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Amendamentul 295
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2001/83/CE
Articolul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 57, primul paragraf a patra 
liniuță se înlocuiește cu următorul text:

La articolul 57, primul paragraf a patra 
liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„- fără a aduce atingere articolului 54 
litera (o), identificarea și autenticitatea.”

„- identificarea și autenticitatea.”

Or. es

Justificare

Ar trebui să fie posibil să se aplice elemente de siguranță medicamentelor și din alte motive 
în afară de prevenirea falsificării acestora. Statele membre ar trebui să poată decide să le 
utilizeze, de exemplu, în situațiile în care anumite medicamente sunt retrase de pe piață din 
cauza unor probleme legate de calitatea acestora sau chiar pentru a îmbunătăți gestionarea 
serviciilor farmaceutice.

Amendamentul 296
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 63 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 63, alineatul (1) se înlocuiește 
cu următorul text:
(1) Informațiile care trebuie conținute în 
etichetare enumerate la articolele 54, 55, 
59 și 62 trebuie să fie redactate în limba 
sau limbile oficiale ale statului membru 
pe a cărui piață este introdus produsul.
Primul paragraf nu împiedică 
inscripționarea acestor informații în mai 
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multe limbi, cu condiția ca în toate 
limbile utilizate să apară aceleași 
informații.
În cazul anumitor medicamente orfane, 
ca urmare a unei cereri motivate, 
informațiile prevăzute la articolul 54 pot 
să fie furnizate doar într-una din limbile 
oficiale ale Comunității.

Or. en

Justificare

Adăugarea articolului 55 asigură afișarea numelui titularului autorizației de introducere pe 
piață, a datei de expirare, a numărului lotului și a metodei de administrare în limba/limbile 
oficială(e) ale statului membru pe a cărui piață este introdus produsul. S-ar putea să fie 
necesară o adaptare a informațiilor menționate pe etichetă în cazul în care comercializarea 
paralelă necesită aplicarea unei etichete autoadezive peste blister, așa cum procedează deja 
anumiți comercianți paraleli (de exemplu pentru o adaptare a denumirilor produselor la 
denumirea autorizată pe piața națională și la instrucțiuni specifice de dozare, cum ar fi zile 
lucrătoare).

Amendamentul 297
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2001/83/CE
Titlul VII - Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Distribuția angro a medicamentelor și
comerțul cu medicamente”

„Distribuția angro a medicamentelor,
comerțul cu medicamente și intermedierea 
acestora”

Or. en

Justificare

Definițiile utilizate în prezenta directivă ar trebui să fie ușor de înțeles și nu ar trebui să dea 
naștere unor incertitudini legate de semnificația lor. Trebuie făcută o diferențiere între 
comercializare și intermediere, prima activitate implicând situații în care comerciantul este 
proprietarul produsului, pe când în cadrul celei de-a doua activități situația nu este aceeași.
Prin urmare, denumirea titlului VII trebuie modificată astfel încât dispozițiile ulterioare să se 
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aplice activităților desfășurate de „comercianți” și de „intermediari”.

Amendamentul 298
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2001/83/CE
Titlul VII - Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Distribuția angro a medicamentelor și
comerțul cu medicamente”

Distribuția angro a medicamentelor,
comerțul cu medicamente și intermedierea 
acestora”
[Amendament orizontal (dacă se adoptă, 
întreaga propunere ar trebui modificată în 
consecință)]

Or. en

Justificare

Denumirea titlului VII trebuie modificată pentru a se clarifica faptul că dispozițiile de mai jos 
se aplică și în cazul intermediarilor.

Amendamentul 299
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 76 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. „La articolul 76, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
(3) „Orice distribuitor care nu este 
titularul autorizației de introducere pe 
piață și care importă un produs dintr-un 
alt stat membru notifică intenția sa de a 
importa titularului autorizației de 
introducere pe piață și autorității 
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competente din statul membru în care 
produsul va fi importat. În ceea ce 
privește produsele pe care nu s-a 
acordat autorizație în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 276/2004, 
notificarea autorității competente nu 
aduce atingere procedurilor 
suplimentare stipulate în legislația 
statului membru respectiv, inclusiv 
taxelor ce trebuie achitate autorităților 
competente pentru verificarea notificării.”

Or. en

Amendamentul 300
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 76 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. La articolul 76 se adaugă următorul 
alineat:
„(3a) „În cazul produselor pentru care s-a 
acordat o autorizație în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
distribuitorul prezintă notificarea 
conform alineatului (3) titularului 
autorizației de introducere pe piață și 
Agenției. Odată cu notificarea, se achită 
Agenției o taxă pentru verificarea măsurii 
în care sunt respectate condițiile stabilite 
în legislația Uniunii.”

Or. en
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Amendamentul 301
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11b (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

11b. La articolul 77, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Statele membre iau toate măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
distribuția angro de medicamente, 
precum și comercializarea și 
intermedierea acestora sunt condiționate
de deținerea unei autorizații de a 
desfășurara activitatea de distribuitor 
angro, de comerciant sau de intermediar
de medicamente care să precizeze locul 
pentru care este valabilă.”

Or. en

Justificare

Este esențial să se facă referire la toți participanții din lanțul de distribuție. Statele membre 
ar trebui să aplice proceduri de autorizare a „comercianților” și a „intermediarilor” care își 
desfășoară activitatea pe teritoriul lor similare procedurilor de autorizare aplicabile pentru 
autorizarea producătorilor și a distribuitorilor angro. Dacă legislația nu abordează 
activitatea de comercializare și intermediere a medicamentelor, se poate ca aceasta să nu se 
aplice în cazul anumitor participanți.

Amendamentul 302
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 77 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. La articolul 77, alineatul (5) se 
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înlocuiește cu următorul text:
(5) „Verificările persoanelor autorizate 
să desfășoare activitatea de distribuție
angro, de comercializare sau de 
intermediere de medicamente și 
inspectarea locațiilor acestora, după caz,
se efectuează sub responsabilitatea 
statului membru care a acordat 
autorizația.”

Or. en

Justificare

În mai multe state membre, un număr mare de autorizații de distribuție angro nu sunt în 
prezent active, ceea ce duce la o lipsă de transparență privind statutul acestora. Această 
situație poate da naștere la abuzuri, în special în cazul în care o licență inactivă poate fi 
folosită de persoane lipsite de scrupule în încercarea acestora de a introduce în lanțul legal 
de distribuție medicamente contrafăcute. Prin urmare, controlul autorizațiilor ar trebui 
intensificat, o licență inactivă urmând a fi revocată sau suspendată după o perioadă de 
inactivitate de 3 ani.

Amendamentul 303
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12b (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 77 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

12b. La articolul 77, alineatul (6) se 
înlocuiește cu următorul text:
(6) „Statul membru care a acordat 
autorizația menționată la alineatul (1) 
suspendă sau revocă această autorizație,
după notificarea deținătorului acesteia,
atunci când nu mai sunt îndeplinite 
condițiile de autorizare sau dacă 
autorizația nu a mai fost folosită timp de 
peste trei ani, exceptând situația în care 
autorizația nu a fost folosită din cauza 
timpului necesar în mod rezonabil pentru 
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a se conforma obligațiilor ce decurg din 
prezenta directivă. Statul membru în 
cauză informează de îndată Comisia și 
celelalte state membre cu privire la 
aceasta.”

Or. en

Justificare

În mai multe state membre, un număr mare de autorizații de distribuție angro nu sunt în 
prezent active, ceea ce duce la o lipsă de transparență privind statutul acestora. Această 
situație poate da naștere la abuzuri, în special în cazul în care o licență inactivă poate fi 
folosită de persoane lipsite de scrupule în încercarea acestora de a introduce în lanțul legal 
de distribuție medicamente contrafăcute. Prin urmare, controlul autorizațiilor ar trebui 
intensificat, o licență inactivă urmând a fi revocată sau suspendată după o perioadă de 
inactivitate de 3 ani.

Amendamentul 304
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12b (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 77 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

12b. La articolul 77, alineatul (6) se 
înlocuiește cu următorul text: 
„(6) Statul membru care a acordat 
autorizația menționată la alineatul (1) 
suspendă sau revocă această autorizație, 
după notificarea deținătorului acesteia,
atunci când nu mai sunt îndeplinite 
condițiile de autorizare sau dacă 
autorizația nu a mai fost folosită timp de 
peste trei ani. Statul membru în cauză
informează de îndată Comisia și celelalte 
state membre cu privire la aceasta.”

Or. en
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Justificare

În mai multe state membre, un număr mare de autorizații de distribuție angro nu sunt în 
prezent active, ceea ce duce la o lipsă de transparență privind statutul acestora. Această 
situație poate da naștere la abuzuri, în special în cazul în care o licență inactivă poate fi
folosită de persoane lipsite de scrupule în încercarea acestora de a introduce în lanțul legal 
de distribuție medicamente falsificate.

Amendamentul 305
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12c (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 78

Textul propus de Comisie Amendamentul

12c. Articolul 78 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Statele membre se asigură că timpul 
necesar pentru desfășurarea procedurii 
de examinare a cererii de autorizație de 
distribuție, de comercializare sau de 
intermediere nu depășește 90 de zile de la 
data la care autoritatea competentă din 
statul membru în cauză primește 
cererea. 
Autoritatea competentă îi poate cere 
solicitantului, în cazul în care este 
necesar, să furnizeze toate informațiile 
necesare privind condițiile de autorizare. 
În cazul în care autoritatea își exercită 
această opțiune, perioada prevăzută la 
primul paragraf este suspendată până la 
furnizarea datelor suplimentare 
necesare.”

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aplice proceduri de autorizare a „comercianților” și a 
„intermediarilor” care activează pe teritoriul lor similare procedurilor de autorizare 
aplicabile pentru autorizarea producătorilor și a distribuitorilor angro. Perioada de 
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verificare a solicitărilor de autorizații de comercializare și de intermediere ar trebui să fie 
aceeași ca în cazul distribuitorilor angro, autorizarea „comercianților” și a 
„intermediarilor” trebuind, prin urmare, să fie adăugată în prezenta dispoziție.

Amendamentul 306
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12d (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 79a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12d. Se inserează următorul articol 79a: 
„Articolul 79a

Comisia, în colaborare cu Agenția și cu 
autoritățile competente din statele 
membre, stabilește norme și criterii pentru 
obținerea autorizațiilor de comercializare 
și intermediere. 
Candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele cerințe minime:
(a) trebuie să aibă un domiciliu stabil sau 
date de contact fixe pentru a se putea 
asigura identificarea și localizarea exacte 
ale sediilor comerciale oficiale ale 
acestora;
(b) trebuie să se angajeze să se asigure că 
își desfășoară activitățile doar cu 
persoanele și entitățile care sunt capabile 
să își îndeplinească obligațiile care le 
revin în temeiul articolului 80.”

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe cerințe privind distribuția nu doar pentru distribuitorii angro, ci pentru 
toți comercianții și intermediarii. 
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Amendamentul 307
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12d (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 79a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12d. Se inserează următorul articol 79a: 
„Articolul 79a

Comisia, în colaborare cu Agenția și cu 
autoritățile competente din statele 
membre, stabilește norme și criterii pentru 
obținerea licențelor de comercializare și 
intermediere. 
Candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele cerințe minime:
(a) trebuie să aibă un domiciliu stabil sau 
date de contact fixe pentru a se putea 
asigura identificarea și localizarea exacte 
ale sediilor comerciale oficiale ale 
acestora;
(b) trebuie să se angajeze să se asigure că 
își desfășoară activitățile doar cu 
persoanele și entitățile care sunt capabile 
să își îndeplinească obligațiile care le 
revin în temeiul articolului 80.”

Or. en

Justificare

Prezenta dispoziție trebuie să se aplice și „comercianților” și „intermediarilor”, deoarece 
aceștia trebuie să respecte set de condiții standard minime pentru obținerea autorizației de 
desfășurare a activității în statele membre. Deoarece comercializarea și intermedierea 
implică activități care constau în negocierea, în mod independent, în numele altei persoane, a 
vânzării sau achiziționării de medicamente pentru care nu se aplică definiția distribuției 
angro, este important să se garanteze că participanții respectivi tranzacționează doar cu 
persoane/entități autorizate, care îndeplinesc condițiile stabilite la articolul 80.
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Amendamentul 308
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera -a (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 80 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Teza introductivă se înlocuiește cu 
următorul text:
„Titularii autorizației de distribuție, de 
comercializare sau de intermediere a 
medicamentelor trebuie să îndeplinească 
următoarele cerințe minime:”

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura siguranța produselor farmaceutice, trebuie luați în calcul toți cei 
implicați în acest sector, nu doar distribuitorii angro; toate aceste persoane trebuie să facă 
obiectul unui sistem riguros de acreditare, verificare și bune practici.

Amendamentul 309
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera -a (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 80 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Teza introductivă se înlocuiește cu 
următorul text:
„Titularii autorizației de distribuție, de 
comercializare sau de intermediere a 
medicamentelor trebuie să îndeplinească 
următoarele cerințe minime:”

Or. en
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Justificare

Pentru a se asigura siguranța produselor farmaceutice, trebuie luați în calcul toți cei 
implicați în acest sector, nu doar distribuitorii angro; toate aceste persoane trebuie să facă 
obiectul unui sistem riguros de acreditare, verificare și bune practici. 

Amendamentul 310
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera -aa (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 80 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) Se adaugă litera (ca) după cum 
urmează:
„(ca) trebuie să verifice la întâmplare 
dacă medicamentele pe care le-au 
achiziționat nu sunt falsificate, prin 
verificarea elementului de siguranță de pe 
ambalajul exterior, astfel cum se 
menționează la articolul 54 litera (o);” 

Or. en

Justificare

Medicamentele conțin numeroase elemente de siguranță vizibile și ascunse, majoritatea 
acestora putând fi identificate de distribuitorii angro din sectorul farmaceutic doar dacă 
producătorul le comunică informații în acest sens. Cu toate acestea, distribuitorii angro pot 
să verifice la întâmplare identitatea fiecărui pachet care prezintă pe ambalajul exterior un 
dispozitiv (element de siguranță) care conține un număr individual într-un format care poate 
fi citit automat și dacă aceștia au acces la baza de date care conține informațiile respective.

Amendamentul 311
Pilar Ayuso

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera -aa (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 80 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) Se adaugă litera (ca) după cum 
urmează:
(ca) „trebuie să verifice dacă 
medicamentele pe care le-au achiziționat 
nu sunt falsificate prin autentificarea 
elementului unic de siguranță de pe 
ambalajul exterior;”

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 312
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 80 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „trebuie să țină o evidență sub forma 
facturilor de vânzare/cumpărare sau în 
format electronic, ori în orice altă formă, 
înregistrând pentru orice tranzacție de 
intrare, ieșire sau comercializare a 
medicamentelor cel puțin următoarele 
informații:

(e) „trebuie să țină o evidență sub forma 
facturilor de vânzare/cumpărare sau în 
format electronic, ori în orice altă formă,
înregistrând pentru orice tranzacție de 
intrare, ieșire, comercializare sau 
intermediere a medicamentelor cel puțin 
următoarele informații:

- data; - data;

- denumirea medicamentului; - denumirea medicamentului;
- cantitatea primită, furnizată sau
comercializată;

- cantitatea primită, furnizată,
comercializată sau intermediată;

- numele și adresa furnizorului sau 
destinatarului, după caz;”;

- numele și adresa furnizorului sau a
destinatarului, după caz;
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- numărul național de identificare, dacă e 
cazul.”

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura siguranța produselor farmaceutice, trebuie luați în calcul toți cei 
implicați în acest sector, nu doar distribuitorii angro; toate aceste persoane trebuie să facă 
obiectul unui sistem riguros de acreditare, verificare și bune practici.

În majoritatea statelor membre UE, pentru toate tranzacțiile (comenzi și rambursare) se 
folosește un număr de identificare național.

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

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera aa (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 80 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Litera (g) se înlocuiește cu următorul 
text:
„(g) trebuie să respecte principiile și 
orientările privind bunele practici de 
distribuție, comercializare și intermediere
a medicamentelor, astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 84.”

Or. en

Amendamentul 314
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera aa (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 80 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Litera (g) se înlocuiește cu următorul 
text:
„(g) trebuie să respecte principiile și 
orientările privind bunele practici de 
distribuție sau principiile și orientările 
privind bunele practici de comercializare
sau principiile și orientările privind 
bunele practici de intermediere a 
medicamentelor, astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 84.”

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura siguranța produselor farmaceutice, trebuie luați în calcul toți cei 
implicați în acest sector, nu doar distribuitorii angro; toate aceste persoane trebuie să facă 
obiectul unui sistem riguros de acreditare, verificare și bune practici.

Amendamentul 315
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 80 – punctul i – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) trebuie să informeze autoritatea 
competentă cu privire la produsele pe care 
le primesc și pe care le dovedesc sau le
suspectează că încalcă oricare din 
următoarele:

(i) trebuie să informeze autoritatea 
competentă cu privire la produsele pe care 
le primesc, le comercializează sau le 
intermediază și pentru care dovedesc că 
reprezintă falsuri sau pe care le 
suspectează că reprezintă falsuri și că
încalcă, prin urmare, dispozițiile de la 
articolul 6 alineatul (1) din prezenta 
directivă. 

- articolul 6 alineatul (1) din prezenta 
directivă;

- drepturile titularului mărcii comerciale 
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conform dreptului comunitar, astfel cum 
prevede Regulamentul (CE) nr. 40/94 al 
Consiliului din 20 decembrie 1993 privind 
marca comunitară, sau în conformitate cu 
legea statului membru în care a fost 
primit produsul.

Or. en

Justificare

Directiva tratează problematica falsificării medicamentelor în ceea ce privește aspectele 
referitoare la sănătate, și nu contrafacerea din punctul de vedere al drepturilor de 
proprietate intelectuală. Prin urmare, pentru a evita confuzia, ar trebui eliminată orice 
referire la marca comercială.

În plus, o obligație privind informarea care să fie impusă tuturor actorilor implicați în lanțul 
de distribuție legal va contribui la atingerea unui nivel maxim de transparență și 
trasabilitate.

Amendamentul 316
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 80 – punctul i – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) trebuie să informeze autoritatea 
competentă cu privire la produsele pe care 
le primesc și pe care le dovedesc sau le 
suspectează că încalcă oricare din 
următoarele:

(i) trebuie să informeze autoritatea 
competentă cu privire la produsele pe care 
le primesc, le comercializează sau 
intermediază și pentru care dovedesc sau
pe care le suspectează că încalcă oricare 
din următoarele:

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura siguranța produselor farmaceutice, trebuie luați în calcul toți cei 
implicați în acest sector, nu doar distribuitorii angro; toate aceste persoane trebuie să facă 
obiectul unui sistem riguros de acreditare, verificare și bune practici.
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Amendamentul 317
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 80 – punctul i – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai mult, în cazul în care aceste încălcări 
sau încălcări suspectate se referă la un 
medicament falsificat, titularul autorizației 
de introducere pe piață sau al mărcii 
comerciale care a fost falsificată trebuie 
să fie informat.”

Mai mult, în cazul în care aceste falsuri 
sau falsuri suspectate se referă la un 
medicament falsificat, atât titularul 
autorizației de fabricare, cât și titularul 
autorizației de introducere pe piață trebuie 
să fie informați.
De asemenea, titularul unei autorizații de 
introducere pe piață sau de fabricație 
informează atât autoritățile competente, 
cât și pe ceilalți operatori din cadrul 
lanțului de distribuție în cazurile în care 
se suspectează că există produse 
falsificate care s-au infiltrat în lanțul de 
distribuție legal.”

Or. en

Justificare

Directiva tratează problematica falsificării medicamentelor în ceea ce privește aspectele 
referitoare la sănătate, și nu contrafacerea din punctul de vedere al drepturilor de 
proprietate intelectuală. Prin urmare, pentru a evita confuzia, ar trebui eliminată orice 
referire la marca comercială.

În plus, o obligație privind informarea care să fie impusă tuturor actorilor implicați în lanțul 
de distribuție legal va contribui la atingerea unui nivel maxim de transparență și 
trasabilitate.
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Amendamentul 318
Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 80 – punctul i – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai mult, în cazul în care aceste încălcări 
sau încălcări suspectate se referă la un 
medicament falsificat, titularul autorizației 
de introducere pe piață sau al mărcii 
comerciale care a fost falsificată trebuie să 
fie informat.”

Mai mult, în cazul în care aceste încălcări 
sau încălcări suspectate se referă la un 
medicament falsificat, titularul autorizației 
de introducere pe piață sau al mărcii 
comerciale care a fost falsificată trebuie să 
fie informat. De asemenea, titularul unei 
autorizații de introducere pe piață sau de 
fabricație informează atât autoritățile 
competente, cât și pe ceilalți operatori din 
cadrul lanțului de distribuție în cazurile 
în care se suspectează că există produse 
contrafăcute care s-au infiltrat în lanțul 
de distribuție legal.”

Or. en

Justificare

O obligație privind informarea care să fie impusă tuturor actorilor implicați în lanțul de 
distribuție legal ar contribui la atingerea unui nivel maxim de transparență și trasabilitate.

Amendamentul 319
Peter Liese, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 80 – punctul i – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai mult, în cazul în care aceste încălcări 
sau încălcări suspectate se referă la un 
medicament falsificat, titularul autorizației 
de introducere pe piață sau al mărcii 
comerciale care a fost falsificată trebuie să 

Mai mult, în cazul în care aceste încălcări 
sau încălcări suspectate se referă la un 
medicament falsificat, titularul autorizației 
de introducere pe piață sau al mărcii 
comerciale care a fost falsificată trebuie să 
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fie informat.” fie informat. De asemenea, titularul unei 
autorizații de introducere pe piață sau a 
mărcii comerciale îi informează pe ceilalți 
operatori din cadrul lanțului de distribuție 
în cazurile în care se suspectează că există 
produse contrafăcute care s-au infiltrat în 
lanțul de distribuție legal.”

Or. en

Justificare

O obligație privind informarea care să fie impusă tuturor actorilor implicați în lanțul de 
distribuție legal ar contribui la atingerea unui nivel maxim de transparență și urmărire.

Amendamentul 320
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 80 – punctul i – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai mult, în cazul în care aceste încălcări 
sau încălcări suspectate se referă la un 
medicament falsificat, titularul autorizației 
de introducere pe piață sau al mărcii 
comerciale care a fost falsificată trebuie să 
fie informat.”

Mai mult, în cazul în care aceste încălcări 
sau încălcări suspectate se referă la un 
medicament falsificat, titularul autorizației 
de introducere pe piață sau al mărcii 
comerciale care a fost falsificată trebuie să 
fie informat. De asemenea, titularul unei 
autorizații de introducere pe piață sau al 
mărcii comerciale îi informează pe ceilalți 
operatori din cadrul lanțului de distribuție 
în cazurile în care se suspectează că există 
produse falsificate care s-au infiltrat în 
lanțul de distribuție legal.”

Or. de

Justificare

Introducerea unei cerințe conform căreia toți operatorii din lanțul de distribuție legal trebuie 
să facă schimb de informații ar contribui la creșterea transparenței și a trasabilității.
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Amendamentul 321
Elena Oana Antonescu, Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 80 – punctul i – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai mult, în cazul în care aceste încălcări 
sau încălcări suspectate se referă la un 
medicament falsificat, titularul autorizației 
de introducere pe piață sau al mărcii 
comerciale care a fost falsificată trebuie să 
fie informat.

Mai mult, în cazul în care aceste încălcări 
sau încălcări suspectate se referă la un 
medicament falsificat, titularul autorizației 
de introducere pe piață sau al mărcii 
comerciale care a fost falsificată trebuie să 
fie informat. La rândul său, acesta îi 
informează pe ceilalți operatori din lanțul 
de aprovizionare al respectivului 
medicament cu privire la încălcările sau 
încălcările suspectate în cauză.

Or. ro

Justificare

Prin impunerea obligației de a raporta informații referitoare la prezența unor medicamente 
falsificate în lanțul legal de distribuție pentru toți cei implicați în sistemul de distribuție a 
medicamentelor se poate asigura un nivel sporit de trasabilitate a acestor produse.

Amendamentul 322
Jo Leinen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 80 – punctul i – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai mult, în cazul în care aceste încălcări 
sau încălcări suspectate se referă la un 
medicament falsificat, titularul autorizației 
de introducere pe piață sau al mărcii 
comerciale care a fost falsificată trebuie să 

Mai mult, în cazul în care aceste încălcări 
sau încălcări suspectate se referă la un 
medicament falsificat, titularul autorizației 
de introducere pe piață sau al mărcii 
comerciale care a fost falsificată trebuie să 
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fie informat.” fie informat și informează organismele 
competente dacă observă sau suspectează 
că există produse contrafăcute care s-au 
infiltrat în lanțul de distribuție.”

Or. en

Justificare

În vederea unei aplicări eficiente a prezentei directive, este important ca toți operatorii să își 
unească forțele și să contribuie la combaterea medicamentelor falsificate și să schimbe între 
ei informațiile pe care le obțin.

Amendamentul 323
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera c
Directiva 2001/83/CE
Articolul 80 – paragraful 1a

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În sensul literei (b), în cazul în care 
medicamentul este obținut de la un alt 
distribuitor angro, titularii autorizației de 
distribuție angro trebuie să verifice 
conformitatea cu bunele practici de 
distribuție ale distribuitorului angro care 
furnizează medicamentul, fie ei înșiși, fie 
prin intermediul unui organism acreditat 
în acest scop de autoritatea competentă a 
unui stat membru.

„În sensul literei (b), în cazul în care 
medicamentul este obținut de la un alt 
distribuitor angro, titularii autorizației de 
distribuție angro trebuie să verifice 
conformitatea cu bunele practici de 
distribuție ale distribuitorului angro, 
consultând baza de date comunitară, 
astfel cum se menționează la articolul 111 
alineatul (6).

În cazul în care produsul este obținut de la 
producător sau importator, titularii 
autorizației de distribuție angro trebuie să 
verifice dacă producătorul sau importatorul 
deține o autorizație de fabricație.”

În cazul în care produsul este obținut de la 
producător sau importator, titularii 
autorizației de distribuție angro trebuie să 
verifice dacă producătorul sau importatorul 
deține o autorizație de fabricație
consultând baza de date comunitară, 
astfel cum se menționează la articolul 111 
alineatul (6).
În cazul în care produsele sunt obținute 
prin comercializare sau intermediere, 
titularii autorizației de distribuție angro, 
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de comercializare sau de intermediere 
trebuie să verifice, prin baza de date 
comunitară, astfel cum se menționează la 
articolul 111 alineatul (6), dacă 
persoanele sau entitățile implicate în 
activitatea respectivă dețin autorizațiile 
necesare.”

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 324
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera c
Directiva 2001/83/CE
Articolul 80 – paragraful 1a

Textul propus de Comisie Amendamentul

„În sensul literei (b), în cazul în care 
medicamentul este obținut de la un alt 
distribuitor angro, titularii autorizației de 
distribuție angro trebuie să verifice 
conformitatea cu bunele practici de 
distribuție ale distribuitorului angro care 
furnizează medicamentul, fie ei înșiși, fie 
prin intermediul unui organism acreditat 
în acest scop de autoritatea competentă a 
unui stat membru.

„În sensul literei (b), în cazul în care 
medicamentul este obținut de la un alt 
distribuitor angro, titularii autorizației de 
distribuție angro trebuie să verifice 
conformitatea cu bunele practici de 
distribuție ale distribuitorului angro care 
furnizează medicamentul, inclusiv să 
verifice dacă acesta din urmă deține o 
autorizație de distribuție angro.

Or. es
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Justificare

Nu se poate justifica verificarea măsurii în care alt depozit sau alt organism acreditat de 
autoritățile din domeniul sănătății respectă bunele practici de distribuție, deoarece depozitele 
de distribuție sunt deja inspectate și autorizate de autoritățile competente din statele membre.

Amendamentul 325
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera c
Directiva 2001/83/CE
Articolul 80 – paragraful 1b

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care produsul este obținut de la 
producător sau importator, titularii
autorizației de distribuție angro trebuie să 
verifice dacă producătorul sau 
importatorul deține o autorizație de 
fabricație.”

În cazul în care produsul este obținut prin 
comercializare sau intermediere, titularii
autorizațiilor de distribuție angro, de 
comercializare sau de intermediere trebuie 
să verifice, consultândbaza de date 
comunitară, astfel cum se menționează la 
articolul 111 alineatul (6), dacă 
persoanele sau entitățile implicate în 
activitatea respectivă dețin autorizațiile 
necesare.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că toți participanții din lanțul de aprovizionare au autorizație, fiecare 
participant în lanțul de aprovizionare ar trebui să verifice, consultând baza de date centrală 
stabilită și menținută de Agenție (EMEA), conformitatea partenerilor lor din lanțul de 
aprovizionare.

Amendamentul 326
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 84
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Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. Articolul 84 se înlocuiește cu 
următorul text:

„Articolul 84
Comisia publică orientări privind bunele 
practici de distribuție, comercializare și 
intermediere a medicamentelor. În acest 
scop, Comisia consultă Comitetul pentru 
medicamente brevetate și Comitetul 
farmaceutic instituit prin Decizia 
75/320/CEE a Consiliului1.
1JO L 147, 9.6.1975, p. 23.”

Or. en

Justificare

În prezent, producătorii trebuie să respecte orientările privind bunele practici de fabricație 
(BPF), iar distribuitorii angro pe cele privind bunele practici de distribuție (BPD). 
Comercianții și intermediarii nu trebuie însă să respecte practici echivalente legate de 
domeniul lor specific de activitate, și anume comercializarea sau intermedierea de 
medicamente. Prin urmare, ar trebui stabilite orientări privind bunele practici de 
comercializare și orientări privind bunele practici de intermediere.

Amendamentul 327
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. Articolul 84 se înlocuiește cu 
următorul text:

„Articolul 84
Comisia publică orientări privind bunele 
practici de distribuție, comercializare și 
intermediere a medicamentelor. În acest 
scop, Comisia consultă Comitetul pentru 
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medicamente brevetate și Comitetul 
farmaceutic instituit prin Decizia 
75/320/CEE a Consiliului1.
1JO L 147, 9.6.1975, p. 23.”

Or. en

Justificare

În prezent, producătorii trebuie să respecte orientările privind bunele practici de fabricație 
(BPF), iar distribuitorii angro pe cele privind bunele practici de distribuție (BPD). 
Comercianții și intermediarii nu trebuie însă să respecte practici echivalente legate de 
domeniul lor specific de activitate. Acest fapt creează o lacună periculoasă în lanțul de 
distribuție. Prin urmare, ar trebui stabilite și orientări privind bunele practici de 
comercializare și orientări privind bunele practici de intermediere.

Amendamentul 328
Mario Pirillo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13b (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 84a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13b. Se inserează următorul articol 84a:
„Articolul 84a

Comisia publică orientări privind bune 
practici de fabricație specifice pentru 
substanțe farmaceutice active și bune 
practici de fabricație specifice pentru 
excipienți. În acest scop, Comisia consultă 
Comitetul pentru medicamente brevetate 
farmaceutic instituit prin Directiva 
75/319/CEE a Consiliului și Comitetul 
farmaceutic instituit prin Decizia 
75/320/CEE a Consiliului, având în 
vedere sistemele existente echivalente de 
BPF, cum ar fi HACCP și 
ISO9001/ISO22000, precum și normele 
voluntare EFfCI BPF și Ghidul privind 
excipienții farmaceutici IPEC PQG.”
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Or. en

Justificare

Atât excipienții, cât și SFA ar trebui să facă obiectul unor bune practici de fabricație 
relevante, dezvoltate la nivel european. Comisia este invitată să elaboreze BPF specifice 
pentru SFA și BPF pentru excipienți.
În ceea ce privește excipienții, în legătură cu sistemele echivalente de BPF în conformitate cu 
Regulamentul CE privind HACCP (analiza riscurilor și punctele de control decisiv), Comisia 
ar trebui să țină seama de ghidurile de BPF pentru produsele cosmetice (2005) realizate de 
EFfCI (Federația europeană pentru ingredientele produselor cosmetice).
Aceste norme ar trebui utilizate și în sectorul farmaceutic.

Amendamentul 329
Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2001/83/CE
Articolul 85a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 85a
Statele membre, în colaborare cu Comisia 
și după consultarea părților interesate, 
elaborează o strategie de informare 
privind fiabilitatea furnizorilor de 
medicamente. Această strategie ar trebui 
să țină seama de diversele legislații 
naționale de reglementare a furnizării de 
medicamente și de riscurile asociate 
anumitor metode de furnizare a 
medicamentelor, cum ar fi canalele online 
ilegale.

Or. it

Justificare

Internetul este principala sursă de medicamente falsificate. Cetățenii ar trebui descurajați în 
mod ferm să achiziționeze medicamente prin canale de distribuție ilegale. Prin urmare, ar fi 
oportună organizarea unor campanii de educare pe această temă, atât la nivel național, cât și 
la nivel european.



AM\808656RO.doc 29/68 PE439.860v01-00

RO

Amendamentul 330
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Titlul VIIa (nou) – articolul 85c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. După articolul 85b se inserează 
următorul titlu VIIa și următorul articol 
85c:

„TITLUL VIIa
VÂNZĂRILE PRIN INTERNET

Articolul 85c
(1) Farmaciile online au nevoie, în statele 
membre în care li se permite să își 
desfășoare activitatea, de o autorizație 
specială emisă de autoritatea competentă.
(2) Comisia adoptă o siglă UE pentru 
pagina de întâmpinare a paginilor de 
internet farmaceutice, ajutând publicul să 
identifice dacă o pagină de internet care 
oferă medicamente spre vânzare este 
conectată la o farmacie autorizată. 
Această siglă este conectată la o pagină de 
internet centrală la nivel de stat membru, 
ce urmează să fie creată de fiecare stat 
membru, care permite vizitatorilor să 
verifice autenticitatea siglei și care 
furnizează informațiile de bază privind 
riscurile legate de cumpărarea de 
medicamente prin internet. 
(3) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că toate paginile de 
internet farmaceutice autorizate conectate 
la farmaciile de pe teritoriul lor afișează 
sigla comunitară menționată la alineatul 
(1) și pentru a preveni utilizarea siglei și 
conectarea la pagina de internet centrală 
menționată la alineatul (1) de către 
paginile de internet farmaceutice 
neautorizate.
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(4) În vederea punerii în aplicare a 
dispozițiilor de la alineatele (2) și (3) 
Comisia adoptă prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 121a, și cu 
respectarea condițiilor menționate la 
articolele 121b și 121c, o directivă care 
stabilește:  
- cerințele minime de împiedicare a 
intrării în lanțul de distribuție a 
medicamentelor falsificate care să fie 
aplicate de statele membre dacă 
autorizează astfel de farmacii online. 
Aceste cerințe împiedică și rambursarea 
medicamentelor din surse online 
neautorizate; 
- modelul pentru sigla comunitară; 
- tipul de informații de bază minime 
privind riscurile legate de cumpărarea de 
medicamente de pe internet și
- proceduri de control specifice pentru 
autorizarea farmaciilor online.”

Or. en

Justificare

Internetul este cel mai important punct de intrare în UE a medicamentelor falsificate și ar 
trebui, deci, inclus în prezenta directivă.

Amendamentul 331
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Titlul VIIa (nou) – articolul 85c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. După articolul 85b se inserează 
următorul titlu VIIa și următorul articol 
85c:
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„TITLUL VIIa
VÂNZĂRILE PRIN INTERNET

Articolul 85c
(1) Comisia adoptă o siglă comunitară 
pentru pagina de întâmpinare a paginilor 
de internet farmaceutice ale tuturor 
farmaciilor legale cu vânzare prin 
corespondență care să garanteze 
publicului larg că pagina de internet 
respectivă care oferă medicamente spre 
vânzare respectă legislația UE și este 
conectată la o farmacie autorizată. 
Această siglă este conectată la o pagină de 
internet centrală la nivel de stat membru, 
ce urmează să fie creată de fiecare stat 
membru, care permite vizitatorilor să 
verifice autenticitatea siglei și care 
furnizează informații detaliate privind 
legalitatea farmaciei respective cu 
vânzare prin corespondență, date de 
contact pentru alte informații și 
reclamații, precum și alte recomandări 
privind identificarea unei farmacii cu 
vânzare prin corespondență legale, de 
exemplu prin identificarea 
farmacistului-șef.
Farmaciile legale cu vânzare prin 
corespondență care au sediul legal în 
Uniune și care își desfășoară activitatea 
pe piața internă trebuie să fie înregistrate 
într-o bază de date europeană la care să 
fie conectată pagina de internet centrală 
la nivel de stat membru. 
Măsurile respective sunt adoptate de 
Comisie prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 121a, și cu 
respectarea condițiilor menționate la 
articolele 121b și 121c. 
(2) Statele membre iau măsurile adecvate, 
inclusiv măsuri de sancționare, pentru a 
garanta că toate farmaciile legale cu 
vânzare prin corespondență de pe 
teritoriul lor afișează sigla comunitară 
menționată la alineatul (1) și pentru a 
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preveni utilizarea siglei și conectarea la 
pagina de internet centrală menționată la 
alineatul (1) de către paginile de internet 
farmaceutice ilegale.”

Or. en

Justificare

Este esențial ca paginile de internet ce poartă sigla comunitară să recomande vizitatorilor 
cum să verifice legalitatea farmaciilor cu vânzare prin corespondență. Trebuie să existe la 
nivel european baze de date detaliate, actualizate în mod constant. Formularea „măsuri 
adecvate”, astfel cum este utilizată în proiectul de raport al Comisiei ENVI, în propunerea 
privind articolul 85c alineatul (2), nu are forță din punct de vedere juridic și trebuie să fie 
mai elaborată. În prezenta directivă trebuie specificate măsuri de sancționare dure, care să 
includă plata de amenzi și condamnarea la închisoare. Alineatul respectiv ar trebui extins 
astfel încât să prevadă astfel de măsuri.

Amendamentul 332
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Titlul VIIa (nou) – articolul 85c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. După articolul 85b se inserează 
următorul titlu VIIa și următorul articol 
85c:

„TITLUL VIIa
VÂNZĂRILE PRIN INTERNET

Articolul 85c
(1) Comisia adoptă, prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 121a, și cu 
respectarea condițiilor menționate la 
articolele 121b și 121c, o siglă UE pentru 
pagina de întâmpinare a paginilor de 
internet farmaceutice, ajutând publicul să 
identifice dacă o pagină de internet care 
oferă medicamente spre vânzare este 
conectată la o farmacie autorizată. 
Această siglă este conectată la o pagină de 
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internet centrală la nivel de stat membru, 
ce urmează să fie creată de fiecare stat 
membru, care permite vizitatorilor să 
verifice autenticitatea siglei și care 
furnizează informațiile de bază privind 
riscurile legate de cumpărarea de 
medicamente prin internet. 
(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că toate paginile de 
internet farmaceutice autorizate conectate 
la farmaciile de pe teritoriul lor afișează 
sigla comunitară menționată la alineatul 
(1) și pentru a preveni utilizarea siglei și 
conectarea la pagina de internet centrală 
menționată la alineatul (1) de către 
paginile de internet farmaceutice 
neautorizate.” 

Or. en

Justificare

Înlocuiește amendamentul 39 din proiectul de raport. Internetul este cel mai important punct 
de intrare în UE a medicamentelor falsificate și ar trebui, deci, inclus în prezenta directivă.

Amendamentul 333
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Titlul VIIa (nou) – articolul 85c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. După articolul 85b se inserează 
următorul titlu VIIa și următorul articol 
85c:

„TITLUL VIIa
VÂNZĂRILE PRIN INTERNET

Articolul 85c
(1) Comisia adoptă o siglă UE pentru 
pagina de întâmpinare a paginilor de 
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internet farmaceutice, ajutând publicul să 
identifice dacă o pagină de internet care 
oferă medicamente spre vânzare este 
conectată la o farmacie autorizată. 
Această siglă nu poate fi falsificată și 
include elemente care contribuie la 
protejarea acesteia împotriva copierii și 
este, de asemenea, conectată la o pagină 
de internet centrală sigură la nivel de stat 
membru, ce urmează să fie creată de 
fiecare stat membru, care permite 
vizitatorilor să verifice autenticitatea 
siglei și care furnizează informațiile de 
bază privind riscurile legate de 
cumpărarea de medicamente prin 
internet. 
Măsurile respective sunt adoptate de 
Comisie prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 121a, și cu 
respectarea condițiilor menționate la 
articolele 121b și 121c. 
(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că toate paginile de 
internet farmaceutice autorizate conectate 
la farmaciile de pe teritoriul lor afișează 
sigla comunitară menționată la alineatul 
(1) și pentru a preveni utilizarea siglei și 
conectarea la pagina de internet centrală 
menționată la alineatul (1) de către 
paginile de internet farmaceutice 
neautorizate.” 

Or. en

Justificare

Internetul reprezintă cel mai important punct de intrare a medicamentelor falsificate în UE, 
iar elementele de siguranță de pe paginile de internet farmaceutice autorizate ar trebui, prin 
urmare, să fie sigure și să includă o siglă ce nu poate fi falsificată care să contribuie la 
prevenirea copierii acestora. 
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Amendamentul 334
Oreste Rossi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Titlul VIIa (nou) – articolul 85c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. După articolul 85b se inserează 
următorul titlu VIIa și următorul articol 
85c:

„TITLUL VIIa
VÂNZĂRILE PRIN INTERNET

Articolul 85c
(1) Se interzic vânzările prin internet ale 
tuturor medicamentelor și produselor 
medicamentoase, fără a se aduce atingere 
reglementărilor naționale care prevăd 
contrariul care sunt în vigoare la data 
intrării în vigoare a prezentei directive.
(2) Comisia adoptă măsuri pentru a crește 
gradul de sensibilizare a publicului larg 
cu privire la riscurile pentru sănătate 
legate de achiziționarea de medicamente 
de pe internet.
Comisia adoptă măsurile respective prin 
acte delegate, în conformitate cu 
articolele 121a – 121c.
(3) Statele membre care permit vânzările 
prin internet la data intrării în vigoare a 
prezentei directive se asigură că acestea 
sunt monitorizate în permanență de un 
organism desemnat și introduc acțiuni în 
justiție în cazul nerespectării prezentei 
directive.

Or. it
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Amendamentul 335
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14b (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 85d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14b. Se inserează următorul articol 85d:
„Articolul 85d

(1) Comisia, în colaborare cu statele 
membre, adoptă măsuri de creștere a 
gradului de sensibilizare a publicului larg 
cu privire la faptul că achiziționarea 
medicamentelor de la farmaciile legale cu 
vânzare prin corespondență este cel puțin 
la fel de sigură ca achiziționarea acestora 
în farmaciile de cartier, din spitale sau 
industriale. Cu toate acestea, în cazul în 
care există sau se intenționează 
înființarea de farmacii cu vânzare prin 
corespondență, campaniile respective de 
sensibilizare a publicului ar trebui să 
abordeze și riscurile la adresa sănătății 
legate de achiziționarea de medicamente 
de pe pagini de internet ilegale, care ar 
trebui să includă:
- lipsa de consiliere din partea 
personalului medical calificat; 
-lipsa unei garanții privind siguranța și 

calitatea medicamentelor vândute.
Campaniile de sensibilizare a publicului 
trebuie, prin urmare, să evidențieze și 
următoarele elemente de siguranță:
- liste ușor de accesat ale farmaciilor 
legale cu vânzare prin corespondență;
- recomandări suplimentare privind 
siguranța legate de modul în care se poate 
verifica autenticitatea paginilor de 
internet;
- utilizarea siglei UE ca certificat oficial 
pentru farmaciile legale cu vânzare prin 
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corespondență;
- recomandări privind siguranța publicate 
în mod clar pe paginile de internet ale 
motoarelor de căutare în cazul căutării de 
medicamente pe internet.
Campaniile respective de sensibilizare a 
publicului păstrează un echilibru în ceea 
ce privește evidențierea riscurilor și 
beneficiilor achiziționării de medicamente 
pe internet. Farmaciile cu vânzare prin 
corespondență sunt protejate împotriva 
campaniilor de sensibilizare a publicului 
care le prezintă în mod intenționat sau 
neintenționat ca fiind nesigure și de o 
calitate îndoielnică.
Măsurile respective sunt adoptate de 
Comisie prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 121a, și cu 
respectarea condițiilor menționate la 
articolele 121b și 121c.”

Or. en

Justificare

Campaniile de sensibilizare a publicului sunt esențiale pentru informarea clienților europeni 
cu privire la riscurile pe care le presupune cumpărarea de medicamente de la farmacii cu 
vânzare prin corespondență ilegale. Deoarece farmaciile legale reprezintă o amenințare 
pentru farmaciile existente, acestea fac în mod regulat obiectul unor campanii negative, 
realizate pe post de campanii de sensibilizare a publicului, ceea ce face publicul să creadă că 
toate farmaciile online sunt periculoase. Aceste farmacii trebuie protejate împotriva 
campaniilor false.

Amendamentul 336
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14b (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 85d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14b. Se inserează următorul articol 85d:
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„Articolul 85d
(1) Comisia adoptă, prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 121a, și cu 
respectarea condițiilor menționate la 
articolele 121b și 121c, măsuri pentru a 
crește gradul de sensibilizare a publicului 
larg cu privire la riscurile legate de 
achiziționarea medicamentelor prin 
internet, care pot include:
- atenționări care apar în partea 
superioară a paginii de internet a 
motoarelor de căutare în cazul căutării de 
medicamente pe internet;
- campanii generale de informare, în 
cooperare cu statele membre;
- liste ușor accesibile ale farmaciilor 
online acreditate.”

Or. en

Justificare

Înlocuiește amendamentul 40 din proiectul de raport. Este important să se crească gradul de 
sensibilizare a publicului cu privire la pericolele prezentate de medicamentele falsificate.

Amendamentul 337
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14b (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 85d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14b. Se inserează următorul articol 85d:
„Articolul 85d

(1) Comisia adoptă măsuri pentru a crește 
gradul de sensibilizare a publicului larg 
cu privire la riscurile legate de 
achiziționarea medicamentelor prin 
internet, care pot include:
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- campanii generale de informare, în 
cooperare cu statele membre;

- liste ușor accesibile ale farmaciilor 
online acreditate.

Măsurile respective sunt adoptate de 
Comisie prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 121a și cu 
respectarea condițiilor menționate la 
articolele 121b și 121c.”

Or. en

Justificare

Este important să se crească gradul de sensibilizare a publicului cu privire la pericolele 
prezentate de medicamentele falsificate. Cu toate acestea, propunerea privind includerea de 
avertismente în partea de sus a paginilor de internet ale motoarelor de căutare în cazul 
căutării de medicamente pe internet nu este nici funcțională, nici practică. Celelalte elemente 
de siguranță incluse în prezentul amendament sunt suficiente pentru a sensibiliza și mai mult 
publicul cu privire la medicamentele falsificate în cadrul UE.

Amendamentul 338
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14c (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 85e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14c. Se inserează următorul articol 85e:
„Articolul 85e

Statele membre se asigură că toate 
farmaciile cu vânzare prin corespondență 
de pe piața internă aderă la standardele și 
orientările profesionale din domeniul 
serviciilor farmaceutice online, inclusiv la 
un cod deontologic specific. Toate 
farmaciile cu vânzare prin corespondență 
sunt obligate să publice în mod clar codul 
de conduită, precum și datele de contact 
pentru reclamații pe paginile lor de 
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internet.
Statele membre se asigură că internetul 
este monitorizat în permanență de un 
organism desemnat în ceea ce privește 
vânzarea medicamentelor și iau măsurile 
legale necesare, inclusiv de sancționare, 
în cazul nerespectării prezentei directive.”

Or. en

Justificare

EAMSP ar trebui să elaboreze un cod deontologic, aceasta elaborând deja un set de 
standarde bazate pe cele ale Societății Farmaceutice Regale din Marea Britanie. Din 2003, 
aceste standarde reprezintă în Germania standardul național (11a ApoG, 17 ApoBetrO).
Organismele de supraveghere desemnate trebuie să fie în legătură cu furnizorii de servicii 
online pentru a preveni apariția paginilor de internet ilegale. În prezenta directivă trebuie 
specificate măsuri de sancționare dure, care să includă plata de amenzi și condamnarea la 
închisoare. Prezentul paragraf ar trebui extins astfel încât să prevadă astfel de măsuri.

Amendamentul 339
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14d (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 85f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14d. Se inserează următorul articol 85f:
„Articolul 85f

Nicio dispoziție din prezenta directivă nu 
aduce atingere dreptului statelor membre 
de a restricționa sau interzice vânzarea 
prin intermediul internetului a 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală.”

Or. en

Justificare

În prezent, mai multe state membre impun restricții privind vânzarea prin internet a 
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medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală. Ar trebui permisă menținerea 
acestor restricții.

Amendamentul 340
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14e (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 88aa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14e. Se inserează următorul articol:
„Articolul 88aa

Statele membre, în colaborare cu Comisia 
și după consultarea reprezentanților 
părților interesate, elaborează o strategie 
de informare privind siguranța furnizării 
de medicamente. Această strategie ține 
seama de diversele dispoziții legale 
naționale privind furnizarea de 
medicamente și riscurile asociate cu 
anumite metode de furnizare a 
medicamentelor, cum ar fi 
comercializarea ilegală prin internet.”

Or. en

Justificare

Internetul este principala sursă de medicamente ilegale. Cetățenii ar trebui sfătuiți să nu 
comande medicamente prin canale de distribuție ilegale. În special, ar trebui să se promoveze 
campaniile de informare a publicului atât în statele membre, cât și pe întreg teritoriul 
Europei.

Amendamentul 341
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14e (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 88aa (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

14e. Se inserează următorul articol 88aa: 
„Articolul 88aa

Statele membre, în colaborare cu Comisia 
și după consultarea părților interesate, ar 
trebui să elaboreze o strategie de 
informare privind seriozitatea furnizorilor 
de medicamente. Strategia respectivă ține 
seama de diferitele legislații naționale 
care reglementează furnizarea de 
medicamente, precum și de riscurile 
implicate de anumite metode de 
furnizarea a medicamentelor, de exemplu 
prin comercianții care desfășoară 
activități ilegale prin internet.”

Or. en

Justificare

Internetul este principala sursă de medicamente contrafăcute. Cetățenii ar trebui descurajați 
în mod ferm să comande medicamente prin canale ilegale. Prin urmare, ar trebui să se 
organizeze campanii de sensibilizare în acest sens la nivelul statelor membre și al UE.

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

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera -a (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 111 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text: 
„(1) Autoritățile competente din statul 
membru în cauză se asigură, sub 
coordonarea Agenției, prin intermediul 
unor inspecții repetate și, dacă este 
necesar, neanunțate, că sunt respectate 
cerințele legale care reglementează 
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medicamentele și comandă, dacă este 
cazul, efectuarea de teste pe eșantioane de 
produse unui laborator oficial de testare a 
medicamentelor sau unui alt laborator 
desemnat în acest scop. Aceste inspecții 
se efectuează de către agenți ai
autorității competente care sunt 
împuterniciți:
(a) să inspecteze unitățile de producție 
sau comerciale și orice laboratoare 
însărcinate de titularul autorizației de 
fabricație să desfășoare verificări în 
conformitate cu articolul 20;
(b) să preleveze probe;
(c) să examineze orice documente care 
au legătură cu obiectul inspecției, sub 
rezerva dispozițiilor în vigoare în statele 
membre la data de 21 mai 1975, care 
introduc restricții asupra acestor 
competențe în ceea ce privește descrierea 
metodei de preparare.”

Or. en

Justificare

Pentru a asigura siguranța medicamentelor este necesară consolidarea și generalizarea 
sistemului de inspecții.

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

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera aa (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La articolul 111 alineatul (1), 
paragraful al doilea se înlocuiește cu 
următorul text:
„2. Autoritățile competente efectuează 
inspecții repetate și, dacă este necesar, 
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neanunțate la sediile producătorilor, 
distribuitorilor sau importatorilor de 
substanțe active utilizate ca materii 
prime, la sediile titularilor autorizației 
de fabricație, la sediile comercianților și 
intermediarilor de medicamente sau la 
sediile producătorilor, importatorilor și 
distribuitorilor de excipienți în cazul în 
care există motive întemeiate de a 
presupune, pe baza informațiilor aflate în 
posesia autorităților sau prin analogie cu 
cazurile precedente, că obligațiile legale 
sau orientările nu sunt respectate. Astfel
de inspecții pot fi efectuate și la cererea 
unui stat membru, a Comisiei sau a 
Agenției.”

Or. en

Justificare

Pentru a asigura siguranța medicamentelor este necesară consolidarea și generalizarea 
sistemului de inspecții.

Amendamentul 344
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera aa (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La articolul 111 alineatul (1), 
paragraful al doilea se înlocuiește cu 
următorul text:
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Autoritatea competentă efectuează, de 
asemenea, inspecții neanunțate la sediile 
producătorilor, distribuitorilor sau 
importatorilor de substanțe active 
utilizate ca materii prime, la sediile 
titularilor de autorizații de introducere 
pe piață și la sediile producătorilor sau 
importatorilor sau distribuitorilor de 
excipienți ori de câte ori consideră că 
există motive să suspecteze o încălcare a 
principiilor și orientărilor de bună 
practică de fabricație prevăzute la 
articolul 47. Aceste inspecții pot fi 
efectuate și la cererea unui stat membru, 
a Comisiei sau a Agenției.
De asemenea, autoritatea competentă 
efectuează inspecții neanunțate la sediile 
producătorilor de substanțe active 
utilizate ca materii prime care-și au sediul 
în țări terțe. 

Or. en

Justificare

Înlocuiește amendamentul 42 din proiectul de raport. Punerea în comun a resurselor din cele 
27 de state membre, precum și din Statele Unite, Canada și Elveția, sub coordonarea EMEA, 
va permite inspectarea fiecărui producător de SFA situat în afara Comunității, combătând 
astfel cu eficiență falsificarea SFA.

Amendamentul 345
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera aa (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La articolul 111 alineatul (1), 
paragraful al doilea se înlocuiește cu 
următorul text:
Autoritatea competentă efectuează, de 
asemenea, inspecții de rutină sau
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neanunțate la sediile producătorilor, 
distribuitorilor sau importatorilor de 
substanțe active utilizate ca materii 
prime, la sediile titularilor de autorizații 
de introducere pe piață și la sediile 
producătorilor sau importatorilor sau 
distribuitorilor de excipienți ori de câte 
ori consideră că există motive să 
suspecteze o încălcare a principiilor și 
orientărilor de bună practică de 
fabricație prevăzute la articolul 47. 
Aceste inspecții sunt efectuate dacă sunt 
solicitate de un stat membru, de Comisie 
sau de Agenție.
De asemenea, autoritatea competentă 
efectuează inspecții neanunțate la sediile 
producătorilor de substanțe active 
utilizate ca materii prime care-și au sediul 
în țări terțe. 

Or. en

Justificare

Mică modificare a amendamentului 42 depus de raportor. Inspecțiile ar trebui să fie 
obligatorii dacă sunt solicitate de un stat membru, de Comisie sau de Agenție.

Amendamentul 346
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera aa (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La alineatul (1), al doilea paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:
„Autoritatea competentă dispune de un 
sistem de supraveghere pentru:
- realizarea de inspecții periodice în 
cadrul Uniunii a sediilor producătorilor și 
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ale importatorilor  de substanțe active 
folosite ca materii prime și
- monitorizarea eficientă a inspecțiilor 
menționate.
Autoritatea competentă poate să efectueze 
inspecții la sediile producătorilor sau ale 
importatorilor de excipienți de fiecare 
dată când consideră că existe motive 
pentru a se suspecta o nerespectare a 
legislației sau a orientărilor privind 
bunele practici de fabricație menționate la 
articolul 47. 
Inspecțiile pot fi realizate la sediile 
titularilor autorizațiilor de introducere pe 
piață, ale distribuitorilor și ale 
intermediarilor din sectorul comerțului cu 
medicamente.
Inspecțiile din Comunitate și din țările din 
afara UE pot fi solicitate de un stat 
membru, de Comisie sau de Agenție.”

Or. es

Justificare

Scopul prezentului amendament este de intensifica efectuarea de controale asupra tuturor 
organismelor a căror activitate are efect asupra calității medicamentelor, dar de o manieră 
compatibilă cu resursele existente. 

Amendamentul 347
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera b
Directiva 2001/83/CE
Articolul 111 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După fiecare dintre inspecțiile 
menționate la alineatul (1), autoritatea 
competentă raportează dacă producătorul, 
importatorul sau distribuitorul angro 
respectă principiile și orientările de bune 

(3) După fiecare dintre inspecțiile 
menționate la alineatul (1), autoritatea 
competentă raportează dacă producătorul, 
importatorul, distribuitorul angro, 
comerciantul sau intermediarul respectă 



PE439.860v01-00 48/68 AM\808656RO.doc

RO

practici de fabricație prevăzute la articolele 
47 și 84 sau dacă titularul autorizației de 
comercializare respectă cerințele prevăzute 
la titlul IX.

principiile și orientările de bune practici de 
fabricație, de comercializare și de 
intermediere prevăzute la articolele 47 și 
84 sau dacă titularul autorizației de 
comercializare respectă cerințele prevăzute 
la titlul IX.

Autoritatea competentă care a efectuat 
inspecția comunică conținutul acelor 
rapoarte producătorului, importatorului, 
titularului autorizației de comercializare 
sau distribuitorului angro care a fost supus
inspecției.

Autoritatea competentă care a efectuat
inspecția comunică conținutul acelor 
rapoarte producătorului, importatorului, 
titularului autorizației de introducere pe 
piață, distribuitorului angro, titularului 
autorizației de comercializare sau a 
autorizației de intermediere care a făcut 
obiectul inspecției respective.

Înainte de adoptarea raportului, autoritatea 
competentă oferă producătorului, 
importatorului, titularului autorizației de 
comercializare sau distribuitorului angro în 
cauză posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile.

Înainte de adoptarea raportului, autoritatea 
competentă oferă producătorului, 
importatorului, titularului autorizației de 
comercializare, distribuitorului angro, 
comerciantului sau intermediarului în 
cauză posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile.

Or. en

Justificare

În prezent, producătorii trebuie să respecte bunele practici de fabricație (BPF), iar 
distribuitorii angro bunele practici de distribuție (BPD). Comercianții și intermediarii nu 
trebuie însă să respecte nicio bună practică standard. Prin urmare, pentru a aborda mai în 
detaliu „cea mai slabă verigă” din lanțul de distribuție, este importantă respectarea de către 
comercianți și de către intermediari a unor orientări precum „bune practici comerciale” 
(BPC) și „bune practici de intermediere” (BPI), care să fie elaborate în mod specific pentru 
persoane și entități care desfășoară activități de comercializare și intermediere a 
medicamentelor.

Amendamentul 348
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera c
Directiva 2001/83/CE
Articolul 111 – alineatul 5 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de 90 de zile de la inspecția 
menționată la alineatul (1), se emite un 
certificat de bună practică de fabricație
sau de bună practică de distribuție către 
producător, importator sau distribuitor, în 
cazul în care rezultatul inspecției indică 
faptul că persoana respectivă respectă 
principiile și orientările de bună practică
de fabricație sau de bună practică de
distribuție, astfel cum prevede legislația
comunitară.

(5) În termen de 90 de zile de la inspecția 
menționată la alineatul (1), se emite un 
certificat de bune practici de fabricație, de 
distribuție, de comercializare sau de 
intermediere către producător, importator,
distribuitor, comerciant sau intermediar în 
cazul în care rezultatul inspecției indică 
faptul că persoana respectivă respectă 
principiile și orientările de bune practici de 
fabricație, de distribuție, de comercializare 
sau de intermediere, astfel cum prevede 
legislația Uniunii.

Or. en

Justificare

În prezent, producătorii trebuie să respecte bunele practici de fabricație (BPF), iar 
distribuitorii angro bunele practici de distribuție (BPD). Comercianții și intermediarii nu 
trebuie însă să respecte nicio bună practică standard. Prin urmare, pentru a aborda mai în 
detaliu „cea mai slabă verigă” din lanțul de distribuție, este importantă respectarea de către 
comercianți și de către intermediari a unor orientări precum „bune practici comerciale” 
(BPC) și „bune practici de intermediere” (BPI), care să fie elaborate în mod specific pentru 
persoane și entități care desfășoară activități de comercializare și intermediere a 
medicamentelor.

Amendamentul 349
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera c
Directiva 2001/83/CE
Articolul 111 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre introduc certificatele de
bună practică de fabricație și de bună
practică de distribuție pe care le emit într-o 
bază de date comunitară gestionată de 
Agenție în numele Comunității.

(6) Statele membre introduc certificatele de
bune practici de fabricație, de distribuție, 
de comercializare și de intermediere pe 
care le emit într-o bază de date comunitară 
gestionată de Agenție în numele 
Comunității.



PE439.860v01-00 50/68 AM\808656RO.doc

RO

Or. en

Justificare

În prezent, producătorii trebuie să respecte bunele practici de fabricație (BPF), iar 
distribuitorii angro bunele practici de distribuție (BPD). Comercianții și intermediarii nu 
trebuie însă să respecte nicio bună practică standard. Prin urmare, pentru a aborda mai în 
detaliu „cea mai slabă verigă” din lanțul de distribuție, este importantă respectarea de către 
comercianți și de către intermediari a unor orientări precum „bune practici comerciale” 
(BPC) și „bune practici de intermediere” (BPI), care să fie elaborate în mod specific pentru 
persoane și entități care desfășoară activități de comercializare și intermediere a 
medicamentelor.

Amendamentul 350
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera c
Directiva 2001/83/CE
Articolul 111 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre introduc certificatele de
bună practică de fabricație și de bună 
practică de distribuție pe care le emit într-o 
bază de date comunitară gestionată de 
Agenție în numele Comunității.

(6) Statele membre introduc certificatele de
bune practici de fabricație, de distribuție,
de comercializare și de intermediere pe 
care le emit într-o bază de date comunitară 
gestionată de Agenție în numele 
Comunității.

[Amendament orizontal (dacă se adoptă, 
întreaga propunere ar trebui modificată în 
consecință.)]

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că toți participanții din lanțul de aprovizionare au autorizație, fiecare 
participant în lanțul de aprovizionare ar trebui să verifice, consultând baza de date centrală 
stabilită și menținută de Agenție (EMEA), conformitatea partenerilor lor din lanțul de 
aprovizionare.
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Amendamentul 351
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 – litera c
Directiva 2001/83/CE
Articolul 111 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care rezultatul inspecției 
menționate la alineatul (1) este acela că 
persoana nu respectă principiile și 
orientările de bune practici de fabricație 
sau de bune practici de distribuție, astfel 
cum prevede legislația comunitară, aceste 
informații se introduc în baza de date 
comunitară menționată la alineatul (6).

(7) În cazul în care rezultatul inspecției 
menționate la alineatul (1) este acela că 
persoana nu respectă principiile și 
orientările de bune practici de fabricație 
sau de bune practici de distribuție, de 
comercializare sau de intermediere, astfel 
cum prevede legislația comunitară, aceste 
informații se introduc în baza de date 
comunitară menționată la alineatul (6).

Or. en

Justificare

În prezent, producătorii trebuie să respecte bunele practici de fabricație (BPF), iar 
distribuitorii angro bunele practici de distribuție (BPD). Comercianții și intermediarii nu 
trebuie însă să respecte nicio bună practică standard. Prin urmare, pentru a aborda mai în 
detaliu „cea mai slabă verigă” din lanțul de distribuție, este importantă respectarea de către 
comercianți și de către intermediari a unor orientări precum „bune practici comerciale” 
(BPC) și „bune practici de intermediere” (BPI), care să fie elaborate în mod specific pentru 
persoane și entități care desfășoară activități de comercializare și intermediere a 
medicamentelor.

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

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16
Directiva 2001/83/CE
Articolul 111a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă orientări detaliate care 
expun principiile pentru inspecțiile 

Comisia adoptă orientări detaliate care 
expun principiile pentru inspecțiile 
menționate la articolul 111 și, îndeosebi, 
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menționate la articolul 111. precizează organismele comunitare sau 
naționale responsabile cu efectuarea 
inspecțiilor.

Or. en

Justificare

Comisia propune ca prima inspecție să fie efectuată în termen de trei ani de la includerea 
țării terțe în lista menționată la articolul 111b. De fapt, ar trebui ca această inspecție să aibă 
loc înainte de includerea țării respective pe listă, nu în ultimul rând prin prisma faptului că, 
potrivit articolului 51 alineatul (2), persoanele calificate din cadrul societăților din UE nu 
sunt obligate să facă verificări ale produselor provenite din țări cu care Comunitatea a 
încheiat acorduri care garantează că produsele se ridică la standardul cerut.

Amendamentul 353
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16
Directiva 2001/83/CE
Articolul 111b – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În urma unei cereri din partea unei țări 
terțe, Comisia înscrie pe listă țara 
respectivă printr-o decizie, în cazul în care 
cadrul acesteia de reglementare pentru 
substanțele active exportate către 
Comunitate și controlul și punerea în 
aplicare a acestuia asigură o protecție a 
sănătății publice echivalentă cu cea din 
Comunitate. Se ține seama în mod special 
de:

(1) În urma unei cereri din partea unei țări 
terțe, Comisia evaluează măsura în care 
cadrul acesteia de reglementare pentru 
substanțele active și excipienții exportați
către Comunitate și controlul și punerea în 
aplicare ale acestuia asigură un grad de
protecție a sănătății publice echivalent cu 
cel din Uniune. Dacă evaluarea confirmă 
acest lucru, Comisia înscrie, printr-o 
decizie, țara terță respectivă pe o listă. În 
evaluarea respectivă se ține seama în 
special de:

Or. en
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Amendamentul 354
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16
Directiva 2001/83/CE
Articolul 111b – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În urma unei cereri din partea unei țări 
terțe, Comisia înscrie pe listă țara 
respectivă printr-o decizie, în cazul în care 
cadrul acesteia de reglementare pentru 
substanțele active exportate către 
Comunitate și controlul și punerea în 
aplicare a acestuia asigură o protecție a 
sănătății publice echivalentă cu cea din 
Comunitate. Se ține seama în mod special 
de:

(1) În urma unei cereri din partea unei țări 
terțe și a unui rezultat satisfăcător al 
inspecției efectuate de organismul 
competent în temeiul articolului 111a, 
Comisia înscrie pe listă țara respectivă 
printr-o decizie, în cazul în care cadrul 
acesteia de reglementare pentru substanțele 
active exportate către Comunitate și 
controlul și punerea în aplicare ale acestuia 
asigură o protecție a sănătății publice 
echivalentă cu cea din Comunitate. Se ține 
seama în mod special de:

Or. en

Justificare

Având în vedere derogarea prevăzută la articolul 51 alineatul (2), faptul că prima inspecție 
este programată în termen de trei ani de la includerea țării terțe în lista de la articolul 111b 
ar însemna că produsele în cauză ar fi introduse pe piața UE și distribuite către populație 
fără a fi fost supuse niciunui fel de verificare.

Amendamentul 355
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16
Directiva 2001/83/CE
Articolul 111b – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) regularitatea inspecțiilor bunelor 
practici de fabricație;

(b) regularitatea inspecțiilor repetate și 
neanunțate ale bunelor practici de 
fabricație;
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Or. en

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 356
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16
Directiva 2001/83/CE
Articolul 111b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 121 alineatul (2),
Comisia adoptă orientările care definesc în 
detaliu cerințele prevăzute la alineatul (1) 
literele (a) - (d).

(2 ) Comisia adoptă criteriile care definesc 
în detaliu cerințele prevăzute la alineatul
(1) literele (a) - (d) prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 121a și cu 
respectarea condițiilor menționate la 
articolele 121b și 121c.

Or. en

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

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16
Directiva 2001/83/CE
Articolul 111b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia, în colaborare cu Agenția și cu 
autoritățile competente din statele membre, 
verifică cu regularitate asupra îndeplinirii 
condițiilor prevăzute la alineatul (1). Prima 
verificare are loc cel târziu la 3 ani după 
înscrierea pe listă a țării respective în 
conformitate cu alineatul (1).”

(3) Comisia, în colaborare cu Agenția și cu 
autoritățile competente din statele membre, 
verifică cu regularitate asupra îndeplinirii 
condițiilor prevăzute la alineatul (1). Prima 
verificare se realizează în vederea 
confirmării conformității cu criteriile 
prevăzute la alineatul (1) și este urmată de 
verificări periodice la intervale de 
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minimum trei ani.

Or. en

Justificare

Având în vedere derogarea prevăzută la articolul 51 alineatul (2), faptul că prima inspecție 
este programată în termen de trei ani de la includerea țării terțe în lista de la articolul 111b 
ar însemna că produsele în cauză ar fi introduse pe piața UE și distribuite către populație 
fără a fi fost supuse niciunui fel de verificare.

Amendamentul 358
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2001/83/CE
Articolul 118a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente emit acreditarea 
menționată la articolul 46 litera (f) și 
articolul 80 litera (b), în cazul în care 
solicitantul poate demonstra că are 
competența de a efectua verificarea 
conformității cu bunele practici de 
fabricație sau, în cazul distribuitorilor 
angro, a bunelor practici de distribuție.

eliminat

Or. es

Justificare

Acreditarea auditorilor de a verifica dacă producătorii de substanțe active respectă bunele 
practici de fabricație sau dacă sunt respectate bunele practici de distribuție nu poate fi 
considerată o măsură eficientă, având în vedere resursele de care ar fi nevoie, fără a se oferi 
publicului garanții suplimentare privind protecția sa.
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Amendamentul 359
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2001/83/CE
Articolul 118a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente emit acreditarea 
menționată la articolul 46 litera (f) și 
articolul 80 litera (b), în cazul în care 
solicitantul poate demonstra că are 
competența de a efectua verificarea 
conformității cu bunele practici de 
fabricație sau, în cazul distribuitorilor 
angro, a bunelor practici de distribuție.

Autoritățile competente emit acreditarea 
menționată la articolul 46 litera (f) și 
articolul 80 litera (b), în cazul în care 
solicitantul poate demonstra că are 
competența de a efectua verificarea 
conformității cu bunele practici de 
fabricație sau, în cazul distribuitorilor 
angro, cu bunele practici de distribuție
sau, în cazul comercianților, cu bunele 
practici de comercializare sau, în cazul 
intermediarilor, cu bunele practici de 
intermediere.

Or. en

Justificare

În prezent, producătorii trebuie să respecte bunele practici de fabricație (BPF), iar 
distribuitorii angro bunele practici de distribuție (BPD). Comercianții și intermediarii nu 
trebuie însă să respecte practici sau orientări echivalente. Prin urmare, pentru a aborda mai 
în detaliu „cea mai slabă verigă” din lanțul de distribuție, este importantă respectarea de 
către comercianți a unor orientări precum „bune practici comerciale” (BPC) și de către 
intermediari a unor „bune practici de intermediere” (BPI), care să fie elaborate în mod 
specific pentru persoane și entități care desfășoară activități de comercializare și 
intermediere a medicamentelor.

Amendamentul 360
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2001/83/CE
Articolul 118b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre, în aplicarea prezentei 
directive, adoptă măsurile necesare pentru 
a asigura cooperarea dintre autoritățile 
competente pentru medicamente și 
autoritățile vamale.”

(1) Statele membre, în aplicarea prezentei 
directive, adoptă măsurile necesare pentru 
a asigura cooperarea dintre autoritățile 
competente pentru medicamente și 
autoritățile vamale. În acest sens, statele 
membre, în colaborare cu experții din 
domeniul sănătății, inclusiv cu cei din 
sectorul farmaceutic, iau măsurile 
necesare pentru a încuraja formarea 
agenților vamali pentru ca aceștia să 
poată face față fenomenului 
medicamentelor falsificate. 
Coordonarea este consolidată prin
programe de cooperare internațională 
gestionate de Comisie. 
(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că agenții vamali 
primesc toate resursele necesare și pun la 
dispoziție mai ales tehnologia esențială 
pentru activitatea de detectare a 
medicamentelor falsificate.
(3) Comisia realizează un raport privind 
măsurile relevante care au fost luate la 36 
de luni de la data publicării prezentei 
directive.”

Or. fr

Justificare

Formarea agenților vamali este un instrument eficient pentru a combate falsificarea 
medicamentelor. Trebuie, prin urmare, să se ia măsuri pentru asigurarea unei formări 
adecvate pentru agenții vamali. În plus, agenții vamali trebuie să primească echipamentul 
tehnic necesar îndeplinirii sarcinilor lor în modul cel mai eficient posibil.
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Amendamentul 361
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2001/83/CE
Articolul 118ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 118ba

Sancțiunile la care se face referire la 
articolul 118b ar trebui să fie echivalente 
cu cele aplicate de obicei în cazul 
acțiunilor ilegale legate de narcotice și să 
aibă același efect în toate statele membre, 
în conformitate cu Convenția Consiliului 
Europei referitoare la falsificarea 
medicamentelor și la infracțiuni similare 
care implică amenințări la adresa 
sănătății publice.

Or. en

Justificare

Înlocuiește amendamentul 44 din proiectul de raport.

Amendamentul 362
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2001/83/CE
Articolul 118bb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 118bb
Comisia instituie o rețea între Comisie, 
EMEA și autoritățile competente din 
statele membre pentru a garanta schimbul 
de informații referitoare la măsurile luate 
pentru combaterea falsificării 
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medicamentelor, inclusiv al celor 
referitoare la regimul de sancțiuni în 
vigoare. Rețeaua urmărește definirea 
celor mai bune practici și contribuie la 
creșterea cooperării în domeniul 
prevenirii și al punerii în practică a 
legislației. Comisia, EMEA și autoritățile 
competente din statele membre transmit 
acestei rețele rapoarte referitoare la 
măsurile pe care le-au luat. 

Or. en

Justificare

Schimbul de informații și de cele mai bune practici va ajuta la îmbunătățirea punerii în 
practică și la crearea unui regim de sancțiuni uniform pe întreg teritoriul UE. Cu toate 
acestea, Comisia, EMEA și autoritățile competente din statele membre transmit acestei rețele 
rapoarte anuale referitoare la măsurile pe care le-au luat.

Amendamentul 363
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2001/83/CE
Articolul 118ca (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 118ca
Comisia se asigură că demersurile de 
confiscare a produselor suspecte nu 
împiedică comercializarea produselor 
farmaceutice generice legale. 
Comisia, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 al 
Consiliului din 22 iulie 2003 privind 
intervenția autorităților vamale împotriva 
mărfurilor suspectate de a aduce atingere 
anumitor drepturi de proprietate 
intelectuală, precum și măsurile care 
trebuie aplicate mărfurilor care aduc 
atingere anumitor drepturi de proprietate 
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intelectuală, se asigură că produsele 
suspecte pot fi reținute pentru o perioadă 
scurtă de timp în vederea realizării 
controalelor necesare stabilirii dacă 
produsele respective, inclusiv substanțe 
farmaceutice active, au fost falsificate.

Or. en

Justificare

Traficul cu medicamente falsificate se desfășoară la nivel global; produsele falsificate circulă 
prin zone de tranzit în care este nevoie să se realizeze controale mai bune, fără să se 
împiedice comerțul legal. Din rațiuni privind sănătatea publică legate de pericolul distribuirii 
și utilizării de medicamente falsificate și în spiritul cooperării cu țările terțe afectate de 
aceste produse, intervențiile serviciilor vamale trebuie să mențină siguranța pacienților.

Amendamentul 364
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2001/83/CE
Articolul 118ca (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 118ca 
Comisia, în colaborare cu statele membre, 
susține elaborarea, sub auspiciile 
Națiunilor Unite, a unei convenții 
internaționale privind combaterea 
falsificării medicamentelor, pentru a se 
asigura aplicarea unor sancțiuni mai dure 
celor care se fac vinovați de o astfel de 
falsificare. 

Or. fr

Justificare

Falsificarea medicamentelor a devenit o activitate desfășurată de rețele internaționale de 
infractori, iar măsurile de combatere a acestei probleme legate de sănătatea publică nu pot fi 
restrânse la nivelul Europei. 
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Amendamentul 365
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2001/83/CE
Articolul 118cb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 118cb
Comisia, în colaborare strânsă cu statele 
membre, ia măsuri concertate împreună 
cu autoritățile competente din statele terțe 
cu zone de tranzit în care sunt depozitate 
medicamente.
Comisia ia măsurile necesare pentru a se 
asigura că demersurile de confiscare a 
produselor suspecte nu servesc 
împiedicării comerțului cu medicamente 
generice legale. 
În contextul cooperării internaționale, 
Comisia autorizează confiscarea 
produselor suspecte pentru a se putea 
realiza controalele necesare.

Or. fr

Justificare

Trebuie acordată o atenție deosebită supravegherii zonelor de tranzit pe baza cooperării cu 
autoritățile competente din țările terțe în cauză. Măsurile trebuie să aibă la bază în primul 
rând considerentele ce țin de sănătatea publică care reflectă riscurile asociate distribuirii de 
medicamente falsificate, în spiritul cooperării cu autoritățile locale și pentru a proteja 
pacienții.
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Amendamentul 366
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2001/83/CE
Articolul 118cc (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 118cc
Comisia, în colaborare strânsă cu statele 
membre, organizează o campanie de 
informare destinată publicului larg 
privind riscurile implicate de 
contrafacerea medicamentelor, inclusiv 
riscurile legate de internet.

Or. fr

Justificare

Având în vedere riscurile privind sănătatea publică, fenomenul din ce în ce mai amplu de 
introducere a medicamentelor contrafăcute pe internet, precum și activitățile desfășurate de 
falsificatori, este important ca publicul să fie informat cu privire la riscurile din acest 
domeniu. 

Amendamentul 367
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 121a

Textul propus de Comisie Amendamentul

17a. Se introduce următorul articol 121a: 
„Articolul 121a

Exercitarea competențelor delegate
(1) Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 52b este 
conferită Comisiei pentru o durată 
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nedeterminată.
(2) Imediat după ce adoptă un act delegat, 
Comisia înștiințează simultan 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la acesta.
(3) Competența de adoptare a actelor 
delegate îi este conferită Comisiei în 
condițiile prevăzute la articolele 121b și 
121c.”

Or. en

Amendamentul 368
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 121b

Textul propus de Comisie Amendamentul

17a. Se introduce următorul articol 121b: 
„Articolul 121b

Revocarea competențelor delegate
(1) Delegarea competenței menționate la 
articolul 52b poate fi revocată de 
Parlamentul European sau de Consiliu.
(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenționează să revoce delegarea de 
competențe informează cealaltă instituție 
și Comisia în timp util înainte de luarea 
deciziei finale, indicând competențele 
delegate care ar putea face obiectul unei 
revocări, precum și posibilele motive ale 
revocării.
(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
imediat sau de la o dată ulterioară, 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
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atingere actelor delegate deja în vigoare. 
Prezenta decizie se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.” 

Or. en

Amendamentul 369
Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 121c

Textul propus de Comisie Amendamentul

17a. Se introduce următorul articol 121c: 
„Articolul 121c

Obiecțiuni la actele delegate
(1) Parlamentul European sau Consiliul 
pot formula obiecțiuni la actele delegate 
în termen de două luni de la data 
notificării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, acest termen 
se prelungește cu două luni. 
(2) În cazul în care nici Parlamentul 
European, nici Consiliul nu au formulat 
obiecțiuni la actul delegat, acesta se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene și intră în vigoare la data 
prevăzută.
(3) Dacă Parlamentul European sau 
Consiliul formulează obiecțiuni la actul 
delegat adoptat, acesta nu intră în 
vigoare. Instituția care formulează 
obiecțiuni își expune motivele care au stat 
la baza acestora.”

Or. en
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Amendamentul 370
Paolo Bartolozzi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
în niciun fel dreptului statelor membre de 
a restricționa sau interzice vânzarea prin 
internet a produselor farmaceutice 
eliberate pe bază de prescripție medicală.

Or. it

Justificare

În prezent, marea majoritate a statelor membre impun restricții privind vânzarea prin 
internet a produselor farmaceutice. Asemenea restricții contribuie, printre altele, la 
minimizarea șanselor ca falsificatorii să pună la dispoziția publicului produse farmaceutice 
falsificate. În interesul sănătății publice și în conformitate cu principiul subsidiarității, ar 
trebui permisă menținerea acestor restricții.

Amendamentul 371
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Elementele de siguranță legate de 
paginile de internet farmaceutice incluse 
în prezentul act legislativ se aplică  în 
termen de cel mult doi ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive. 
Comisia transmite, de asemenea, 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport de evaluare referitor la 
aplicarea elementelor de siguranță, 
inclusiv a celor legate de farmaciile 
online, la care se face referire la articolul 
54 litera (o) din Directiva 2001/83/CE, 
precum și o estimare a contribuției 
acestora la reducerea numărului de 



PE439.860v01-00 66/68 AM\808656RO.doc

RO

medicamente falsificate din lanțul legal de 
aprovizionare din Europa. Raportul ar 
trebui să includă o evaluare a elementelor 
de siguranță pentru alte categorii de 
medicamente și pentru farmaciile online, 
inclusiv pentru medicamentele care se 
eliberează fără prescripție medicală, astfel 
cum sunt definite la titlul VI din Directiva 
2001/83/CE. Dacă este necesar, Comisia 
prezintă propunerile Parlamentului 
European și Consiliului în termen de un 
an de la publicarea raportului respectiv. 

Or. en

Justificare

Farmaciile online reprezintă un aspect important al comerțului cu medicamente falsificate, 
iar elementele de siguranță incluse în aceste pagini de internet ca urmare a prezentului act 
legislativ ar trebui, prin urmare, revizuite după doi ani. Anumite medicamente care nu se 
eliberează pe bază de prescripție medicală pot fi ușor falsificate, fiind necesar, prin urmare, 
ca în revizuirea respectivă să se includă și o evaluare a acestor medicamente în cadrul căreia 
Comisia să trebuiască să analizeze posibilitatea de a le include în domeniul de aplicare în 
virtutea unei abordări bazate pe riscuri.

Amendamentul 372
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport de evaluare privind 
aplicarea elementelor de siguranță 
menționate la articolul 54 litera (o) din 
Directiva 2001/83/CE și contribuția pe 
care se poate spune că au avut-o aceste 
elemente la reducerea numărului de 
medicamente falsificate în cadrul lanțului 
de distribuție legal din Uniune. În raport 
se evaluează mai ales măsura în care este 
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recomandabilă extinderea elementelor de 
siguranță și în cazul altor categorii de 
medicamente, inclusiv al medicamentelor 
care se eliberează fără prescripție 
medicală menționate la titlul VI din  
Directiva 2001/83/CE.

Or. fr

Justificare

Toate medicamentele sunt produse specifice care pot avea un efect dezastruos asupra 
sănătății pacienților dacă sunt falsificate.

Amendamentul 373
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Nicio dispoziție din prezenta directivă 
nu aduce atingere dreptului statelor 
membre de a restricționa sau interzice 
vânzarea prin intermediul internetului a 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală.

Or. en

Justificare

În prezent, marea majoritate a statelor membre restricționează vânzarea prin internet a 
medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală. În interesul sănătății publice și în 
conformitate cu principiul subsidiarității, ar trebui permisă menținerea acestor restricții.
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Amendamentul 374
Crescenzio Rivellini

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În conformitate cu principiul 
subsidiarității inclus la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
prezenta directivă nu afectează în niciun 
fel dreptul statelor membre de a impune 
restricții privind vânzarea prin internet a 
produselor farmaceutice care se 
eliberează pe bază de prescripție 
medicală. 

Or. it

Justificare

În prezent, marea majoritate a statelor membre impun restricții privind vânzarea prin 
internet a produselor farmaceutice. Asemenea restricții s-au dovedit a fi eficiente în ceea ce 
privește minimizarea șanselor ca falsificatorii să pună la dispoziția publicului produse 
farmaceutice contrafăcute. În interesul sănătății publice și în conformitate cu principiile 
subsidiarității și al proporționalității, ar trebui, prin urmare, permisă menținerea acestor 
restricții dacă se dovedește că sunt eficiente în ceea ce privește prevenirea contrafacerii 
medicamentelor.  


