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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 2001/83/CE para impedir a introdução, na cadeia de abastecimento legal, de 
medicamentos falsificados no que diz respeito à sua identidade, história ou origem
(COM(2008)0668 – C7-0513/2008 – 2008/0261(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0668),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0513/2008),

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a base jurídica 
proposta,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, bem 
como da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores
(A7-0000/2009),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Toma nota do facto de a formulação de certas disposições da proposta de directiva relativa 
à adopção de medidas de execução ter de ser aprovada à luz dos artigos 290.º e 291.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, e, nomeadamente, o 
seu artigo 95.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, e, nomeadamente, 
os seus artigos 95.º e 152.º,
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Or. en

Justificação

O objectivo da presente directiva consiste não apenas em garantir o funcionamento do 
mercado interno dos medicamentos, mas também em assegurar um nível elevado de 
protecção da saúde pública na UE.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Regista-se, na Comunidade, um 
aumento alarmante de medicamentos que 
são falsificados no que diz respeito à sua 
identidade, história ou origem. Esses 
produtos contêm normalmente substâncias 
de baixa qualidade ou falsificadas, 
incluindo substâncias activas, ou não 
contêm essas substâncias activas ou 
contêm-nas em dosagens incorrectas, 
representando, consequentemente, uma 
ameaça séria para a saúde pública.

(2) Regista-se, na Comunidade, um 
aumento alarmante de medicamentos que 
são falsificados no que diz respeito à sua 
identidade, história ou origem. Esses 
produtos contêm normalmente substâncias 
de baixa qualidade ou falsificadas, 
incluindo substâncias activas, ou não 
contêm essas substâncias activas ou 
contêm-nas em dosagens incorrectas, 
representando, consequentemente, uma 
ameaça séria para a saúde pública e 
destruindo a confiança que os cidadãos 
depositam nos medicamentos.

Or. en

Justificação

Os medicamentos falsificados podem comprometer seriamente a confiança que os cidadãos 
depositam nos medicamentos. 

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A presente directiva é aplicável sem 
prejuízo das disposições relativas aos 
direitos de propriedade intelectual e 
industrial e tem especificamente por 
objectivo impedir a introdução de 
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medicamentos falsificados na cadeia de 
abastecimento legal.

Or. en

Justificação

A directiva em apreciação deve centrar-se nas consequências para a saúde pública e não 
abordar eventuais problemas relacionados com os direitos de propriedade intelectual ou os 
direitos de patente.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) A Comissão e os Estados-Membros 
devem apoiar o novo projecto de 
convenção do Conselho da Europa sobre 
a contrafacção de medicamentos e delitos 
análogos de que decorra uma ameaça 
para a saúde pública, convenção que 
deverá estar aberta para assinatura em 
2010.

Or. en

Justificação

É necessário um instrumento jurídico internacional, sob a forma de convenção, destinado a 
introduzir nova legislação que contemple um novo delito relacionado com o crime 
farmacêutico, definir sanções específicas a aplicar em caso de contrafacção ou destruição da 
qualidade dos medicamentos e estabelecer regras em matéria de competências, para que os 
interesses das vítimas do crime farmacêutico sejam tidos em conta.
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Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-C) Estima-se que mais de 50% dos 
medicamentos adquiridos em sítios 
Internet que ocultam o seu verdadeiro 
endereço físico sejam falsificados. Por 
esta razão, convém estabelecer uma 
distinção entre as farmácias que 
procedem legitimamente à venda por 
correspondência ou pela Internet e a 
cadeia de abastecimento ilegal que 
permite efectuar aquisições não 
controladas pela Internet. Os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
venda de medicamentos pela Internet seja 
objecto de um controlo permanente por 
parte de organismos designados para o 
efeito.

Or. en

Justificação

É necessário ter em conta as vendas pela Internet, uma vez que vários Estados-Membros 
consideram que este tipo de vendas faz parte da cadeia de abastecimento legal. Segundo as 
estimativas do IMPACT - International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce 
(grupo de trabalho internacional com a missão de combater a contrafacção de 
medicamentos) da Organização Mundial de Saúde, mais de 50% dos medicamentos 
adquiridos em sítios Internet ilegais que ocultam o seu endereço físico são falsificados. Esta 
situação não deve, por isso, ser ignorada, sendo pertinente contemplá-la na directiva.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-D) É necessário sensibilizar os 
cidadãos europeus para o facto de 
colocarem a sua saúde em perigo ao 
encomendarem produtos em sítios 
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Internet não controlados ou pela cadeia 
de abastecimento ilegal. A Comissão, 
juntamente com os Estados-Membros, 
deve adoptar medidas para sensibilizar o 
grande público para os riscos associados 
à aquisição de medicamentos na Internet. 
As campanhas de sensibilização do 
público devem indicar aos cidadãos se as 
suas farmácias em linha estão 
oficialmente registadas e são controladas 
pelas autoridades públicas.

Or. en

Justificação

A sensibilização do público é fundamental para a luta contra o fornecimento de 
medicamentos falsificados vendidos através da Internet. As campanhas de informação são 
determinantes, pois um consumidor atento e bem informado pode precaver-se contra os 
medicamentos falsificados.

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A rede actual de distribuição dos 
medicamentos é cada vez mais complexa e 
envolve muitos intervenientes, que não são 
necessariamente distribuidores por grosso, 
conforme definido na Directiva 
2001/83/CE. A fim de assegurar a 
fiabilidade da cadeia de abastecimento, a 
legislação farmacêutica deve abranger 
todos os intervenientes nessa cadeia: tal 
inclui não apenas os distribuidores que se 
abastecem, detêm, armazenam e fornecem 
produtos, mas também todas as pessoas 
envolvidas nas transacções que não 
manuseiem os produtos. Deveriam estar 
sujeitos à aplicação de normas 
proporcionais de modo a excluir, por todos 
os meios práticos, a possibilidade de os 
medicamentos que são falsificados 
relativamente à sua identidade, história e 
origem serem introduzidos na cadeia de 

(5) A rede actual de distribuição dos 
medicamentos é cada vez mais complexa e 
envolve muitos intervenientes, que não são 
necessariamente distribuidores por grosso, 
conforme definido na Directiva 
2001/83/CE. A fim de assegurar a 
fiabilidade da cadeia de abastecimento, a 
legislação farmacêutica deve abranger 
todos os intervenientes nessa cadeia: tal 
inclui não apenas os distribuidores e os 
transportadores que se abastecem, detêm, 
armazenam e fornecem produtos, mas 
também todas as pessoas envolvidas nas 
transacções que não manuseiem os 
produtos, como os comerciantes e os 
corretores. Deveriam estar sujeitos à 
aplicação de normas proporcionais de 
modo a excluir, por todos os meios 
práticos, a possibilidade de os 
medicamentos que são falsificados 
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abastecimento legal da Comunidade. relativamente à sua identidade, história e 
origem serem introduzidos na cadeia de 
abastecimento legal da Comunidade.

Or. en

Justificação

Os transportadores são um elemento importante da cadeia de distribuição. A Comissão 
procura conferir maior atenção a actividades como a comercialização e a corretagem, dado 
que estas constituem efectivamente um elo fraco por ainda não oferecerem garantias de 
responsabilidade. É, por isso, importante fazer expressamente referência aos comerciantes e 
aos corretores.

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir dispositivos 
de segurança obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos. Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança obrigatórios concebidos para 
assegurar a identificação, a autentificação e 
a rastreabilidade dos medicamentos 
sujeitos a receita médica. Ao introduzir 
dispositivos de segurança obrigatórios para 
os medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos e os excipientes.
Tal inclui o risco de falsificações, devido 
ao seu preço ou a antecedentes no território 
da Comunidade ou no exterior, bem como 
as consequências das falsificações para a 
saúde pública, em função das 
características específicas dos produtos em 
causa e da gravidade da doença que se 
pretende tratar.

No prazo de cinco anos a contar da data 
de entrada em vigor da presente directiva, 
a Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório de 
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avaliação sobre a aplicação dos 
dispositivos de segurança a que se refere a 
alínea o) do artigo 54.º da Directiva 
2001/83/CE e a sua esperada contribuição 
para a redução do número de 
medicamentos falsificados na cadeia de 
abastecimento legal na Europa. Este 
relatório deve incluir uma avaliação dos 
dispositivos de segurança de outras 
categorias de medicamentos, incluindo os 
medicamentos não sujeitos a receita 
médica definidos no título VI da Directiva 
2001/83/CE.

Or. en

Justificação

O impacto dos dispositivos de segurança deve ser avaliado ao fim de cinco anos. Esta 
avaliação permitirá determinar a sua contribuição para a redução dos medicamentos 
falsificados na cadeia de abastecimento legal. A avaliação deve debruçar-se sobre a 
possibilidade de tornar os dispositivos de segurança harmonizados a nível da UE extensíveis 
aos medicamentos não sujeitos a receita médica. Nesta fase, convém limitar a aplicação dos 
dispositivos de segurança aos medicamentos sujeitos a receita médica. Deve-se evitar a 
imposição de uma carga reguladora desnecessária para não agravar os custos suportados 
pelos cidadãos europeus.  

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os dispositivos de segurança serão 
agrupados em função das 
particularidades de determinados 
produtos ou categorias de produtos. Serão 
considerados equivalentes quando 
oferecerem o mesmo grau de eficácia na 
determinação da identificação, 
autenticidade, rastreabilidade e ausência 
de falsificação, bem como o mesmo grau 
de dificuldade técnica para uma 
duplicação. Quando o dispositivo de 
segurança for removido, substituído ou 
coberto, o presente ponto será igualmente 
aplicável ao novo dispositivo de 
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segurança.

Or. en

Justificação

Para dar aplicação a uma abordagem baseada nos riscos, é necessário classificar os 
dispositivos de segurança em função do risco de falsificação dos diferentes tipos de 
medicamentos. A presente alteração permiti-lo-á seguindo uma abordagem tecnologicamente 
neutra. Além disso, para garantir que os dispositivos de segurança, de origem e novos, 
usados pelos reempacotadores sejam realmente equivalentes, a directiva em apreciação deve 
introduzir categorias diferentes de dispositivos equivalentes com base em critérios 
específicos.

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Qualquer operador da cadeia de 
abastecimento que embale medicamentos 
tem de ser titular de uma autorização de 
fabrico. Para que esses dispositivos de 
segurança possam ser eficazes, o titular de 
uma autorização de fabrico só deve ser 
autorizado a remover, substituir ou cobrir 
esses dispositivos em circunstâncias muito 
estritas.

(8) Qualquer operador da cadeia de 
abastecimento que embale medicamentos 
ou que modifique a rotulagem ou a 
embalagem tem de ser titular de uma 
autorização de fabrico. Para que esses 
dispositivos de segurança possam ser 
eficazes, o titular de uma autorização de 
fabrico só deve ser autorizado a remover, 
substituir ou cobrir esses dispositivos em 
circunstâncias muito estritas.  

Or. en

Justificação

Os reempacotadores devem respeitar as mesmas normas de conduta que o fabricante inicial e 
garantir o mesmo nível de integridade dos produtos. Devem assegurar que a sua intervenção 
não conduza à introdução de medicamentos falsificados na cadeia de abastecimento. Dada a 
natureza da sua actividade, os reempacotadores têm não apenas obrigações básicas para 
com os doentes e os profissionais de saúde, mas também uma obrigação de prudência para 
com o fabricante inicial e o titular da autorização de introdução no mercado cujos produtos 
manipulam.



PR\800835PT.doc 13/44 PE430.883v02-00

PT

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O fabrico de substâncias 
farmacêuticas activas deve estar sujeito a 
um regime de boas práticas de fabrico, 
independentemente dessas substâncias 
terem sido fabricadas na Comunidade ou 
importadas. Em relação ao fabrico de 
substâncias farmacêuticas activas em 
países terceiros, deve assegurar-se que as 
normas aplicáveis ao fabrico dessas 
substâncias destinadas a exportação para a 
Comunidade, incluindo a inspecção e a 
execução, proporcionam um nível de 
protecção da saúde pública equivalente ao 
proporcionado pela legislação comunitária.

(13) O fabrico de substâncias 
farmacêuticas activas ou de excipientes
deve estar sujeito a um regime de boas 
práticas de fabrico, independentemente 
dessas substâncias ou desses excipientes 
terem sido fabricados na Comunidade ou 
importados. Em relação ao seu fabrico em 
países terceiros, deve assegurar-se que as 
normas aplicáveis ao fabrico dessas 
substâncias farmacêuticas activas ou 
desses excipientes destinados a exportação 
para a Comunidade, incluindo a inspecção 
e a execução, proporcionam um nível de 
protecção da saúde pública equivalente ao 
proporcionado pela legislação comunitária.

Or. en

Justificação

Os excipientes falsificados também apresentam sérios riscos para a saúde, pelo que devem 
ser abrangidos pelo âmbito de aplicação da directiva em apreciação. Podem provocar graves 
incidentes (no Haiti, morreram 89 pessoas em 1995 e pelos menos 59 crianças em 1996;  na 
Índia, morreram 30 crianças em 1998).

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) As substâncias farmacêuticas 
activas fabricadas em unidades de 
produção instaladas em países terceiros 
devem ser submetidas não apenas a 
inspecções de rotina ou a inspecções 
efectuadas por incumprimento, mas 
também a inspecções e visitas pontuais 
com base numa análise dos riscos e em 
informações.
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Or. en

Justificação

Os resultados das inspecções de rotina são normalmente limitados no que se refere à 
detecção de medicamentos falsificados, sendo as análises dos riscos e as inspecções pontuais 
bastante mais eficazes.

Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os Estados-Membros devem impor 
sanções eficazes por actos associados à 
falsificação de medicamentos. Estas 
sanções devem ser, pelo menos, 
equivalentes às normalmente aplicadas 
por actos ilícitos associados a narcóticos. 
A Comissão pode emitir orientações 
gerais para o estabelecimento desse 
regime eficaz de sanções penais. Convém 
inserir na Directiva 2001/83/CE 
disposições específicas para garantir o 
respeito dos novos requisitos aplicáveis 
aos dispositivos de segurança.

Or. en

Justificação

A aplicação da legislação é crucial neste domínio. As sanções serão um instrumento de 
dissuasão útil. Para que sejam eficazes e para assegurar que os criminosos não possam 
escolher um Estado-Membro com um regime de sanções menos rigoroso, convém adoptar um 
regime de sanções equivalente em toda a UE. O alargamento da aplicação de sanções penais 
a actos associados à falsificação de medicamentos e a indicação das disposições a aplicar 
para garantir o respeito dos novos requisitos aplicáveis aos dispositivos de segurança 
permitiriam oferecer aos doentes uma protecção mais eficaz.
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Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) A falsificação de medicamentos é 
um problema global que requer uma 
coordenação e uma cooperação 
internacionais eficazes e reforçadas, a fim 
de garantir uma maior eficácia das 
estratégias de luta contra a falsificação.

Or. en

Justificação

O reforço da cooperação internacional e da colaboração entre serviços públicos, como os 
serviços de saúde, policiais, aduaneiros, da administração local e judiciários, é essencial 
para pôr termo à falsificação de medicamentos.

Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Uma vez que o objectivo de assegurar 
o funcionamento do mercado interno para 
os medicamentos, garantindo 
simultaneamente um elevado nível de 
protecção da saúde pública contra os 
medicamentos ilegais, devido a uma 
identidade, história ou origem falsificadas, 
não pode ser suficientemente realizado 
pelos Estados-Membros, dado que estes 
últimos não podem adoptar 
individualmente medidas harmonizadas 
aplicáveis na Comunidade, e pode ser 
alcançado mais eficazmente ao nível 
comunitário, a Comunidade pode adoptar 
medidas, em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade previsto no artigo 5.º do 
Tratado. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade, mencionado no 
referido artigo, a presente directiva não 

(18) Uma vez que o objectivo de assegurar 
o funcionamento do mercado interno para 
os medicamentos, garantindo 
simultaneamente um elevado nível de 
protecção da saúde pública contra os 
medicamentos ilegais, devido a uma 
identidade, história ou origem falsificadas, 
não pode ser suficientemente realizado 
pelos Estados-Membros, dado que estes 
últimos não podem adoptar 
individualmente medidas harmonizadas 
aplicáveis na Comunidade, e pode ser 
alcançado mais eficazmente ao nível 
comunitário, a Comunidade pode adoptar 
medidas, em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade previsto no artigo 5.º do 
Tratado. Podem ser mantidas as medidas 
de segurança mais rigorosas já aplicadas 
em certos Estados-Membros.  Em 
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excede o necessário para alcançar esse 
objectivo.

conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, mencionado no referido 
artigo, a presente directiva não excede o 
necessário para alcançar esse objectivo.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de manter legislação mais rigorosa.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

-1) No artigo 1.º, é aditado o n.º 2-A, após 
o n.º 2, com a seguinte redacção:
«2-A) Medicamento falsificado 
Qualquer medicamento com uma falsa 
apresentação:
a) da sua identidade, incluindo a 
embalagem, a rotulagem, a denominação 
e a composição no que diz respeito a todos 
os seus componentes e à sua eficácia; 
e/ou 
b) da sua origem, incluindo o fabricante, 
o país de fabrico, o país de origem e o 
titular da autorização de introdução no 
mercado; e/ou
c) da sua história, incluindo os registos e 
documentos relativos às cadeias de 
distribuição.
Esta definição não diz respeito às 
infracções à legislação em matéria de 
direitos de propriedade intelectual e 
industrial ou direitos de patente.»  

Or. en
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Justificação

É necessária uma definição de medicamentos falsificados, dada a actual falta de clareza 
quanto ao que é englobado por este termo. A directiva em apreciação deve centrar-se nas 
consequências para a saúde pública e não abordar eventuais problemas relacionados com os 
direitos de propriedade intelectual ou os direitos de patente.

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

-1-A) No artigo 1.º, é aditado o n.º 2-B, 
após o n.º 2-A, com a seguinte redacção:
«2-B) Substância farmacêutica activa 
Qualquer substância ou mistura de 
substâncias destinada a ser utilizada no 
fabrico de um medicamento e que, 
quando utilizada na sua produção, se 
torna uma substância activa desse 
medicamento. Estas substâncias 
destinam-se a proporcionar actividade 
farmacológica ou outro efeito directo no 
diagnóstico, cura, alívio, tratamento ou 
prevenção de uma doença ou a 
influenciar a estrutura e a função do 
organismo.»

Or. en

Justificação

É necessária uma definição de substância farmacêutica activa. Esta definição está em 
conformidade com as boas práticas de fabrico.

Alteração 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-B (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

No artigo 1.º, é aditado o n.º 3-A, após o 
n.º 3, com a seguinte redacção:
«3-A) Excipiente 
Qualquer substância ou composto, que 
não a substância farmacêutica activa e os 
materiais de embalagem, destinado a ou 
concebido para ser utilizado no fabrico de 
um medicamento.»

Or. en

Justificação

É necessária uma definição de excipiente. Um excipiente é uma parte essencial do 
medicamento acabado absorvido pelo organismo, pelo que apresenta riscos para a saúde 
pública se for falsificado. 

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

«17-A) Comercialização de medicamentos «17-A) Comercialização

Qualquer actividade que consista na 
negociação, independentemente e em nome 
de outra pessoa, da venda ou da compra de 
medicamentos, ou relativa à facturação ou 
à corretagem de medicamentos, excluindo 
o fornecimento de medicamentos ao 
público, e que não se enquadre na 
definição de distribuição por grosso de 
medicamentos.»

Qualquer actividade que consista na 
negociação, independentemente e em nome 
de outra pessoa, da venda ou da compra de 
medicamentos, substâncias farmacêuticas 
activas ou excipientes, ou relativa à 
facturação de medicamentos, substâncias 
farmacêuticas activas ou excipientes,
excluindo o seu fornecimento ao público, e 
que não se enquadre na definição de 
distribuição por grosso de medicamentos.»

Or. en

Justificação

A comercialização não abrange apenas os medicamentos, mas também as substâncias 
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farmacêuticas activas e os excipientes, pelo que é importante fazer expressamente referência 
a estas substâncias no texto.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

1-A) No artigo 1.º, é aditado o n.º 17-B, 
após o n.º 17-A, com a seguinte redacção:
«17-B) Corretagem
Qualquer actividade ligada à venda ou 
compra de medicamentos, substâncias 
farmacêuticas activas ou excipientes, com 
excepção da venda a retalho e da 
distribuição por grosso, como definida no 
n.º 17 do presente artigo, que não inclua a 
manipulação física e que consista na 
mediação, independentemente e em nome 
de outra pessoa singular ou colectiva.»

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer uma distinção entre comercialização e corretagem.

Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

«(3) Sem prejuízo do disposto no n.º 1 e no 
n.º 4 do artigo 3.º, o título IV da presente 
directiva é aplicável aos medicamentos 
destinados apenas à exportação e aos 

«(3) Sem prejuízo do disposto no n.º 1 e no 
n.º 4 do artigo 3.º, o título IV da presente 
directiva é aplicável aos medicamentos 
destinados apenas à exportação e aos 
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produtos intermédios, bem como às 
substâncias activas utilizadas como 
matérias-primas.»

produtos intermédios, bem como às 
substâncias activas utilizadas como 
matérias-primas e excipientes.»

Or. en

Justificação

Os excipientes falsificados também podem apresentar sérios riscos para a saúde, pelo que 
devem ser abrangidos pelo âmbito de aplicação da presente directiva.

Alteração 22

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea f) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«f) Observar os princípios e as directrizes 
de boas práticas de fabrico de 
medicamentos e só utilizar como matérias-
primas substâncias activas que tenham sido 
fabricadas em conformidade com as 
directrizes pormenorizadas relativas às 
boas práticas de fabrico de matérias-
primas. Para o efeito, o titular da 
autorização de fabrico deve verificar se o 
fabricante das substâncias activas cumpre 
as boas práticas de fabrico, pelos seus 
próprios meios ou recorrendo a um 
organismo acreditado para esse fim por 
uma autoridade competente de um Estado-
Membro.»

«f) Observar os princípios e as directrizes 
de boas práticas de fabrico de 
medicamentos e só utilizar como matérias-
primas substâncias activas que tenham sido 
fabricadas e distribuídas em conformidade 
com as directrizes pormenorizadas 
relativas às boas práticas de fabrico e 
distribuição de matérias-primas. Para o 
efeito, o titular da autorização de fabrico 
deve verificar se o fabricante das 
substâncias activas cumpre as boas práticas 
de fabrico, pelos seus próprios meios ou 
recorrendo a um organismo acreditado para 
esse fim por uma autoridade competente de 
um Estado-Membro. Os excipientes devem 
ser sujeitos às mesmas condições de 
respeito das boas práticas de fabrico e 
distribuição.»

Or. en

Justificação

Os excipientes também podem ser falsificados e, por conseguinte, apresentar riscos para a 
saúde pública. Devem, por isso, ser sujeitos às mesmas condições que as substâncias activas.  
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Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditada a alínea g-A) com a 
seguinte redacção:
«g-A) Verificar a autenticidade e a 
qualidade das substâncias activas e dos 
excipientes.»

Or. en

Justificação

Os excipientes também podem ser falsificados e, por conseguinte, apresentar riscos para a 
saúde pública. A sua qualidade e a sua autenticidade devem, por isso, ser verificadas.

Alteração 24

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46-B – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Tiverem sido fabricadas segundo
normas de boas práticas de fabrico, no 
mínimo, equivalentes às instituídas pela 
Comunidade; e

a) Tiverem sido fabricadas em unidades de 
fabrico que respeitam as boas práticas de 
fabrico da União Europeia ou normas de 
boas práticas de fabrico, no mínimo, 
equivalentes às instituídas pela 
Comunidade. O respeito das boas práticas 
de fabrico deve ser verificado por meio de 
inspecções; e

Or. en

Justificação

É necessário inspeccionar todas as unidades de fabrico de países terceiros que produzem 
substâncias farmacêuticas activas destinadas a medicamentos europeus.
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Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46-B – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se forem acompanhadas por uma 
confirmação, por escrito, do país terceiro 
exportador de que as boas práticas de 
fabrico aplicáveis à unidade de fabrico da 
substância activa exportada são, no 
mínimo, equivalentes às instituídas pela 
Comunidade e que essa unidade de fabrico 
está sujeita a inspecções e a execução de 
normas que garantem que essas boas 
práticas de fabrico não possam ser 
desvirtuadas.

b) Se forem acompanhadas por uma 
confirmação, por escrito, do país terceiro 
exportador de que as boas práticas de 
fabrico aplicáveis à unidade de fabrico da 
substância activa exportada são, no 
mínimo, equivalentes às instituídas pela 
Comunidade, que essa unidade de fabrico 
está sujeita a inspecções regulares e à
execução eficaz de boas práticas de 
fabrico que garantem uma protecção da 
saúde pública, no mínimo, equivalente à 
existente na Comunidade e que, no caso 
de serem detectadas situações de 
incumprimento, o país terceiro exportador 
transmite imediatamente esta informação 
à Comunidade.

Or. en

Justificação

A protecção garantida em países terceiros deve ser, no mínimo, equivalente à existente na 
Comunidade. Em caso de incumprimento, o país terceiro exportador deve transmitir 
imediatamente esta informação à Comunidade.

Alteração 26

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 47 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

«Os princípios relativos às boas práticas de 
fabrico das substâncias activas utilizadas 
como matérias-primas, referidas na alínea 
f) do artigo 46.º e no artigo 46.º-B, são 
adoptados sob a forma de directrizes 

«Os princípios relativos às boas práticas de 
fabrico e de distribuição das substâncias 
activas utilizadas como matérias-primas e 
excipientes, referidas na alínea f) do artigo 
46.º e no artigo 46.º-B, são adoptados sob a 
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pormenorizadas.» forma de directrizes pormenorizadas.»

Or. en

Alteração 27

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 52-A

Texto da Comissão Alteração

Os fabricantes e os importadores de 
substâncias activas utilizadas como 
matérias-primas estabelecidos na 
Comunidade devem comunicar o seu 
endereço à autoridade competente do 
Estado-Membro em cujo território estejam 
estabelecidos.

Os fabricantes, os importadores e os 
distribuidores de substâncias activas 
utilizadas como matérias-primas e 
excipientes estabelecidos na Comunidade 
devem comunicar o seu endereço à 
autoridade competente do Estado-Membro 
em cujo território estejam estabelecidos.

Or. en

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, sujeitos 
a receita médica conforme definido no 
título VI. Em relação aos medicamentos 
genéricos sujeitos a receita médica, 
definidos no Título VI, são obrigatórios 
dispositivos de segurança, se a Comissão 
considerar que tal é necessário com base 
numa análise dos riscos, em 
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conformidade com o n.º 4 do artigo 
54.º-A.»

Or. en

Justificação

São necessários dispositivos de segurança obrigatórios para os medicamentos sujeitos a 
receita médica. Os medicamentos genéricos devem ser incluídos com base numa avaliação 
dos riscos.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Manter os custos adicionais ao nível 
mais baixo possível.

Or. en

Justificação

É necessário harmonizar os dispositivos de segurança com base em critérios claros. É 
igualmente necessário garantir que os excipientes não sejam falsificados. Além disso, os
custos adicionais devem ser mantidos ao nível mais baixo possível. 

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

Os dispositivos de seguranças são 
considerados equivalentes quando 
oferecem o mesmo grau de eficácia na 
determinação da identificação, 
autenticidade, rastreabilidade e ausência 
de falsificação, bem como o mesmo grau 
de dificuldade técnica para uma 
duplicação que o dispositivo de segurança 
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original.

Or. en

Justificação

Os reempacotadores devem respeitar as mesmas normas de conduta que o fabricante inicial e 
garantir o mesmo nível de integridade dos produtos. 

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) O risco para a saúde pública.

Or. en

Justificação

A protecção da saúde pública é essencial.

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A legislação não se destina a proteger os direitos de propriedade industrial e comercial, mas 
a saúde pública. Contudo, as informações de natureza comercial e comercial devem ser 
protegidas.

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

-a) Ao artigo 80.º, é aditada a alínea c-A) 
com a seguinte redacção:
c-A) Assegurar-se de que os 
medicamentos que adquiriu não são 
falsificados, verificando a autenticidade 
do dispositivo de segurança na 
embalagem exterior;

Or. en

Justificação

Todos os operadores da cadeia de abastecimento legal devem verificar a autenticidade dos 
medicamentos que detêm. Esta é a única forma de impedir que as trocas de medicamentos 
facilitem a introdução de medicamentos falsificados na cadeia de abastecimento legal.
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Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

– data, – data,
– nome do medicamento, – nome do medicamento,

– quantidade recebida, fornecida ou 
transaccionada,

– quantidade recebida, fornecida,
transaccionada ou objecto de corretagem,

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

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

– número de lote,
– número de registo da autorização de 
introdução no mercado;»

Or. en

Justificação

Convém mencionar a corretagem, devido ao facto de esta ser uma actividade ainda menos 
regulamentada e controlada do que a actividade comercial. A directiva deve pôr termo a esta 
lacuna mediante uma referência à corretagem, reforçando assim o funcionamento da cadeia 
de abastecimento legal.

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

i) Deve informar a autoridade competente 
relativamente a produtos que receba e que 

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

identifica como infringindo ou suspeitos de 
infringir o n.º 1 do artigo 6.º da presente 
directiva.

– O n.º 1 do artigo 6.º da presente 
directiva;

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

– Os direitos dos titulares de marcas ao 
abrigo da legislação comunitária, 
conforme definidos pelo Regulamento 
(CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de 
Dezembro de 1993, sobre a marca 
comunitária ou ao abrigo da legislação do 
Estado-Membro onde o produto tenha 
sido recebido.
Além disso, nos casos em que essas 
infracções, ou suspeitas de infracção, 
estejam relacionadas com um medicamento 
falsificado, o titular da autorização de 
introdução no mercado ou da marca 
objecto de falsificação deve ser informado.

Or. en

Justificação

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

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

No tocante à distribuição por grosso para 
os países terceiros, não é aplicável o 
disposto no artigo 76.º, nas alíneas c) e i) 
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do artigo 80.º, no artigo 81.º, nem no 
artigo 82.º. Além disso, a alínea b) do 
artigo 80.º não é aplicável sempre que um 
produto seja recebido directamente de um 
país terceiro.

Os Estados-Membros devem tomar todas 
as medidas necessárias para impedir a 
distribuição e a exportação de 
medicamentos do seu território para 
países terceiros. A presente directiva é 
aplicável sem prejuízo das disposições da 
Convenção de Istambul relativas ao 
fornecimento de medicamentos a países 
terceiros em situações de emergência.  
No que se refere ao fornecimento de 
medicamentos a pessoas autorizadas ou 
habilitadas a fornecer medicamentos ao 
público num país terceiro, os 
distribuidores por grosso devem conservar 
documentação, sob a forma de facturas de 
compra/venda, informatizada ou sob 
qualquer outra forma que, em relação a 
qualquer transacção de entrada e saída, 
contenha, no mínimo, as seguintes 
informações:
– data,
– nome do medicamento,
– quantidade recebida ou fornecida,
– nome e endereço do fornecedor ou do 
destinatário, consoante o caso.
Os distribuidores por grosso autorizados 
devem manter essa documentação à 
disposição das autoridades competentes, 
para fins de inspecção, durante um 
período de cinco anos.

Or. en

Justificação

A directiva deve igualmente procurar reduzir a distribuição por grosso de medicamentos 
falsificados a países terceiros. A aplicação de normas menos rigorosas à exportação ou ao 
trânsito com destino a países terceiros prejudicaria a credibilidade da Comunidade nas suas 
tentativas para reforçar a cooperação internacional no domínio da luta contra os 
medicamentos falsificados. Por esta razão, não são permitidas derrogações. Contudo, as 
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disposições da Convenção de Istambul devem ser aplicadas aos medicamentos enviados para 
países terceiros por razões humanitárias, a fim de ajudar as vítimas de catástrofes naturais 
ou outras.

Alteração 38

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 85-B – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As pessoas que comercializam 
medicamentos devem assegurar que os 
medicamentos comercializados sejam 
objecto de uma autorização de introdução 
no mercado concedida nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 ou pelas 
autoridades competentes de um Estado-
Membro, em conformidade com a presente 
directiva. Além disso, são aplicáveis os 
requisitos definidos nas alíneas d) a h) do 
artigo 80.º.

As pessoas que comercializam ou se 
dedicam à corretagem de medicamentos 
devem assegurar que os medicamentos 
comercializados ou sujeitos a corretagem 
sejam objecto de uma autorização de 
introdução no mercado concedida nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 726/2004 
ou pelas autoridades competentes de um 
Estado-Membro, em conformidade com a 
presente directiva. Além disso, são 
aplicáveis os requisitos definidos nas 
alíneas b) a h) do artigo 80.º.

Or. en

Justificação

As notificações não bastam para garantir que comerciantes e corretores cumpram certas 
normas de segurança. Estes devem, além disso, responder pelas suas acções e ser 
responsabilizados em caso de contrafacção. A posse de uma autorização permitiria alcançar 
estes objectivos.

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

1. A Comissão deve adoptar um logótipo 
comunitário para a página principal de 
sítios Internet de farmácias, de modo a 
ajudar o público a verificar se um 
determinado sítio Internet que propõe a 
venda de medicamentos está associado a 
uma farmácia registada. Este logótipo 
deve ter uma ligação a um sítio Internet 
central a nível de cada Estado-Membro, 
criado pelo Estado-Membro, que permita 
aos visitantes verificar a autenticidade do 
logótipo e que preste informações 
essenciais sobre os riscos associados à 
aquisição de medicamentos pela Internet. 
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, a que se refere o n.º 2-A do 
artigo 121.º.
2. Os Estados-Membros tomarão todas as 
medidas necessárias para assegurar que 
todos os sítios Internet de farmácias 
registadas associados a farmácias 
situadas no respectivo território exibam o 
logótipo comunitário referido no n.º 1 e 
para impedir que sítios Internet de 
farmácias não registadas usem o logótipo 
e a ligação ao sítio Internet central 
referido no n.º 1. 

Or. en

Justificação

A Internet é o principal canal de entrada de medicamentos falsificados na UE, pelo que deve 
ser objecto desta directiva.
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Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

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

Artigo 85.º-D
1. A fim de sensibilizar o grande público 
para os riscos associados à aquisição de 
medicamentos pela Internet, a Comissão 
deve adoptar medidas que podem incluir:
– avisos no topo da página dos motores de 
pesquisa, em caso de procura de 
medicamentos na Internet;
– campanhas de informação geral em 
cooperação com os Estados-Membros;
– listas facilmente acessíveis de 
e-farmácias acreditadas.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, a que se refere o n.º 2-A do 
artigo 121.º

Or. en

Justificação

É importante sensibilizar o público para os perigos dos medicamentos falsificados.

Alteração 41

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

14-C) É aditado o artigo 85.º-E com a 
seguinte redacção:

Artigo 85.º-E
Os Estados-Membros asseguram o 
controlo permanente da Internet por um 
organismo designado no que se refere à 
venda de medicamentos e intentam acções 
em caso de incumprimento das 
disposições da presente directiva.  

Or. en

Justificação

É importante identificar farmácias Internet ilegais, a fim de desmantelar as redes criminosas 
que falsificam medicamentos.

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 43

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 116 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

16-A) No artigo 116.º, o segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte 
redacção:
A autorização é igualmente suspensa, 
retirada, revogada ou alterada quando 
se considerar que as informações que 
constam do processo, por força dos 
artigos 8.º, 10.º 10.º-A, 10.º-B, 10.º-C e 
11.º, estão incorrectas ou não foram 
alteradas nos termos do artigo 23.º, ou 
quando os controlos previstos no artigo 
112.º não tiverem sido efectuados, ou 
quando as inspecções previstas no artigo 
111.º demonstrarem que as boas práticas 
de fabrico ou de distribuição não são 
respeitadas.
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Or. en

Justificação

Deve ser a autoridade competente a efectuar as inspecções, a fim de corrigir qualquer 
situação que se afaste do previsto. É, por isso, importante referir expressamente que, quando 
uma inspecção detectar irregularidades, o titular da autorização terá de suportar as 
consequências até a situação ser resolvida. Em certos casos, tal implicará a perda da 
autorização.

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 118.º-B-A

As sanções referidas no artigo 118.º-B 
devem ser equivalentes às normalmente 
aplicadas por actividades ilícitas 
associadas a narcóticos e devem ser 
equivalentes em todos os 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A aplicação da legislação é crucial neste domínio. As sanções serão um instrumento de 
dissuasão útil. Para que sejam eficazes e para assegurar que os criminosos não possam 
escolher um Estado-Membro com um regime de sanções menos rigoroso, convém adoptar um 
regime de sanções equivalente em toda a UE.

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 118.º-B-B

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

Or. en

Justificação

O intercâmbio de informações e boas práticas contribuirá para melhorar a aplicação da 
legislação e criar um regime de sanções relativamente uniforme em toda a UE.

Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros, ao aplicarem a 
presente directiva, devem adoptar as 
medidas necessárias para assegurar a 
cooperação entre as autoridades 
competentes para os medicamentos e as 
autoridades alfandegárias; os 
Estados-Membros devem igualmente 
assegurar que os funcionários aduaneiros 
recebam formação adequada para a 
identificação de medicamentos 
falsificados.

Or. en
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Justificação

A oferta de formação aos funcionários aduaneiros é um meio eficaz para lutar contra a 
falsificação de medicamentos. É, por isso, importante proporcionar uma formação adequada 
a estes funcionários.

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 118.º-C-A
A Comissão, juntamente com os 
Estados-Membros, deve desenvolver 
acções concertadas com as autoridades de 
países terceiros para inspeccionar zonas 
de trânsito em que os medicamentos 
estejam armazenados.

Or. en

Justificação

É necessário conferir especial atenção à vigilância de zonas de trânsito, em cooperação com 
as autoridades competentes dos países terceiros em causa.

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 118.º-C-B
A Comissão e os Estados-Membros devem 
cooperar estreitamente com o Conselho 
da Europa na elaboração de uma 
convenção europeia para a eliminação da 
falsificação de medicamentos e do tráfico 
de medicamentos falsificados, que cubra 
os aspectos civis e penais do problema.



PE430.883v02-00 38/44 PR\800835PT.doc

PT

Or. en

Justificação

Constatou-se que a falsificação de medicamentos se tornou uma actividade conduzida por 
redes de criminalidade internacionais, pelo que não é possível encontrar uma solução para 
este problema de saúde pública apenas dentro das fronteiras da UE. A União Europeia e os 
Estados-Membros devem, por isso, apoiar a assinatura e a ratificação da nova Convenção 
Internacional do Conselho da Europa.

Alteração 49

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

1) Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva, o mais tardar, em 
[inserir data efectiva, 18 meses após 
publicação]. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

1) Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva, o mais tardar, em 
[inserir data efectiva, 12 meses após 
publicação]. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

Os Estados-Membros devem aplicar essas 
disposições a partir de [inserir data 
efectiva, 18 meses após publicação + 1 
dia].

Os Estados-Membros devem aplicar essas 
disposições a partir de [inserir data 
efectiva, 12 meses após publicação + 1 
dia].

Não obstante, os Estados-Membros devem 
aplicar:

Não obstante, os Estados-Membros devem 
aplicar: 

a) As disposições necessárias para dar 
cumprimento ao n.º 4 do artigo 1.º, na 
medida em que esteja relacionado com o 
disposto nas alíneas b) do n.º 2 e do n.º 3 
do artigo 46.º-B da Directiva 2001/83/CE, 
com a redacção que lhe é dada pela 
presente directiva, a partir de [inserir a data 
efectiva, 24 meses após publicação];

a) As disposições necessárias para dar 
cumprimento ao n.º 4 do artigo 1.º, na 
medida em que esteja relacionado com o 
disposto nas alíneas b) do n.º 2 e do n.º 3 
do artigo 46.º-B da Directiva 2001/83/CE, 
com a redacção que lhe é dada pela 
presente directiva, a partir de [inserir a data 
efectiva, 12 meses após publicação];

b) As disposições necessárias para cumprir 
o disposto nos n.ºs 6, 8 e 9 do artigo 1.º a 
partir de [inserir data efectiva, 48 meses
após publicação].

b) As disposições necessárias para cumprir 
o disposto nos n.ºs 6, 8 e 9 do artigo 1.º a 
partir de [inserir data efectiva, 24 meses
após publicação].
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Sempre que os Estados-Membros 
adoptarem tais disposições, estas devem 
incluir uma referência à presente directiva 
ou ser acompanhadas dessa referência 
aquando da sua publicação oficial. As 
modalidades dessa referência são 
estabelecidas pelos Estados-Membros.

Sempre que os Estados-Membros 
adoptarem tais disposições, estas devem 
incluir uma referência à presente directiva 
ou ser acompanhadas dessa referência 
aquando da sua publicação oficial. As 
modalidades dessa referência são 
estabelecidas pelos Estados-Membros.

2) Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão o texto das principais 
disposições de direito interno que 
adoptarem no domínio abrangido pela 
presente directiva.

2) Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão o texto das principais 
disposições de direito interno que 
adoptarem no domínio abrangido pela 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Por razões de protecção da saúde pública e no interesse dos doentes, dos farmacêuticos e dos 
fabricantes, é essencial que os prazos sejam tão curtos quanto possível.

Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

2-A) No prazo de cinco anos a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
directiva, a Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório de avaliação sobre a aplicação 
dos dispositivos de segurança a que se 
refere a alínea o) do artigo 54.º da 
Directiva 2001/83/CE e a sua esperada 
contribuição para a redução do número 
de medicamentos falsificados na cadeia de 
abastecimento legal na Europa. Este 
relatório deve incluir uma avaliação dos 
dispositivos de segurança de outras 
categorias de medicamentos, incluindo 
medicamentos não sujeitos a receita 
médica conforme definido no Título VI da 
Directiva 2001/83/CE. Se necessário, a 
Comissão apresentará propostas ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
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Or. en

Justificação

Certos medicamentos não sujeitos a receita médica são vulneráveis à falsificação. Por esta 
razão, a Comissão deve, por ocasião da revisão desta directiva, considerar a possibilidade de 
os incluir no seu campo de aplicação com base numa análise dos riscos.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta da Comissão destinada a impedir a introdução, na cadeia de abastecimento, de 
medicamentos falsificados chama a atenção para uma questão que preocupa cada vez mais os 
cidadãos europeus: a qualidade e a segurança dos medicamentos que consomem. A relatora 
congratula-se, por isso, com a proposta da Comissão que tem por objectivo lutar contra os 
medicamentos falsificados, dado tratar-se de uma medida necessária para fazer face a esta 
ameaça crescente para a saúde e melhor garantir a segurança dos doentes.

O problema
A avaliação de impacto realizada pela Comissão (SEC(2008)2674) refere, entre outros 
aspectos, as seguintes constatações, particularmente alarmantes:

 Acentuado aumento das apreensões de medicamentos falsificados pelos serviços 
aduaneiros (2,7 milhões de medicamentos apreendidos nas fronteiras da UE em 2006 
e 2,5 milhões em 2007, ou seja, um aumento de 384% relativamente a 2005);

 Tendência para uma evolução da falsificação dos chamados medicamentos "lifestyle" 
para os medicamentos que salvam vidas, como os medicamentos destinados ao 
tratamento do cancro e de doenças cardíacas, perturbações psiquiátricas e infecções. 
A utilização destes medicamentos falsificados pode ter consequências fatais. 

 Tendência para chegar à cadeia de abastecimento clássica. Para além da Internet, a 
cadeia de distribuição autorizada é cada vez mais atingida. Dos treze 
Estados-Membros que dispunham de dados, sete relataram casos de presença de 
medicamentos contrafeitos na cadeia de abastecimento legal. 

Convém sublinhar que, de acordo com o grupo de peritos da OMS, em grande número de 
países de África e em certas regiões da Ásia e da América Latina, mais de 30% dos 
medicamentos à venda podem ser falsificados. As estratégias para impedir a introdução de 
medicamentos falsificados no mercado europeu deveriam ter igualmente um impacto positivo 
noutras regiões do mundo onde o problema é ainda mais grave. 

Os doentes têm de ter a certeza absoluta de que os medicamentos que consomem são 
realmente os querem consumir. A utilização de medicamentos falsificados pode conduzir ao 
fracasso terapêutico e colocar vidas em perigo. A relatora considera, por conseguinte, que a 
protecção da saúde pública contra os medicamentos falsificados deve ser o principal objectivo 
da directiva. Este objectivo não deve ser comprometido por outros objectivos secundários.

A directiva não deve abordar os direitos de propriedade intelectual nem os direitos de patente, 
que já são objecto de outros instrumentos legislativos específicos.

Base jurídica dupla 
A relatora prefere uma base jurídica dupla para esta directiva. A falsificação de medicamentos 
é um crime que priva os doentes do tratamento médico de que necessitam e prejudica a sua 
saúde, podendo mesmo provocar a morte. Por esta razão, o principal objectivo da directiva 
deve ser a protecção da saúde pública. Este objectivo deve ser reflectido na base jurídica da 
directiva. Tal está em consonância com o projecto de convenção do Conselho da Europa que 
coloca a ênfase na saúde pública.
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Definições e responsabilidades
Para melhor salvaguardar a rede de distribuição de medicamentos, é crucial dispor de 
definições claras, não apenas relativamente ao âmbito de aplicação da directiva, mas também 
aos diferentes intervenientes na cadeia de abastecimento. O que é um medicamento 
falsificado? O que é uma substância activa ou um excipiente? A proposta da Comissão não 
proporciona a clareza necessária. O mesmo é válido para as definições dos diferentes 
intervenientes na cadeia de abastecimento, sendo necessário clarificar as suas funções e 
responsabilidades. É absolutamente necessário estabelecer uma distinção entre os 
intervenientes já oficialmente reconhecidos - e que são considerados responsáveis - e os que 
não pertencem a esta categoria, embora sejam importantes para a responsabilidade da cadeia 
de distribuição. É, por conseguinte, importante estabelecer uma distinção entre comerciantes e 
corretores, bem como clarificar as suas funções e responsabilidades. O mesmo é válido para 
outros intervenientes, como transportadores ou comerciantes paralelos. A directiva deve 
impedir que se gerem confusões e não deixar margem para o surgimento de zonas "cinzentas". 
Deve indicar com clareza os intervenientes que podem exercer uma actividade neste domínio 
e as condições em que o podem fazer. Definições mais claras facilitarão a aplicação da 
directiva.

Sanções
A falsificação de medicamentos não é um delito menor. Trata-se de uma actividade criminosa 
organizada que coloca em perigo vidas humanas. As sanções por falsificação devem reflectir 
este facto e ser equivalentes às normalmente aplicadas por actos ilícitos associados a 
narcóticos. É crucial reforçar as disposições relativas a sanções contidas na proposta da 
Comissão.

Dispositivos de segurança
Os Estados-Membros distinguem entre medicamentos sujeitos a receita médica e 
medicamentos não sujeitos a receita médica, dado que os primeiros comportam maiores riscos 
para os doentes, tanto no caso de serem falsificados, como no caso de serem tomados 
indevidamente. Por esta razão, os dispositivos de segurança devem ser obrigatórios para os 
medicamentos sujeitos a receita médica. Contudo, é necessário reconhecer que os 
medicamentos só são falsificados se existirem razões económicas para o fazer. Os baixos 
custos dos medicamentos genéricos tornam menos lucrativa a sua falsificação. A relatora 
considera, por isso, que, para certos medicamentos genéricos ou categorias de produtos, se 
pode renunciar aos critérios de desempenho aplicáveis aos dispositivos de segurança, se as 
conclusões de uma avaliação dos riscos apontarem nesse sentido. A relatora propõe ainda que, 
num prazo de cinco anos a contar da data de entrada em vigor da directiva em apreciação, se 
avalie se os dispositivos de segurança devem tornar-se igualmente obrigatórios para os 
medicamentos vendidos sem receita médica.

Excipientes
Ao tomarem medicamentos, os doentes consomem não apenas substâncias activas, mas 
também excipientes. As consequências da utilização de excipientes falsificados são bem 
conhecidas. Entre os casos de consequências graves inclui-se a morte de 89 pessoas em 1995 
e de, pelo menos, 59 crianças em 1996, no Haiti, ou a morte de 30 crianças na Índia, em 1998. 
A relatora inclui, por isso, os excipientes no projecto de relatório. É necessário verificar a 
qualidade e a autenticidade dos medicamentos. 
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Vendas pela Internet
A proposta da Comissão não faz referência às vendas pela Internet, considerando-as parte da 
cadeia de abastecimento ilegal. Tal não tem em conta o facto de as vendas pela Internet 
estarem legalizadas nalguns Estados-Membros. É sabido que a Internet é um dos principais 
canais de entrada de medicamentos falsificados no mercado europeu. A relatora optou por 
incluir no projecto de relatório disposições que permitem fazer face a este importante 
problema. A primeira prioridade consiste em sensibilizar o público para os riscos associados à 
aquisição de medicamentos na Internet. É necessário criar programas de informação para 
sensibilizar os consumidores para a existência de produtos falsificados e o risco de adquirirem 
medicamentos em canais não autorizados. A segunda prioridade consiste em assegurar que os 
doentes reconheçam os sítios Internet que respeitam a legislação em vigor. O público teria 
dificuldade em compreender uma directiva que visa lutar contra a falsificação de 
medicamentos, mas que não faz referência à Internet, o mais importante canal de entrada de 
medicamentos falsificados. Encontrar uma solução para este problema é um dos principais 
objectivos do projecto de relatório. 

Informações e relatórios
A criação de uma rede entre a Comissão, a EMEA e as autoridades competentes dos 
Estados-Membros permitiria dispor de mais informação sobre o fenómeno e compreendê-lo 
melhor, a fim de o combater de forma mais eficaz. A Comissão, a EMEA e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros informarão anualmente esta rede sobre as acções que 
empreenderam.

Cooperação internacional
É necessária coordenação entre os diversos organismos nacionais e internacionais envolvidos 
na luta contra os medicamentos falsificados. É importante melhorar a cooperação 
internacional e desenvolver mecanismos multilaterais que permitam aos países importadores 
lançar investigações e identificar a verdadeira fonte dos medicamentos contrafeitos que 
entram nos seus mercados.

Inspecções das importações
A directiva em apreciação centra-se no controlo da qualidade das importações de 
medicamentos, dado que são uma das principais portas de entrada de medicamentos 
falsificados no mercado europeu. Por esta razão, a relatora considera fundamental criar um 
sistema de inspecções que se baseie principalmente nas boas práticas de fabrico já definidas 
em acordos internacionais. A cooperação internacional já existente e a experiência dos 
Estados-Membros são elementos essenciais para o desenvolvimento de um sistema de 
detecção de falsificações mais sólido e eficaz.

Exportações
A proposta da Comissão não faz referência ao controlo e à distribuição de medicamentos 
falsificados destinados a países terceiros. É difícil explicar a razão pela qual a UE aplica 
disposições rigorosas aos medicamentos que entram no mercado europeu para poder encontrar 
os responsáveis no caso de os medicamentos serem falsificados, mas não prevê quaisquer 
disposições para os medicamentos exportados para países terceiros em África, na América do 
Sul ou na Ásia. Este facto reduz significativamente as possibilidades de a Europa insistir 
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numa cooperação internacional reforçada. O fabrico e a distribuição de medicamentos da UE 
destinados a países terceiros devem obedecer aos critérios aplicados à importação. Tal 
reforçaria o nosso contributo para a luta contra a falsificação criminosa de medicamentos em 
diversos países terceiros, nos quais, de acordo com a OMS, o problema é bastante grave.

Observações finais
Na directiva em apreciação estão em jogo vários interesses, muitas vezes contraditórios. Para 
alguns intervenientes, a solução implica a redução de intermediários; outros prefeririam a 
manutenção dos procedimentos já existentes, sem participação na partilha de 
responsabilidades ou custos. Alguns defendem que esta directiva deve centrar-se nos riscos 
dos produtos; outros advogam que se deve centrar nos riscos da cadeia. A relatora está 
convicta de que a directiva deve ter em conta os diferentes interesses, mas privilegiar o nosso 
interesse comum - a segurança dos doentes. É este o princípio subjacente às alterações 
apresentadas no projecto de relatório. 


