pelos seus 
próprios meios ou recorrendo a um 
organismo acreditado para esse fim pela 
autoridade competente de um 
Estado-Membro.

“Para efeitos da alínea b), no caso de o 
produto ser proveniente de um outro 
distribuidor por grosso, os titulares das 
autorizações de distribuição por grosso 
devem verificar se o distribuidor por 
grosso que é seu fornecedor cumpre as 
boas práticas de distribuição e é titular de 
uma autorização de distribuição por 
grosso.

es
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Justificação

A verificação do cumprimento das boas práticas de distribuição por parte de outro 
distribuidor por grosso ou por outra entidade acreditada pelas autoridades sanitárias é uma 
medida que carece de justificação, uma vez que os distribuidores por grosso são já 
inspeccionados e autorizados pelas autoridades competentes dos Estados-Membros.

Alteração 325
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – parágrafo 1-B

Texto da Comissão Alteração

Se o produto provier de um fabricante ou
importador, os titulares das autorizações 
de distribuição devem obrigatoriamente 
verificar se esse fabricante ou importador 
é titular de uma autorização de fabrico.»

Se o produto provier de um comerciante 
ou corretor, os titulares das autorizações de 
distribuição por grosso, comercialização 
ou corretagem devem verificar se as 
pessoas ou entidades envolvidas são 
titulares das necessárias autorizações, 
através da base de dados da Comunidade 
referida no n.º 6 do artigo 111.º.”

Or. en

Justificação

A fim de garantir que todos os participantes na cadeia de abastecimento disponham de uma 
autorização, cada um deles deve certificar-se da observância dos seus parceiros na referida 
cadeia através da base de dados central estabelecida e mantida pela Agência (EMEA). 

Alteração 326
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 84
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Texto da Comissão Alteração

13-A) O artigo 84.º passa a ter a seguinte 
redacção:

«Artigo 84.°
A Comissão publicará directrizes 
relativas às boas práticas de 
distribuição, comercialização e 
corretagem de medicamentos. Para o 
efeito, consultará o Comité das 
Especialidades Farmacêuticas e o 
Comité Farmacêutico instituído pela 
Decisão 75/320/CEE do Conselho1.
______________
1 JO L 147, de 9.6.1975, p. 23.»

Or. en

Justificação

Actualmente, os fabricantes devem observar as orientações sobre as Boas Práticas de 
Fabrico (BPF), devendo os distribuidores por grosso observar as  orientações sobre as Boas 
Práticas de Distribuição (BPD); porém, os comerciantes e corretores não são actualmente 
obrigados a observar quaisquer práticas equivalentes relacionadas com o sue domínio 
específico de actividade, designadamente a comercialização e corretagem de medicamentos. 
Por conseguinte, devem estabelecer-se orientações sobre as boas práticas de comercialização 
e corretagem.

Alteração 327
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 84

Texto da Comissão Alteração

13-A) O artigo 84.º passa a ter a seguinte 
redacção:

«Artigo 84.°
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A Comissão publicará directrizes 
relativas às boas práticas de 
distribuição, comercialização e 
corretagem de medicamentos. Para o 
efeito, consultará o Comité das 
Especialidades Farmacêuticas e o 
Comité Farmacêutico instituído pela 
Decisão 75/320/CEE do Conselho1.
______________
1 JO L 147, de 9.6.1975, p. 23.»

Or. en

Justificação

Actualmente, os fabricantes devem observar as orientações sobre as Boas Práticas de 
Fabrico (BPF), devendo os distribuidores por grosso observar as orientações sobre as Boas 
Práticas de Distribuição (BPD);  porém, os comerciantes e corretores não são actualmente 
obrigados a observar quaisquer práticas equivalentes relacionadas com o sue domínio 
específico de actividade, designadamente comercialização e corretagem de medicamentos.  
Esta situação cria uma perigosa lacuna na cadeia de distribuição. Por conseguinte, devem 
também estabelecer-se orientações sobre as boas práticas de comercialização e corretagem.

Alteração 328
Mario Pirillo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13-B (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 84-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-B) É inserido o seguinte artigo 84º-A:
«Artigo 84.º-A

A Comissão publicará orientações sobre 
as boas práticas de fabrico específicas 
para as substâncias farmacêuticas activas 
e as boas práticas de fabrico específicas 
para os excipientes. Para o efeito, 
consultará o Comité das Especialidades 
Farmacêuticas e o Comité Farmacêutico, 
instituído pela Decisão 75/320/CEE do 
Conselho, e o Comité Farmacêutico, 
instituído pela Decisão 75/320/CEE do 
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Conselho, tendo em conta os sistemas 
equivalentes de BPF em vigor, como a 
HACCP e/ou a norma 
ISO9001/ISO22000, bem como as regras 
voluntárias como as BPF EFfCI  e o Guia 
PEC-PQG para os excipientes 
farmacêuticos.” 

Or. en

Justificação

Tanto os excipientes, como as substâncias farmacêuticas activas (SFA) devem ser sujeitos às 
boas práticas de fabrico desenvolvidas a nível europeu. A Comissão é chamada a desenvolver 
BPF específicas para as SFA e BPF específicas para os excipientes. No tocante aos 
excipientes, a Comissão deve ter em conta, nas BPF, sistemas equivalentes em conformidade 
com o Regulamento CE relativo aos HACCP (Análise dos Riscos e Pontos Críticos) e com as 
orientações sobre as BPF no domínio dos ingredientes cosméticos (2005) da EFfCI 
(Federação Europeia dos Ingredientes Cosméticos). Estas normas devem igualmente 
aplicar-se na indústria farmacêutica.

Alteração 329
Paolo Bartolozzi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2001/83/CE
Artigo 85-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 85.º-A
Os Estados-Membros, em colaboração 
com a Comissão e após consulta das 
partes interessadas, devem desenvolver 
uma estratégia de informação 
relativamente à fiabilidade dos 
fornecedores de medicamentos. Essa 
estratégia deve ter em consideração as 
diferentes legislações nacionais que 
regulamentam o fornecimento de 
produtos farmacêuticos e o risco que 
acompanha algumas modalidades de 
fornecimento de medicamentos, 
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nomeadamente os canais Internet ilegais.

it

Justificação

A Internet é a principal fonte de medicamentos falsificados. Os cidadãos deveriam ser 
desencorajados a adquirirem medicamentos através de canais de distribuição ilegais. Seria, 
pois, oportuno promover campanhas de esclarecimento sobre este tema a nível nacional e 
europeu.

Alteração 330
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Título VII-A (novo) – Artigo 85-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A) Após o artigo 85.º-B, são aditados o 
Título VII-A e o artigo 85.º-C:

“Título VII-A
VENDAS PELA INTERNET

Artigo 85.º-C
(1) As farmácias Internet requererão, nos 
Estados-Membros em que estejam 
autorizadas a operar, uma autorização 
especial da autoridade competente. 
(2) A Comissão adoptará um logótipo UE 
para a página principal de sítios Internet 
de farmácias, ajudando, assim, o público 
a verificar se um determinado sítio 
Internet que propõe a venda de 
medicamentos está associado a uma 
farmácia autorizada. Este logótipo terá 
uma ligação a um sítio Internet central a
nível de cada Estado-Membro, a 
estabelecer pelo Estado-Membro, que 
permita aos visitantes verificar a 
autenticidade do logótipo e que preste 
informações essenciais sobre os riscos 
relacionados com a aquisição de 
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medicamentos pela Internet. 
(3) Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para assegurar que 
todos os sítios Internet de farmácias 
autorizadas relacionados com farmácias 
situadas no respectivo território exibam o 
logótipo comunitário referido no n.º 1 e 
para impedir que sítios Internet de 
farmácias não autorizadas usem o 
logótipo e a ligação ao sítio Internet 
central referido no n.º 1.
(4) Para implementar os n.ºs 2 e 3, a 
Comissão adoptará, através de actos 
delegados em conformidade com o artigo 
121.º-A e nas condições previstas nos 
artigos 121.º-B e 121.º-C, uma directiva 
que estabeleça:  
– os requisitos mínimos que impeçam a 
penetração de medicamentos falsificados 
na cadeia de abastecimento, a aplicar 
pelos Estados-Membros se estes 
autorizarem essas farmácias Internet. 
Esses requisitos impedirão igualmente o 
reembolso dos medicamentos provenientes 
de fontes Internet não autorizadas, 
– o modelo do logótipo comunitário, 
– o tipo das informações de fundo 
mínimas sobre os riscos relacionados com 
a aquisição de medicamentos pela 
Internet, e
– os procedimentos específicos de controlo 
para a autorização de farmácias 
Internet.”

Or. en

Justificação

A Internet é o principal canal de entrada de medicamentos falsificados na UE, pelo que deve 
ser abrangida pela presente directiva.
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Alteração 331
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Título VII-A (novo) – Artigo 85-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A) Após o artigo 85.º-B, são aditados o 
Título VII-A e o artigo 85.º-C:

“TÍTULO VII-A
VENDAS PELA INTERNET

Artigo 85.º-C
(1) Comissão adoptará um logótipo UE 
para a página principal dos sítios Internet 
de todas as farmácias legais de venda por 
correspondência, garantindo ao grande 
público que o sítio Internet que propõe a 
venda de medicamentos é conforme à 
legislação EU e está associado a uma 
farmácia registada. 
O logótipo terá uma ligação a um sítio 
Internet central a nível de cada 
Estado-Membro, a estabelecer pelo 
Estado-Membro, que permita aos 
visitantes verificarem a autenticidade do 
logótipo e que preste informações 
circunstanciadas sobre a legalidade da 
respectiva farmácia de venda por 
correspondência, os pontos de contacto 
para a obtenção de mais informação e 
para apresentação de queixa, bem como 
aconselhamento sobre a identificação das 
farmácias de venda por correspondência 
legítimas, identificando, por exemplo, o 
director técnico.
As farmácias de venda por 
correspondência legítimas legalmente 
estabelecidas na União e que operam no 
mercado Internet devem constar de uma 
lista de uma base de dados europeia, a 
que o sítio Internet central a nível dos 
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Estados-Membros estará ligada. 
Essas medidas serão adoptadas pela 
Comissão através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 121.º-A e nas 
condições previstas nos artigos 121.º-B e 
121.º-C, 
(2) Os Estados-Membros tomarão as 
medidas apropriadas, incluindo medidas 
punitivas, para assegurar que todas as 
farmácias de venda por correspondência 
legítimas situadas no respectivo território 
exibam o logótipo UE referido no n.º 1 e 
para impedir que sítios Internet ilegais 
que vendam medicamentos usem o 
logótipo e a ligação ao sítio Internet 
central referido no n.º 1.”

Or. en

Justificação

É vital que os sítios Internet relacionados com o logótipo comunitário aconselhem os 
visitantes sobre o modo de verificar a legitimidade das farmácias de venda por 
correspondência. Devem fornecer bases de dados pormenorizadas, constantemente 
actualizadas a nível europeu. Os termos "medidas apropriadas" utilizados no projecto de 
relatório da comissão ENVI no proposto Artigo 85.º-C, n.º 2, são juridicamente fracos e 
requerem melhoria. Importa que a Directiva contenha severas medidas punitivas, incluindo 
multas e penas de prisão. O número em pareço deve ser ampliado, a fim de melhorar estes 
aspectos..

Alteração 332
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Título VII-A (novo) – Artigo 85-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A) A seguir ao artigo 85.º-B, são 
aditados o Título VII-A e o artigo 85.º-C 
com a seguinte redacção:

“Título VII-A
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VENDAS PELA INTERNET
Artigo 85.º-C

(1) A Comissão adoptará, através de actos 
delegados em conformidade com o artigo 
121.º-A e nas condições previstas nos 
artigos 121.º-B e 121.º-C, um logótipo EU 
para a página principal de sítios Internet 
de farmácias, de modo a ajudar o público 
a verificar se um determinado sítio 
Internet que propõe a venda de 
medicamentos está associado a uma 
farmácia registada.  Este logótipo terá 
uma ligação a um sítio Internet central a 
nível de cada Estado-Membro, a 
estabelecer pelo Estado-Membro, que 
permita aos visitantes verificar a 
autenticidade do logótipo e que preste 
informações essenciais sobre os riscos 
relacionados com a aquisição de 
medicamentos pela Internet. 
(2) Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para assegurar que 
todos os sítios Internet de farmácias 
registadas relacionados com farmácias 
situadas no respectivo território exibam o 
logótipo UE referido no n.º 1 e para 
impedir que sítios Internet de farmácias 
não registadas usem o logótipo e a ligação 
ao sítio Internet central referido no n.º 1. 

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 39 do projecto de relatório. A Internet é o principal canal de entrada de 
medicamentos falsificados na UE, pelo que deve ser abrangida pela presente directiva.

Alteração 333
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Título VII-A (novo) – Artigo 85-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

14-A) Após o artigo 85.º-B, são aditados o 
Título VII-A e o artigo 85.º-C:

“Título VII-A
VENDAS PELA INTERNET

Artigo 85.º-C
(1) A Comissão adoptará um logótipo UE 
para a página principal de sítios Internet 
de farmácias, ajudando, assim, o público 
a verificar se um determinado sítio 
Internet que propõe a venda de 
medicamentos está associado a uma 
farmácia registada. Este logótipo será 
infalsificável e incorporará dispositivos 
que impeçam a cópia e estará ligado a um 
sítio Internet central seguro a nível de 
cada Estado-Membro, a estabelecer pelo 
Estado-Membro, que permita aos 
visitantes verificar a autenticidade do 
logótipo e que preste informações 
essenciais sobre os riscos relacionados 
com a aquisição de medicamentos pela 
Internet. 
Essas medidas serão adoptadas pela 
Comissão através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 121.º-A e nas 
condições previstas nos artigos 121.º-B e 
121.º-C, 
(2) Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para assegurar que 
todos os sítios Internet de farmácias 
registadas relacionados com farmácias 
situadas no respectivo território exibam o 
logótipo UE referido no n.º 1 e para 
impedir que sítios Internet de farmácias 
não registadas usem o logótipo e a ligação 
ao sítio Internet central referido no n.º 1.” 

Or. en
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Justificação

A Internet é o principal canal de entrada de medicamentos falsificados na UE, pelo que os 
dispositivos de segurança constantes dos sítios Internet autorizados de medicamentos devem 
ser seguros e incluir um logótipo infalsificável, que contribua para impedir a respectiva 
cópia. 

Alteração 334
Oreste Rossi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Título VII-A (novo) – Artigo 85-C (novo)

Texto da Comissão Alteração 

14-A) A seguir ao artigo 85.º-B, são 
aditados o Título VII-A e o artigo 85.º-C 
com a seguinte redacção:

“Título VII-A
VENDAS PELA INTERNET

Artigo 85.º-C
(1) É proibida a venda de quaisquer 
medicamentos ou especialidades 
farmacêuticas através da Internet, sem 
prejuízo das legislações nacionais em 
sentido contrário ainda vigentes à data de 
entrada em vigor da presente directiva.
(2) A Comissão e os Estados-Membros 
adoptam medidas tendentes a esclarecer o 
grande público relativamente aos riscos 
associados à aquisição de medicamentos 
através da Internet.
A Comissão adopta essas medidas através 
de actos delegados, nos termos dos artigos 
121.°-A a 121.°- C.
(3) Os Estados-Membros que autorizam a 
venda através da Internet à data de 
entrada em vigor da presente directiva 
devem assegurar o controlo permanente 
dessa venda por um organismo designado 
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para essa função e intentar acções em 
caso de incumprimento das disposições da 
presente directiva.

it

Alteração 335
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-B (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 85-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-B) É aditado o artigo 85.º-D com a 
seguinte redacção:

“Artigo 85.º-D
(1) A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, adoptará medidas para 
reforçar a sensibilização do grande 
público para o facto de que a aquisição de 
medicamentos provenientes de farmácias 
de venda por correspondência legítimas é   
pelo menos tão segura como a aquisição 
nas farmácias comunitárias, hospitalares 
ou industriais. Porém, quando farmácias 
de venda por correspondência existam ou 
estejam planeadas, essas campanhas 
públicas de sensibilização devem 
igualmente abordar os riscos para a saúde 
relacionados com a aquisição de 
medicamentos provenientes de sítios 
Internet ilegais, devendo incluir:
– a falta de aconselhamento por parte de 
profissionais de saúde qualificados; 
– a ausência de garantia quanto à 
segurança e à qualidade dos 
medicamentos vendidos.
As campanhas públicas de sensibilização 
devem, por conseguinte, igualmente 
salientar os seguintes aspectos de 
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segurança:
– facilidade de acesso às listas de 
farmácias de venda por correspondência 
legítimas;
– aconselhamento adicional de segurança 
sobre o modo de verificação da 
autenticidade dos sítios Internet;
– utilização do logótipo UE como 
certificação oficial das farmácias de 
venda por correspondência legítimas;
– exibição clara de aconselhamento de 
segurança nos sítios Internet dos motores 
de busca em caso de procura de 
medicamentos na Internet.
Essas campanhas públicas de 
sensibilização apresentarão de forma 
equilibrada os riscos e benefícios da 
aquisição de medicamentos em linha. As 
farmácias de venda por correspondência 
serão protegidas das campanhas públicas 
de sensibilização que, deliberadamente ou 
de forma não intencional, as apresentem 
com não seguras e de baixa qualidade.
Essas medidas serão adoptadas pela 
Comissão através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 121.º-A e nas 
condições previstas nos artigos 121.º-B e 
121.º-C.”

Or. en

Justificação

As campanhas de sensibilização do público são essenciais para informar os clientes europeus 
sobre os riscos inerentes à aquisição de medicamentos a partir de farmácias que procedem 
ilegalmente a vendas por correspondência. Dado que as farmácias que operam legalmente 
constituem uma ameaça para as farmácias existentes, são regularmente sujeitas a campanhas 
assentes no medo, que se apresentam como campanhas de sensibilização do público. Tal 
conduz a que o público conclua que todas as farmácias em linha são perigosas. Devem ser 
protegidas de falsas campanhas.
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Alteração 336
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-B (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 85-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-B) É aditado o artigo 85.º-D com a 
seguinte redacção:

“Artigo 85.º-D
(1) A Comissão adoptará, através de actos 
delegados em conformidade com o artigo 
121.º-A e nas condições previstas nos 
artigos 121.º-B e 121.º-C, medidas para 
sensibilizar o grande público para os 
riscos associados à aquisição de 
medicamentos na Internet, que poderão 
incluir.
– avisos no topo da página Internet dos 
motores de pesquisa, em caso de procura 
de medicamentos na Internet;
– campanhas de informação geral, em 
cooperação com os Estados-Membros;
– listas facilmente acessíveis de 
e-farmácias acreditadas.”

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 40 do projecto de relatório. É importante sensibilizar o público para os 
perigos dos medicamentos falsificados.

Alteração 337
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-B (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 85-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

14-B) É aditado o artigo 85.º-D com a 
seguinte redacção:

“Artigo 85.º-D
(1) A fim de sensibilizar o grande público 
para os riscos associados à aquisição de 
medicamentos pela Internet, a Comissão  
adoptará medidas que podem incluir:
– campanhas de informação geral, em 
cooperação com os Estados-Membros;

– listas facilmente acessíveis de 
e-farmácias acreditadas.”

Essas medidas serão adoptadas pela 
Comissão através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 121.º-A e nas 
condições previstas nos artigos 121.º-B e 
121.º-C.”

Or. en

Justificação

É importante sensibilizar o público para os perigos dos medicamentos falsificados. Não 
obstante, a proposta de incluir avisos no topo da página Internet dos motores de busca em 
caso de procura de medicamentos na Internet não é nem exequível, nem prática. Os demais 
dispositivos de segurança incluídos na presente alteração são suficientes para promover a 
sensibilização do público para os medicamentos falsificados na UE.

Alteração 338
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-C (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 85-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-C) É aditado o artigo 85.º-E com a 
seguinte redacção:
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“Artigo 85.º-E
Os Estados-Membros assegurarão que 
todas as farmácias que vendam por 
correspondência de forma legal e que 
operem no mercado interno adiram a 
normas e orientação profissionais para os 
serviços farmacêuticos Internet, incluindo
um código de ética específico. Todas as 
farmácias que vendam por 
correspondência são obrigadas a exibir 
claramente o código de conduta nos seus 
sítios Internet, bem como os elementos de 
contacto para efeitos de apresentação de 
queixa.
Os Estados-Membros assegurarão o 
controlo permanente da Internet por um 
organismo designado no que se refere à 
venda de medicamentos e intentarão 
acções, incluindo medidas punitivas, em 
caso de incumprimento das disposições da 
presente directiva.”

Or. en

Justificação

A EAMSP deve desenvolver um código de ética, sendo que já desenvolveu um conjunto de 
normas assentes na “Royal Pharmaceutical Society” da Grã-Bretanha.  Constituem, desde 
2003, a norma nacional na Alemanha (11a ApoG, 17 ApoBetrO). Os órgãos de fiscalização 
designados devem associar-se aos prestadores de serviços Internet, visando prevenir os sítios 
Internet ilegais. Importa que a Directiva contenha severas medidas punitivas, incluindo
multas e penas de prisão. O presente número deve ser ampliado, a fim de melhorar estes 
aspectos. 

Alteração 339
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-D (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 85-F (novo)
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Texto da Comissão Alteração

14-D) É inserido um novo artigo 85.º-F 
com a seguinte redacção:

“Artigo 85.º-F
A presente directiva em nada afecta o 
direito dos Estados-Membros de 
restringirem ou proibirem a venda de 
medicamentos sujeitos a receita médica 
na Internet.”

Or. en

Justificação

Actualmente, alguns Estados-Membros restringem a venda através da Internet de 
medicamentos sujeitos a receita médica. Essas restrições deveriam poder manter-se. 

Alteração 340
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-E (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 88-A-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-E) É inserido um novo artigo 88.º-A-A 
com a seguinte redacção:

“Artigo 88.º-A-A
Os Estados-Membros, em colaboração 
com a Comissão e após consulta dos 
representantes das partes interessadas, 
desenvolverão uma estratégia de 
informação em matéria de segurança dos 
fornecimentos de medicamentos. Essa 
estratégia terá em conta as várias 
disposições legais nacionais relativas ao 
fornecimento de medicamentos, bem 
como os riscos associados a certos tipos de 
fornecimento de medicamento e à 
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comercialização ilegal via Internet.

Or. en

Justificação

A Internet é a principal fonte de medicamentos ilegais. Os cidadãos deveriam ser 
aconselhados a não encomendarem medicamentos por vias ilegais. Seria, sobretudo, 
oportuno promover medidas de esclarecimento do público nos Estados-Membros e na 
Europa.

Alteração 341
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-E (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 88-A-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-E) É inserido um novo artigo 88.º-A-A 
com a seguinte redacção: 

“Artigo 88.º-A-A
Os Estados-Membros, em colaboração 
com a Comissão e após consulta das 
partes interessadas, devem desenvolver 
uma estratégia de informação sobre a 
fiabilidade dos fornecedores de 
medicamentos.  Essa estratégia deve ter 
em conta as diferentes legislações 
nacionais em matéria de fornecimento de 
medicamentos, bem como os riscos de 
algumas modalidades de fornecimento de 
medicamentos, nomeadamente os 
comerciantes Internet ilegais.

Or. en

Justificação

A Internet é a principal fonte de medicamentos falsificados. Os cidadãos deveriam ser 
fortemente aconselhados a não encomendarem medicamentos por vias ilegais. Por 
conseguinte, há que promover campanhas de sensibilização, tanto a nível nacional, como a 
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nível europeu.

Alteração 342
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea -a) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

-a) O n.º 1 passa a ter a seguinte 
redacção: 
“1. Sob a coordenação da Agência, as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro devem garantir, 
mediante inspecções repetidas e, se 
necessário, sem aviso prévio, que as 
disposições legislativas relativas aos 
medicamentos sejam cumpridas, 
exigindo, se for caso disso, que um 
laboratório oficial de controlo dos 
medicamentos ou outro laboratório 
designado para o efeito, realize testes em 
amostras. As inspecções são efectuadas 
por agentes designados pelas 
autoridades competentes, os quais 
devem ser autorizados a:
a) Proceder à inspecção dos 
estabelecimentos de fabrico e de 
comércio assim como dos laboratórios 
encarregados pelo titular da autorização 
de fabrico de efectuar controlos nos 
termos do artigo 20º;
b) recolher amostras;
c) Tomar conhecimento de todos os 
documentos que se reportem ao objecto 
das inspecções, com reserva das 
disposições em vigor nos 
Estados-Membros a 21 de Maio de 1975, 
que limitem esta faculdade no que 
respeita à descrição do modo de 
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preparação.”

Or. en

Justificação

Para garantir a segurança dos medicamentos, é essencial reforçar e generalizar o sistema de 
inspecções.

Alteração 343
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

a-A) No artigo 111.°, o segundo parágrafo 
do nº 1 passa a ter a seguinte redacção:
“(2) As autoridades competentes 
efectuarão inspecções repetidas e, se 
necessário, inspecções sem aviso prévio
das instalações dos produtores, dos 
distribuidores ou dos importadores de 
substâncias activas utilizadas como 
matérias-primas, das instalações dos 
titulares da autorização de fabrico, das 
instalações dos comerciantes e dos 
corretores de medicamentos, ou das 
instalações dos produtores, importadores 
e distribuidores de excipientes, sempre 
que haja razões concretas para suspeitar, 
com base nas informações na posse das 
autoridades ou de casos precedentes, que 
não foram cumpridas as obrigações legais 
e/ou as directrizes. As referidas
inspecções podem igualmente ser 
efectuadas a pedido de um outro 
Estado-Membro, da Comissão ou da 
Agência.”

Or. en
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Justificação

Para garantir a segurança dos medicamentos, é essencial reforçar e generalizar o sistema de 
inspecções.

Alteração 344
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

a-A) No artigo 111.°, o segundo parágrafo 
do nº 1 passa a ter a seguinte redacção:
A autoridade competente procederá
igualmente a inspecções de rotina ou não 
anunciadas junto dos fabricantes, 
distribuidores ou importadores de 
substâncias activas utilizadas como 
matérias-primas no fabrico dos 
medicamentos, ou das instalações dos 
titulares de autorizações de introdução 
no mercado e das instalações dos 
fabricantes, importadores ou 
distribuidores de excipientes, sempre que 
considere existirem motivos para supor 
que os princípios e as directrizes de boas 
práticas de fabrico referidos no artigo 
47.º não são respeitados. Estas 
inspecções podem igualmente ter lugar a 
pedido de um Estado-Membro, da 
Comissão ou da Agência.
A autoridade competente procederá 
igualmente a inspecções não anunciadas 
das instalações de fabricantes de 
substâncias activas utilizadas como 
matérias-primas no fabrico de 
medicamentos e de excipientes 
estabelecidas em países terceiros. 

Or. en
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Justificação

Substitui a alteração 42 do projecto de relatório. A junção de recursos dos 27 
Estados-Membros, bem como dos Estados Unidos, do Canadá e da Suíça, sob a coordenação 
da EMEA, permitirá inspeccionar todas as unidades de fabrico de substâncias farmacêuticas 
activas situadas fora da Comunidade e, deste modo, lutar eficazmente contra a falsificação 
de substâncias farmacêuticas activas.

Alteração 345
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

a-A) No artigo 111.°, o segundo parágrafo 
do nº 1 passa a ter a seguinte redacção:
A autoridade competente procederá
igualmente a inspecções de rotina ou não 
anunciadas junto dos fabricantes, 
distribuidores ou importadores de 
substâncias activas utilizadas como 
matérias-primas no fabrico dos 
medicamentos, ou das instalações dos 
titulares de autorizações de introdução 
no mercado e das instalações dos 
fabricantes, importadores ou 
distribuidores de excipientes, sempre que 
considere existirem motivos para supor 
que os princípios e as directrizes de boas 
práticas de fabrico referidos no artigo 
47.º não são respeitados. Estas 
inspecções terão igualmente lugar a 
pedido de um Estado-Membro, da 
Comissão ou da Agência .
A autoridade competente procederá 
igualmente a inspecções não anunciadas 
das instalações de fabricantes de 
substâncias activas utilizadas como 
matérias-primas no fabrico de 
medicamentos e de excipientes 
estabelecidas em países terceiros. 
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Or. en

Justificação

Pequena modificação da alteração 2 apresentada pelo relator. As inspecções devem ser 
obrigatórias, se solicitadas por um Estado-Membro, pela Comissão ou pela Agência.

Alteração 346
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração 

a-A) O segundo parágrafo do n.º 1 passa 
a ter a seguinte redacção:
A autoridade competente deve assegurar 
um sistema de supervisão que garanta:
– inspecções regulares, na União, das 
instalações dos fabricantes ou dos 
importadores de substâncias activas 
utilizadas como matéria-prima, e
– o acompanhamento eficaz das referidas 
inspecções.
Sempre que se considere existirem 
motivos para suspeitar de incumprimentos 
da legislação ou das directrizes de boas 
práticas a que se refere o artigo 47.°, a 
autoridade competente pode efectuar 
inspecções nas instalações dos fabricantes 
ou dos importadores de excipientes. 
Podem também realizar-se inspecções nas 
instalações dos titulares da autorização de 
comercialização, dos distribuidores e dos 
intermediários no comércio de 
medicamentos.
As inspecções na Comunidade e nos 
países terceiros podem efectuar-se a 
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pedido de um Estado-Membro, da 
Comissão ou da Agência.

es

Justificação

A presente alteração visa reforçar os controlos em todos as entidades cuja actividade tem 
repercussões na qualidade dos medicamentos, mas de forma compatível com os recursos 
disponíveis. 

Alteração 347
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Após cada uma das inspecções 
referidas no n.º 1, a autoridade competente 
deve apresentar um relatório sobre o 
cumprimento, por parte do fabricante, do 
importador, ou do distribuidor por grosso 
dos princípios de boas práticas de fabrico e
de boas práticas de distribuição referidas 
no artigo 47.º e 84.º ou se o titular da 
autorização de introdução no mercado 
cumpre os requisitos estabelecidos no título 
IX.

(3) Após cada uma das inspecções 
referidas no n.º 1, a autoridade competente 
deve apresentar um relatório sobre o 
cumprimento, por parte do fabricante, do 
importador, do distribuidor por grosso, do 
comerciante ou do corretor, dos princípios 
de boas práticas de fabrico e de boas 
práticas de distribuição, de 
comercialização ou de corretagem
referidas nos artigos 47.º e 84.º ou se o 
titular da autorização de introdução no 
mercado cumpre os requisitos 
estabelecidos no título IX.

A autoridade competente que realizou a 
inspecção deve comunicar o conteúdo 
destes relatórios ao fabricante, ao 
importador, ao titular da autorização de 
introdução no mercado ou ao distribuidor 
por grosso inspeccionados.

A autoridade competente que realizou a 
inspecção comunica o conteúdo desses 
relatórios ao fabricante, ao importador, ao 
titular da autorização de introdução no 
mercado, ao distribuidor grossista, ao 
titular da autorização de comercialização 
ou ao titular da autorização de 
corretagem inspeccionados.

Antes de adoptar o relatório, a autoridade 
competente deve dar ao fabricante, ao 

Antes de adoptar o relatório, a autoridade 
competente deve dar ao fabricante, ao 



AM\808656PT.doc 49/69 PE439.860v01-00

PT

importador, ao titular da autorização de 
introdução no mercado ou ao distribuidor 
por grosso em causa a oportunidade de 
apresentar as suas observações.»

importador, ao titular da autorização de 
introdução no mercado, ao distribuidor por 
grosso, ao comerciante ou corretor em 
causa a oportunidade de apresentar as suas 
observações."

Or. en

Justificação

Actualmente, os fabricantes devem observar as orientações sobre as Boas Práticas de 
Fabrico (BPF), devendo os distribuidores por grosso observar as  orientações sobre as Boas 
Práticas de Distribuição (BPD);  Por conseguinte, para ter em conta o “elo mais fraco” da 
cadeia de distribuição, é importante que os comerciantes e corretores observem orientações 
como as Boas Práticas de Comercialização (BPC) e Boas Práticas de Corretagem (BPC), 
que são especificamente estabelecidas para as pessoas ou entidades envolvidas na 
comercialização e corretagem de medicamentos.

Alteração 348
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(5) No prazo de 90 dias após uma 
inspecção nos termos do n.º 1, deve ser 
passado ao fabricante, importador ou 
distribuidor por grosso um certificado de 
boas práticas de fabrico ou de boas práticas 
de distribuição, se da inspecção se concluir 
que a pessoa em questão respeita os 
princípios e as directrizes das boas práticas 
de fabrico ou das boas práticas de 
distribuição previstos na legislação 
comunitária.

(5) No prazo de 90 dias após uma 
inspecção nos termos do n.º 1, deve ser 
passado ao fabricante, importador ou 
distribuidor por grosso um certificado de 
boas práticas de fabrico, de boas práticas 
de distribuição, de boas práticas de 
comercialização ou de boas práticas de 
corretagem, se da inspecção se concluir 
que a pessoa em questão respeita os 
princípios e as directrizes das boas práticas 
de fabrico, das boas práticas de 
distribuição, das boas práticas de 
comercialização e das boas práticas de 
corretagem previstos na legislação 
comunitária.

Or. en
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Justificação

Actualmente, os fabricantes devem observar as orientações sobre as Boas Práticas de 
Fabrico (BPF), devendo os distribuidores por grosso observar as orientações sobre as Boas 
Práticas de Distribuição; porém, os comerciantes e corretores não são actualmente 
obrigados a observar quaisquer práticas normalizadas. Por conseguinte, para ter em conta o 
“elo mais fraco” da cadeia de distribuição, é importante que os comerciantes e corretores 
observem orientações como as Boas Práticas de Comercialização (BPC) e Boas Práticas de 
Corretagem (BPC), que são especificamente estabelecidas para as pessoas ou entidades 
envolvidas na comercialização e corretagem de medicamentos.

Alteração 349
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os Estados-Membros devem fazer 
constar os certificados de boas práticas de 
fabrico e de boas práticas de distribuição 
que emitirem de uma base de dados 
comunitária mantida pela Agência, em 
nome da Comunidade.

(6) Os Estados-Membros devem fazer 
constar os certificados de boas práticas de 
fabrico, de boas práticas de distribuição, de 
boas práticas de comercialização e de 
boas práticas de corretagem que emitirem 
de uma base de dados comunitária mantida 
pela Agência, em nome da Comunidade.

Or. en

Justificação

Actualmente, os fabricantes devem observar as orientações sobre as Boas Práticas de 
Fabrico (BPF), devendo os distribuidores por grosso observar as orientações sobre as Boas 
Práticas de Distribuição; porém, os comerciantes e corretores não são actualmente 
obrigados a observar quaisquer práticas normalizadas. Por conseguinte, para ter em conta o 
“elo mais fraco” da cadeia de distribuição, é importante que os comerciantes e corretores 
observem orientações como as Boas Práticas de Comercialização (BPC) e Boas Práticas de 
Corretagem (BPC), que são especificamente estabelecidas para as pessoas ou entidades 
envolvidas na comercialização e corretagem de medicamentos.
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Alteração 350
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os Estados-Membros devem fazer 
constar os certificados de boas práticas de 
fabrico e de boas práticas de distribuição 
que emitirem de uma base de dados 
comunitária mantida pela Agência, em 
nome da Comunidade.

(6) Os Estados-Membros devem fazer 
constar os certificados de boas práticas de 
fabrico, de boas práticas de distribuição, de 
boas práticas de comercialização e de 
boas práticas de corretagem que emitirem 
de uma base de dados comunitária mantida 
pela Agência, em nome da Comunidade.

(Alteração transversal (se aprovada, o 
texto da proposta deve ser alterado na 
íntegra nesse sentido))

Or. en

Justificação

A fim de garantir que todos os participantes na cadeia de abastecimento disponham de uma 
autorização, cada um deles deve certificar-se da observância dos seus parceiros na referida 
cadeia através da base de dados central estabelecida e mantida pela Agência (EMEA).

Alteração 351
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Se do resultado da inspecção, nos 
termos do n.º 1, se concluir que essa pessoa 
não respeita os princípios e as directrizes 
das boas práticas de fabrico ou das boas 
práticas de distribuição, conforme previsto 
na legislação comunitária, essa informação 

(7) Se do resultado da inspecção, nos 
termos do n.º 1, se concluir que essa pessoa 
não respeita os princípios e as directrizes 
das boas práticas de fabrico, das boas 
práticas de distribuição, das boas práticas 
de comercialização ou das boas práticas 
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deve ser incluída na base de dados 
comunitária referida no n.º 6.

de corretagem, conforme previsto na 
legislação comunitária, essa informação 
deve ser incluída na base de dados
comunitária referida no n.º 6.”

Or. en

Justificação

Actualmente, os fabricantes devem observar as orientações sobre as Boas Práticas de 
Fabrico (BPF), devendo os distribuidores por grosso observar as orientações sobre as Boas 
Práticas de Distribuição; porém, os comerciantes e corretores não são actualmente 
obrigados a observar quaisquer práticas normalizadas. Por conseguinte, para ter em conta o 
“elo mais fraco” da cadeia de distribuição, é importante que os comerciantes e corretores 
observem orientações como as Boas Práticas de Comercialização (BPC) e Boas Práticas de 
Corretagem (BPC), que são especificamente estabelecidas para as pessoas ou entidades 
envolvidas na comercialização e corretagem de medicamentos.

Alteração 352
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111-A

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adoptar directrizes 
pormenorizadas que definirão os princípios 
para a realização das inspecções 
mencionadas no artigo 111.º

A Comissão deve adoptar directrizes 
pormenorizadas que definirão os princípios 
para a realização das inspecções 
mencionadas no artigo 111.º e, em 
particular para as entidades da União ou 
nacionais incumbidas das inspecções.

Or. en

Justificação

A Comissão propõe que a primeira inspecção seja realizada num prazo de três anos a contar 
da data da inclusão do país terceiro na lista referida no artigo 111.º-B. Pelo contrário, é 
necessário que a inspecção seja realizada antes da inclusão do país nessa lista, 
nomeadamente porque o n.º 2 do artigo 51.º dispensa as pessoas qualificadas presentes nas 
empresas europeias de efectuar controlos quando os produtos provenham de países com os 
quais a Comunidade tenha celebrado acordos que garantam a qualidade do produto.
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Alteração 353
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111-B – n.º 1- parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) A pedido de um país terceiro, a 
Comissão deve incluir esse país numa 
lista, por meio de uma decisão (decisão 
sui generis), se o quadro jurídico aplicável 
às substâncias activas exportadas para a 
Comunidade e as medidas de controlo e 
execução correspondentes assegurarem 
uma protecção da saúde pública 
equivalente à que vigora na Comunidade. 
Em particular, deve tomar-se em 
consideração:

(1) A pedido de um país terceiro, a 
Comissão deve avaliar se o quadro jurídico 
aplicável às substâncias activas e aos 
excipientes exportados para a Comunidade 
e as medidas de controlo e execução 
correspondentes asseguram um nível de
protecção da saúde pública equivalente ao
que vigora na União. Se a avaliação o 
confirmar, a Comissão deve incluir esse 
país numa lista, por meio de uma decisão. 
Nessa avaliação, devem ter-se 
especialmente em consideração:

Or. en

Alteração 354
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111-B – n.º 1- parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) A pedido de um país terceiro, a 
Comissão deve incluir esse país numa lista, 
por meio de uma decisão (decisão sui 
generis), se o quadro jurídico aplicável às 
substâncias activas exportadas para a 
Comunidade e as medidas de controlo e 
execução correspondentes assegurarem 
uma protecção da saúde pública 

(1) A pedido de um país terceiro e da 
conclusão satisfatória da inspecção pela 
entidade competente nos termos do artigo 
111.º-A, a Comissão deve incluir esse país 
numa lista, por meio de uma decisão 
(decisão sui generis), se o quadro jurídico 
aplicável às substâncias activas exportadas 
para a Comunidade e as medidas de 
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equivalente à que vigora na Comunidade. 
Em particular, deve tomar-se em 
consideração:

controlo e execução correspondentes 
assegurarem uma protecção da saúde 
pública equivalente à que vigora na 
Comunidade. Em particular, deve tomar-se 
em consideração:

Or. en

Justificação

Em virtude da dispensa a que se refere o n.º 2 do artigo 51.º, o facto de a primeira inspecção 
ser realizada no prazo de três anos a contar da data da inclusão do país terceiro na lista 
referida no artigo 111.º-B implicaria a introdução no mercado europeu, e a consequente 
distribuição ao público, dos produtos sem qualquer controlo.

Alteração 355
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111-B – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A regularidade das inspecções às boas 
práticas de fabrico;

b) A regularidade das inspecções repetidas 
e não anunciadas às boas práticas de 
fabrico;

Or. en

Justificação

Clarificação.

Alteração 356
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111-B – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) A Comissão, em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
121.º, deve adoptar directrizes que definam 
em detalhe os requisitos mencionados nas 
alíneas a) a d) do n.º 1.

(2) A Comissão, através de actos 
delegados em conformidade com o artigo 
121.º-A e nas condições previstas nos 
artigos 121.º-B 121.º-C, deve adoptar 
critérios que definam em detalhe os 
requisitos mencionados nas alíneas a) a d) 
do n.º 1.

Or. en

Alteração 357
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Comissão, em cooperação com a 
Agência e as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, deve verificar 
regularmente se as condições definidas no 
n.º 1 são cumpridas. A primeira verificação 
deve ter lugar, o mais tardar, três anos 
após a inclusão desse país na lista em 
conformidade com o n.º 1.»

(3) A Comissão, em cooperação com a 
Agência e as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, deve verificar 
regularmente se as condições definidas no 
n.º 1 são cumpridas. A primeira verificação 
deve ser conduzida para comprovar o 
respeito dos critérios referidos no n.º 1 e 
deve ser repetida regularmente, pelo 
menos de três em três anos.”

Or. en

Justificação

Em virtude da dispensa a que se refere o n.º 2 do artigo 51.º, o facto de a primeira inspecção 
ser realizada no prazo de três anos a contar da data da inclusão do país terceiro na lista 
referida no artigo 111.º-B implicaria a introdução no mercado europeu, e a consequente 
distribuição ao público, dos produtos sem qualquer controlo.
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Alteração 358
Andres Perello Rodriguez

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17
Directiva 2001/83/CE
Artigo 118-A

Texto da proposta da Comissão Alteração 

As autoridades competentes devem emitir 
a acreditação referida na alínea f) do 
artigo 46.º e b) do artigo 80.º se o 
requerente puder demonstrar que tem 
competência para levar a cabo a 
verificação de conformidade com as boas 
práticas de fabrico ou, no caso dos 
distribuidores por grosso, com as boas 
práticas de distribuição.

Suprimido

es

Justificação

A acreditação de auditores para comprovar as boas práticas de fabrico dos fabricantes de 
princípios activos ou a verificação do cumprimento das boas práticas de distribuição não 
pode ser considerada uma medida eficiente, tendo em conta os recursos que consumiria sem 
proporcionar aos cidadãos garantias adicionais de protecção.

Alteração 359
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17
Directiva 2001/83/CE
Artigo 118-A

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem emitir a 
acreditação referida na alínea f) do artigo 
46.º e b) do artigo 80.º se o requerente 
puder demonstrar que tem competência 
para levar a cabo a verificação de 
conformidade com as boas práticas de 
fabrico ou, no caso dos distribuidores por 
grosso, com as boas práticas de 

As autoridades competentes devem emitir a 
acreditação referida na alínea f) do artigo 
46.º e b) do artigo 80.º se o requerente 
puder demonstrar que tem competência 
para levar a cabo a verificação de 
conformidade com as boas práticas de 
fabrico ou, no caso dos distribuidores por 
grosso, com as boas práticas de 
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distribuição. distribuição, ou, no caso dos 
comerciantes, com boas práticas de 
comercialização, ou, no caso dos 
corretores, com as boas práticas de 
corretagem.

Or. en

Justificação

Actualmente, os fabricantes devem observar as orientações sobre as Boas Práticas de 
Fabrico (BPF), devendo os distribuidores por grosso observar as orientações sobre as Boas 
Práticas de Distribuição (BPD); porém, os comerciantes e corretores não são actualmente 
obrigados a observar quaisquer práticas ou orientações equivalentes. Por conseguinte, para 
ter em conta o “elo mais fraco” da cadeia de distribuição, é importante que os comerciantes 
e corretores observem orientações como as Boas Práticas de Comercialização (BPC) e Boas 
Práticas de Corretagem (BPC) especificamente estabelecidas para as pessoas ou entidades 
envolvidas na comercialização e corretagem de medicamentos.

Alteração 360
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17
Directiva 2001/83/CE
Artigo 118-B

Texto da proposta da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros, ao aplicarem a 
presente directiva, devem adoptar as 
medidas necessárias para assegurar a 
cooperação entre as autoridades 
competentes para os medicamentos e as 
autoridades alfandegárias.»

(1) Os Estados-Membros, ao aplicarem a 
presente directiva, devem adoptar as 
medidas necessárias para assegurar a 
cooperação entre as autoridades 
competentes para os medicamentos e as 
autoridades alfandegárias. Neste contexto, 
os Estados-Membros, de forma 
coordenada com os profissionais da 
saúde, incluindo a indústria 
farmacêutica, devem tomar as medidas 
necessárias para favorecer a formação 
dos funcionários dos serviços 
alfandegários no que diz respeito ao 
fenómeno da falsificação dos 
medicamentos. 
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Essa coordenação deve ser reforçada 
através de programas de cooperação 
internacional conduzidos pela Comissão. 
(2) Os Estados-Membros devem adoptar 
as medidas adequadas para disponibilizar 
aos funcionários dos serviços 
alfandegários os meios de que necessitem 
e para fornecer a tecnologia 
indispensável, nomeadamente para 
detectar os medicamentos falsificados.
(3) A Comissão deve elaborar um 
relatório sobre as acções realizadas neste 
domínio 36 meses após a publicação da 
presente directiva. 

fr

Justificação

A oferta de formação aos funcionários aduaneiros é um meio eficaz para lutar contra a 
falsificação de medicamentos. Assim, é conveniente tomar medidas para dispensar aos 
profissionais das alfândegas a formação adequada. Além disso, os funcionários das 
alfândegas devem dispor do equipamento  tecnológico necessário para assegurar o mais 
eficazmente possível a sua missão.

Alteração 361
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17
Directiva 2001/83/CE
Artigo 118-B-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 118.º-B-A
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As sanções referidas no artigo 118.º-B 
devem ser equivalentes às tipicamente 
aplicadas aos actos ilegais relacionados 
com os narcóticos e devem ser 
equivalentes  em todos os 
Estados-Membros, em conformidade com 
a Convenção do Conselho da Europa 
sobre a contrafacção de medicamentos e 
delitos análogos de que decorra uma 
ameaça para a saúde pública,.

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 44 do projecto de relatório.

Alteração 362
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17
Directiva 2001/83/CE
Artigo 118-B-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 118.º-B-B
A Comissão deve criar uma rede entre a 
Comissão, a EMEA e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros para 
assegurar o intercâmbio de informações 
sobre as medidas tomadas com o objectivo 
de lutar contra a falsificação de 
medicamentos, como os regimes de 
sanções em vigor. Esta rede deve ter por 
objectivo definir boas práticas e contribuir 
para o reforço da cooperação nos 
domínios da prevenção e da aplicação da 
legislação.  A Comissão, a EMEA e as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros informarão 
anualmente esta rede sobre as acções que 
empreenderam.
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Or. en

Justificação

O intercâmbio de informações e boas práticas contribuirá para melhorar a aplicação da 
legislação e criar um regime de sanções relativamente uniforme em toda a UE. Não obstante, 
não é necessário que a Comissão, a EMEA e as autoridades competentes dos 
Estados-Membros informem anualmente esta rede sobre as acções que empreenderam.

Alteração 363
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17
Directiva 2001/83/CE
Artigo 118-C-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 118.º-C-A
A Comissão assegurará que a apreensão 
de produtos suspeitos não entrave o 
comércio de medicamentos genéricos 
legais.
A Comissão, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1383/2003 do 
Conselho de 22 de Julho de 2003 relativo 
à intervenção das autoridades aduaneiras 
em relação às mercadorias suspeitas de 
violarem certos direitos de propriedade 
intelectual e a medidas contra 
mercadorias que violem esses direitos, que 
os produtos suspeitos sejam detidos por 
um curto período de tempo, a fim de levar 
a efeito os controlos necessários para 
verificar se os produtos, incluindo as 
substâncias farmacêuticas activas, foram 
falsificados.

Or. en

Justificação

O tráfico de medicamentos falsificados é de dimensão mundial; Os produtos falsificados 
circulam via zonas de trânsito que cumpre melhor controlar sem entravar o comércio 
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legítimo. Com base em considerações de saúde pública relacionadas com a ameaça inerente 
à distribuição e utilização de medicamentos falsificados e num espírito de cooperação com os 
países terceiros afectados por estes produtos, a intervenção aduaneira deve preservar a 
segurança dos doentes.

Alteração 364
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17
Directiva 2001/83/CE
Artigo 118-C-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 118.º-C-A 
A Comissão, juntamente com os 
Estados-Membros, deve dar o seu apoio à 
elaboração de uma convenção 
internacional de luta contra a falsificação 
dos medicamentos, sob a égide das Nações 
Unidas, tendo por objectivo reforçar as 
penalizações associadas à falsificação de 
medicamentos. 

fr

Justificação

A contrafacção de medicamentos tornou-se uma actividade das redes internacionais da 
criminalidade organizada, pelo que não é possível agir sobre este problema de saúde pública 
unicamente no interior das fronteiras europeias. 

Alteração 365
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17
Directiva 2001/83/CE
Artigo 118-C-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração 

Artigo 118.º-C-B
A Comissão, juntamente com os 
Estados-Membros, deve desenvolver 
acções concertadas com as autoridades de 
países terceiros que dispõem de zonas de 
trânsito em que os medicamentos estão 
armazenados.
A Comissão adopta as medidas 
necessárias para assegurar que a 
apreensão de produtos suspeitos não 
entrave o comércio de medicamentos 
genéricos legais. 
No âmbito da sua cooperação 
internacional, a Comissão deve autorizar 
a retenção de produtos suspeitos para 
garantir os controlos necessários.

fr

Justificação

É necessário conferir especial atenção à vigilância de zonas de trânsito, em cooperação com 
as autoridades competentes dos países terceiros em causa. O principal eixo de intervenção 
assenta em considerações de saúde pública relacionadas com os riscos associados à 
distribuição de medicamentos falsificados, num espírito de cooperação com as autoridades 
locais e por forma a proteger os pacientes.

Alteração 366
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17
Directiva 2001/83/CE
Artigo 118-C-C (novo)

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 118.º-C-C
A Comissão, juntamente com os 
Estados-Membros, deve organizar uma 
campanha de informação destinada ao 
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grande público sobre os perigos da 
contrafacção dos medicamentos, 
incluindo os riscos ligados à Internet.

Or. fr

Justificação

À luz dos riscos para a saúde pública e do carácter crescente do comércio de medicamentos 
falsificados através da Internet, bem como das actividades dos contrafactores, é importante 
aumentar a informação do público sobre os perigos da contrafacção de medicamentos. 

Alteração 367
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 121-A

Texto da Comissão Alteração

17-A) É inserido o seguinte artigo 
121.º-A: 

Artigo 121.º-A
Exercício da delegação

(1) O poder de adoptar actos delegados a 
que se refere o artigo 52.º-B é conferido à 
Comissão por um período indeterminado.
(2) Assim que aprovar um acto delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
(3) O poder de adoptar actos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas nos artigos 
121.°-B e 121.º-C.

Or. en
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Alteração 368
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 121-B

Texto da Comissão Alteração

17-A) É inserido o artigo 121.º-A com a 
seguinte redacção: 

Artigo 121.º-B
Revogação da delegação

(1) A delegação de poderes referida no 
artigo 52.º-B pode ser revogada pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.
(2) A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir se 
tenciona revogar a delegação de poderes 
envidará esforços para informar a outra 
instituição e a Comissão, dentro de um 
prazo razoável, antes de tomar uma 
decisão final, indicando os poderes 
delegados que poderão ser objecto de 
revogação e os possíveis motivos da 
mesma.
(3) A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Produz efeitos imediatamente ou numa 
data posterior nela fixada. A decisão de
revogação não prejudica os actos 
delegados já em vigor. É publicada no 
Jornal Oficial da União Europeia. 

Or. en
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Alteração 369
Marisa Matias

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 121-C

Texto da Comissão Alteração

17-A) É inserido o artigo 121.º-C com a 
seguinte redacção: 

Artigo 121-C
Objecções aos actos delegados

(1) O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por dois meses. 
(2) Se nem o Parlamento Europeu, nem o 
Conselho tiverem formulado objecções ao 
acto delegado, este é publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entra em 
vigor na data prevista nas suas 
disposições.
(3) Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções ao acto 
delegado, este último não entra em vigor. 
A instituição que formular objecções ao 
acto delegado exporá os motivos das 
mesmas.

Or. en
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Alteração 370
Paolo Bartolozzi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

2-A) A presente directiva em nada afecta 
o direito dos Estados-Membros de 
restringirem ou proibirem a venda de 
medicamentos sujeitos a receita médica 
na Internet”.

it

Justificação

A  maioria dos Estados-Membros impõe actualmente restrições à venda de medicamentos 
sujeitos a receita médica na Internet. Essas restrições contribuem, inter alia, para reduzir as 
oportunidades de disponibilizar medicamentos falsificados ao grande público.  A bem da 
saúde pública e em conformidade com o princípio da subsidiariedade, essas restrições devem 
continuar a ser autorizadas.

Alteração 371
Marina Yannakoudakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A) O mais tardar dois anos a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
directiva, estarão criados os dispositivos 
de segurança das farmácias Internet 
previstos na presente legislação.  A 
Comissão apresentará igualmente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório de avaliação sobre a aplicação 
dos dispositivos e segurança, incluindo os 
relativos às farmácias Internet, referidos 
na alínea o) do artigo 54.º da Directiva 
2001/83/CE, bem como o seu contributo 
estimado para a redução do número de 
medicamentos falsificados presentes na 
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cadeia de abastecimento legal na Europa. 
Este relatório deve incluir uma avaliação 
dos dispositivos de segurança de outras 
categorias de medicamentos e das 
farmácias Internet, incluindo 
medicamentos não sujeitos a receita 
médica na acepção da definição contida 
no Título VI da Directiva 2001/83/CE. 
Sendo o caso, a Comissão apresentará 
propostas ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho no prazo de um ano a contar da 
data de publicação desse relatório. 

Or. en

Justificação

As farmácias Internet constituem um importante aspecto do comércio de medicamentos 
falsificados, razão pela qual os dispositivos de segurança incorporados nesses sítios em 
virtude da presente legislação devem ser revistos decorridos dois anos. Certos medicamentos 
não sujeitos a receita médica são vulneráveis à falsificação, pelo que deveriam igualmente 
ser incluídos nessa revisão, contexto em que a Comissão deve considerar a possibilidade de 
os incluir no âmbito de aplicação no âmbito de uma abordagem assente no risco.

Alteração 372
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A) No prazo de três anos após a data de 
entrada em vigor da presente directiva, a 
Comissão deve transmitir ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório de 
avaliação relativo à aplicação dos 
dispositivos de segurança previstos na 
alínea o) do artigo 54.° da Directiva 
2001/83/CE, bem como ao que se estima 
ter sido a contribuição desses dispositivos 
para a redução do número de 
medicamentos falsificados na cadeia de 
abastecimento legal na União. O relatório 
deve avaliar nomeadamente a 



PE439.860v01-00 68/69 AM\808656PT.doc

PT

oportunidade de tornar os referidos 
dispositivos de segurança extensíveis 
outras categorias de medicamentos, entre 
os quais os medicamentos não sujeitos a 
receita médica definidos no Título VI da 
Directiva 2001/83/CE.

Or. fr

Alteração 373
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A) A presente directiva em nada afecta 
o direito dos Estados-Membros de 
restringirem ou proibirem a venda de 
medicamentos sujeitos a receita médica 
na Internet.”

Or. en

Justificação

A grande maioria dos Estados-Membros restringe actualmente a venda de medicamentos 
sujeitos a receita médica através da Internet.  A bem da saúde pública e em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade, deve ser permitido manter essas restrições.

Alteração 374
Crescenzio Rivellini

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

2-A) A presente directiva, em 
conformidade com o princípio de 
subsidiariedade previsto no artigo 5.° do
Tratado da União Europeia, em nada 
afecta o direito dos Estados-Membros de 
restringirem ou proibirem a venda de 
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medicamentos sujeitos a receita médica 
na Internet. 

it

Justificação

A maioria dos Estados-Membros impõe actualmente restrições à venda de medicamentos 
sujeitos a receita médica na Internet. Essas restrições contribuem, inter alia, para reduzir as 
oportunidades de disponibilizar medicamentos falsificados ao grande público. Portanto, a 
bem da saúde pública e em conformidade com o princípio da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, essas restrições devem continuar a ser autorizadas, se se demonstrar 
serem eficazes na prevenção do fenómeno dos medicamentos falsificados.


