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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 2001/83/CE privind prevenirea pătrunderii în lanţul legal de 
aprovizionare a medicamentelor falsificate în ceea ce priveşte identitatea, istoricul sau 
sursa acestora
(COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2008)0668),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0513/2008),

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

– având în vedere articolele 55 şi 37 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, precum şi cel al Comisiei pentru 
piaţa internă şi protecţia consumatorilor (A6-0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. ia act de faptul că formularea anumitor dispoziţii din propunerea de directivă referitoare la 
adoptarea măsurilor de punere în aplicare va trebui să fie adaptată în lumina articolelor 
290 şi 291 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

4. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
95,

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolele 
95 şi 152,
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Or. en

Justificare

Scopul prezentei directive nu este numai să stabilească funcţionarea pieţei interne pentru 
medicamente, ci şi să asigure un înalt nivel de protecţie a sănătăţii publice în Uniunea 
Europeană.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În Uniunea Europeană are loc o creştere 
alarmantă a numărului de medicamente 
detectate care sunt falsificate în ceea ce 
priveşte identitatea, istoricul sau sursa 
acestora. Aceste produse conţin de obicei 
substanţe inferioare standardelor sau 
substanţe falsificate, sau acestea lipsesc sau 
există în doze incorecte, inclusiv în ceea ce 
priveşte substanţele active, prezentând 
astfel o ameninţare importantă pentru 
sănătatea publică.

(2) În Uniunea Europeană are loc o creştere 
alarmantă a numărului de medicamente 
detectate care sunt falsificate în ceea ce 
priveşte identitatea, istoricul sau sursa 
acestora. Aceste produse conţin de obicei 
substanţe inferioare standardelor sau 
substanţe falsificate, sau acestea lipsesc sau 
există în doze incorecte, inclusiv în ceea ce 
priveşte substanţele active, prezentând 
astfel o ameninţare importantă pentru 
sănătatea publică şi subminând încrederea 
publicului în medicamente.

Or. en

Justificare

Medicamentele falsificate pot submina mult încrederea publicului în produsele medicinale. 

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispoziţiilor în materie de proprietate 
intelectuală şi industrială şi îşi propune în 
mod specific să prevină pătrunderea 
medicamentelor falsificate în lanţul legal 
de distribuţie.
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Justificare

Prezenta directivă ar trebui să se concentreze asupra consecinţelor pentru sănătatea publică 
şi nu ar trebui să se ocupe de posibile probleme legate de drepturile în materie de brevete sau 
de proprietate intelectuală.

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Noua Propunere de convenţie a 
Consiliului Europei referitoare la 
falsificarea medicamentelor şi la
infracţiuni similare care implică 
ameninţări la adresa sănătăţii publice, 
care se presupune că va fi gata pentru 
semnare în 2010, ar trebui sprijinită de 
către Comisie şi statele membre.

Or. en

Justificare

Este necesar un instrument juridic internaţional, sub formă de convenţie, care să vizeze 
introducerea unor noi dispoziţii legislative, inclusiv un nou delict referitor la infracţiunea de 
natură farmaceutică, să stabilească pedepse specifice pentru contrafacerea medicamentelor 
şi reducerea calităţii acestora şi să stabilească norme privind jurisdicţia care să permită să 
se ţină seama de interesele victimelor infracţiunii de natură farmaceutică.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Se estimează că medicamentele 
cumpărate prin internet de pe site-uri care 
îşi ascund adresa fizică reală sunt 
falsificate în mai mult de 50% dintre 
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cazuri. Din acest motiv, ar trebui să se 
facă o distincţie între comenzile legitime 
prin corespondenţă sau farmaciile 
internet şi lanţul ilegal de aprovizionare 
care presupune cumpărături necontrolate 
efectuate prin internet. Statele membre ar 
trebui să garanteze că vânzarea 
medicamentelor prin internet este 
monitorizată încontinuu prin organe 
desemnate. 

Or. en

Justificare

Dat fiind că unele state membre recunosc vânzările efectuate prin internet ca fiind parte din 
lanţul legal de aprovizionare, trebuie să se ţină seama de vânzările prin internet. Grupul 
Operativ Internaţional împotriva Medicamentelor Contrafăcute („IMPACT”) al Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii a estimat că medicamentele achiziţionate prin internet de pe site-uri 
ilegale care îşi ascund adresele fizice sunt falsificate în peste 50% dintre cazuri. Astfel, 
situaţia nu ar trebui ignorată şi ar trebui să fie inclusă în directivă.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 4d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) Cetăţenilor europeni ar trebui să li se 
prezinte pericolul pentru sănătate 
reprezentat de comenzile de produse de pe 
site-uri internet necontrolate sau de la 
lanţul ilegal de aprovizionare. Comisia, 
împreună cu statele membre, ar trebui să 
adopte măsuri pentru a creşte gradul de 
sensibilizare a publicului larg cu privire 
la riscurile legate de achiziţionarea de 
medicamente de pe internet. Prin 
campanii de sensibilizare a publicului ar 
trebui ca cetăţenii să fie informaţi dacă 
farmacia lor internet este autorizată 
oficial şi controlată de autorităţile 
publice.

Or. en
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Justificare

Creşterea nivelului de sensibilizare a publicului este un element crucial pentru combaterea 
furnizării de medicamente falsificate prin vânzări efectuate pe internet. Iniţiativele de 
informare sunt de o importanţă vitală, deoarece un consumator conştient şi bun cunoscător al 
pieţei poate evita medicamentele falsificate.

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Reţeaua de distribuţie a 
medicamentelor din prezent este tot mai 
complexă şi implică mulţi participanţi, care 
nu sunt neapărat distribuitori angro, astfel 
cum sunt definiţi în Directiva 2001/83/CE. 
Pentru a asigura fiabilitatea lanţului de 
distribuţie, legislaţia farmaceutică trebuie 
să se adreseze tuturor actorilor din lanţul de 
distribuţie: acesta include nu numai 
distribuitorii care procură, deţin, 
depozitează şi furnizează produse, ci şi 
persoanele care sunt implicate în tranzacţii 
fără a manevra produsele. Aceşti actori 
trebuie să se supună unor norme 
proporţionale, pentru a exclude, prin orice 
mijloace existente, posibilitatea ca 
medicamentele care sunt falsificate în ceea 
ce priveşte identitatea, istoricul sau sursa 
acestora să pătrundă în lanţul legal de 
aprovizionare din comunitate.

(5) Reţeaua de distribuţie a 
medicamentelor din prezent este tot mai 
complexă şi implică mulţi participanţi, care 
nu sunt neapărat distribuitori angro, astfel 
cum sunt definiţi în Directiva 2001/83/CE. 
Pentru a asigura fiabilitatea lanţului de 
distribuţie, legislaţia farmaceutică trebuie 
să se adreseze tuturor actorilor din lanţul de 
distribuţie: acesta include nu numai 
distribuitorii şi transportatorii care 
procură, deţin, depozitează şi furnizează 
produse, ci şi persoanele care sunt 
implicate în tranzacţii fără a manevra 
produsele, ca, de exemplu, comercianţii şi 
intermediarii. Aceşti actori trebuie să se 
supună unor norme proporţionale, pentru a 
exclude, prin orice mijloace existente, 
posibilitatea ca medicamentele care sunt 
falsificate în ceea ce priveşte identitatea, 
istoricul sau sursa acestora să pătrundă în 
lanţul legal de aprovizionare din 
comunitate.

Or. en

Justificare

Transportatorii reprezintă o parte importantă a lanţului de distribuţie. Comisia încearcă să 
pună un accent mai mare pe activităţi cum ar fi comercializarea şi intermedierea deoarece 
reprezintă puncte slabe reale, dat fiind că momentan nu sunt asociate cu răspunderea şi cu 
responsabilitatea. Astfel, este important să se includă în mod explicit atât comercianţii, cât şi 
intermediarii.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a ţine seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în acelaşi timp funcţionarea 
pieţei interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranţă menite să asigure identificarea,
autentificarea şi trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripţie medicală. La introducerea 
elementelor de siguranţă obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripţie medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularităţile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea preţului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunităţii, cât şi consecinţele falsificării 
pentru sănătatea publică ţinând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecţiunilor 
prevăzute a fi tratate.

(7) Pentru a ţine seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în acelaşi timp funcţionarea 
pieţei interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranţă obligatorii menite să asigure 
identificarea, autentificarea şi trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripţie medicală. La introducerea 
elementelor de siguranţă obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripţie medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularităţile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice şi excipienţii.

Aceasta include atât riscul falsificărilor în 
vederea preţului acestora sau având în 
vedere cazurile din trecut din Comunitate 
sau din afara Comunităţii, cât şi 
consecinţele falsificării pentru sănătatea 
publică ţinând cont de caracteristicile 
specifice ale produsului în cauză sau de 
gravitatea afecţiunilor prevăzute a fi 
tratate.
În termen de cinci ani de la data intrării 
în vigoare a prezentei directive, Comisia 
ar trebui să supună atenţiei 
Parlamentului European şi a Consiliului 
un raport de evaluare referitor la 
aplicarea elementelor de siguranţă 
menţionate la articolul 54 litera (o) din 
Directiva 2001/83/CE şi o estimare a 
contribuţiei acestora la reducerea 
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numărului de medicamente falsificate din 
lanţul legal de aprovizionare din Europa. 
Raportul ar trebui să includă o evaluare a 
elementelor de siguranţă pentru alte 
categorii de medicamente, inclusiv pentru 
medicamentele care se eliberează fără 
prescripţie medicală, astfel cum sunt 
definite la titlul VI din Directiva 
2001/83/CE.

Or. en

Justificare

Impactul elementelor de siguranţă preconizate ar trebui evaluat după cinci ani. Aceasta ar 
trebui să permită evaluarea contribuţiei acestora la reducerea numărului de medicamente 
falsificate din lanţul legal de aprovizionare. Această evaluare ar trebui să includă 
posibilitatea de a extinde elementele de siguranţă armonizate la nivelul UE şi la 
medicamentele care se eliberează fără prescripţie medicală. În acest moment este rezonabil şi 
adecvat să se limiteze aplicare elementelor de siguranţă la medicamentele care se eliberează 
pe bază de prescripţie medicală. Ar trebui să se evite obligaţiile inutile de natură 
reglementară pentru a evita creşterea costurilor pentru cetăţenii europeni. 

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Elementele de siguranţă vor fi 
grupate pentru a reflecta particularităţile 
anumitor produse sau categorii de 
produse. Acestea vor fi considerate 
echivalente în momentul în care prezintă 
acelaşi nivel de eficienţă pentru 
identificarea, autentificarea, trasabilitatea 
şi garantarea absenţei oricărei manipulări 
frauduloase, precum şi acelaşi nivel de 
dificultate tehnică la copiere.  La 
îndepărtarea, înlocuirea sau acoperirea 
elementului de siguranţă, acest punct ar 
trebui să se aplice şi noului element de 
siguranţă.

Or. en
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Justificare

Pentru a aplica o abordare bazată pe riscuri, elementele de siguranţă trebuie împărţite pe 
categorii, în funcţie de riscul prezentat de falsificarea diverselor tipuri de produse 
medicinale. Prezentul amendament garantează că acest lucru este posibil dintr-o perspectivă 
neutră din punctul de vedere al tehnologiei. Mai mult, pentru a garanta faptul că elementele 
de siguranţă originale şi cele noi folosite de reambalatori sunt cu adevărat echivalente, 
prezenta directivă trebuie să introducă diversele categorii de elemente echivalente în 
conformitate cu criterii specifice.

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Orice actor din lanţul de distribuţie care 
ambalează medicamente trebuie să deţină o 
autorizaţie de fabricaţie. Pentru ca 
elementele de siguranţă să fie eficiente, 
titularul autorizaţiei de fabricaţie ar trebui 
să fie autorizat să îndepărteze, să 
înlocuiască sau să acopere aceste elemente 
numai în condiţii stricte.

(8) Orice actor din lanţul de distribuţie care 
ambalează medicamente sau care aduce 
modificări etichetării sau ambalajului 
trebuie să deţină o autorizaţie de fabricaţie. 
Pentru ca elementele de siguranţă să fie 
eficiente, titularul autorizaţiei de fabricaţie 
ar trebui să fie autorizat să îndepărteze, să 
înlocuiască sau să acopere aceste elemente 
numai în condiţii stricte. 

Or. en

Justificare

Reambalatorii ar trebui să fie obligaţi să respecte aceleaşi standarde de conduită ca şi 
producătorul original şi ar trebui să garanteze acelaşi nivel de integritate a produsului. 
Aceştia ar trebui să garanteze că, în urma intervenţiei lor, niciun medicament falsificat nu 
intră în lanţul de distribuţie. Datorită naturii activităţilor lor, reambalatorii au îndatoriri 
esenţiale nu numai faţă de pacienţi şi faţă de personalul medical, ci şi faţă de producătorul 
original şi faţă de titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a produselor pe care le 
manipulează.

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Fabricarea substanţelor farmaceutice 
active trebuie să se supună bunelor practici 
de fabricaţie, indiferent dacă acele 

(13) Fabricarea substanţelor farmaceutice 
active şi a excipienţilor trebuie să se 
supună bunelor practici de fabricaţie, 
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substanţe au fost fabricate în interiorul 
Comunităţii sau au fost importate. În ceea 
ce priveşte fabricarea substanţelor 
farmaceutice active în ţări terţe, ar trebui 
să existe siguranţa că normele de fabricare 
a substanţelor farmaceutice active 
destinate exportului în Comunitate, 
inclusiv în ceea ce priveşte inspecţia şi 
punerea în aplicare, oferă un nivel de 
protecţie a sănătăţii publice egal cu cel
oferit de legislaţia comunitară.

indiferent dacă acele substanţe sau 
excipienţi au fost fabricate în interiorul 
Comunităţii sau au fost importate. În ceea 
ce priveşte fabricarea acestora în ţări terţe, 
ar trebui să existe siguranţa că normele de 
fabricare a substanţelor farmaceutice active 
şi a excipienţilor destinaţi exportului în 
Comunitate, inclusiv în ceea ce priveşte 
inspecţia şi punerea în aplicare, oferă un 
nivel de protecţie a sănătăţii publice egal 
cu cel oferit de legislaţia comunitară.

Or. en

Justificare

Excipienţii falsificaţi prezintă, de asemenea, un risc important pentru sănătate şi ar trebui să 
fie incluşi în domeniul de aplicare al prezentei directive. Aceştia pot provoca incidente grave 
(în Haiti, 89 de persoane au fost declarate moarte în 1995 şi cel puţin 59 de copii au fost 
declaraţi morţi în 1996; în India, 30 de copii au murit în 1998).

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Substanţele farmaceutice active 
produse în fabrici situate în ţări terţe ar 
trebui supuse nu doar unor inspecţii de 
rutină sau unor inspecţii efectuate din 
motive de nerespectare a obligaţiilor, ci şi 
unor inspecţii şi controale tematice bazate 
pe informaţii specifice şi pe analiza 
riscurilor.

Or. en

Justificare

În timp ce prin inspecţiile de rutină se detectează puţine medicamente falsificate, analiza 
riscurilor şi inspecţiile tematice sunt mult mai eficiente.
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Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Statele membre ar trebui să impună 
sancţiuni eficiente pentru actele legate de 
medicamentele falsificate. Aceste 
sancţiuni ar trebui să fie cel puţin 
echivalente cu cele aplicate în mod 
normal pentru acţiunile ilegale care 
privesc narcoticele. Comisia poate 
propune orientări generale privind un 
astfel de regim de sancţiuni penale 
eficiente. În Directiva 2001/83/CE ar 
trebui să se introducă dispoziţii specifice 
referitoare la garantarea aplicării noilor 
cerinţe în materie de elemente de 
siguranţă.

Or. en

Justificare

Punerea în practică a legislaţiei este crucială în acest domeniu. Sancţiunile vor fi un 
instrument de disuasiune folositor. Pentru ca acesta să fie eficient, este bine venită instituirea 
pe întreg teritoriul UE a unui regim de sancţiuni echivalente pentru a garanta că infractorii 
nu aleg un stat membru cu un regim de sancţiuni mai puţin strict. Extinderea domeniului de 
aplicare al sancţiunilor penale pentru a include acte legate de medicamentele falsificate şi 
specificarea dispoziţiilor de punere în aplicare pentru noile cerinţe în materie de elemente de 
siguranţă ar oferi pacienţilor o protecţie mai eficace. 

Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Falsificarea medicamentelor este o 
problemă globală, care necesită o 
coordonare şi cooperare mai eficientă şi 
mai extinsă pentru a garanta că strategiile 
anti-falsificare sunt mai eficiente.

Or. en
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Justificare

Creşterea cooperării şi colaborării internaţionale între entităţile guvernamentale cum ar fi 
cele din domeniul medical, poliţienesc, vamal, judiciar, al unităţilor administrative locale, 
este esenţial pentru a combate falsificarea medicamentelor.

Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Deoarece obiectivul de a asigura 
funcţionarea pieţei interne pentru 
medicamente, asigurând totodată un înalt 
nivel de protecţie a sănătăţii publice 
împotriva medicamentelor care sunt ilegale 
deoarece au identitatea, istoricul sau sursa 
falsificate, nu poate fi realizat suficient de 
către statele membre, deoarece acestea nu 
pot adopta individual măsuri armonizate 
aplicabile în Comunitate, iar obiectivul 
poate fi realizat în mod mai eficient prin 
acţiuni la nivel comunitar, Comunitatea 
poate adopta măsuri, conform principiului 
subsidiarităţii prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, prevăzut la articolul 
menţionat, prezenta directivă nu depăşeşte 
ceea ce este necesar pentru realizarea 
acestui obiectiv.

(18) Deoarece obiectivul de a asigura 
funcţionarea pieţei interne pentru 
medicamente, asigurând totodată un înalt 
nivel de protecţie a sănătăţii publice 
împotriva medicamentelor care sunt ilegale 
deoarece au identitatea, istoricul sau sursa 
falsificate, nu poate fi realizat suficient de 
către statele membre, deoarece acestea nu 
pot adopta individual măsuri armonizate 
aplicabile în Comunitate, iar obiectivul 
poate fi realizat în mod mai eficient prin 
acţiuni la nivel comunitar, Comunitatea 
poate adopta măsuri, conform principiului 
subsidiarităţii prevăzut la articolul 5 din 
tratat. Măsurile de siguranţă mai stricte, 
care sunt deja în vigoare în statele 
membre, pot fi menţinute. În conformitate 
cu principiul proporţionalităţii, prevăzut la 
articolul menţionat, prezenta directivă nu 
depăşeşte ceea ce este necesar pentru 
realizarea acestui obiectiv.

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a menţine o legislaţie mai strictă.

Amendamentul 16

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 1, după punctul 2, se 
introduce următorul punct 2a:
2a. Medicament falsificat: 
Orice medicament la care se prezintă în 
mod fals:
(a) identitatea, inclusiv ambalajul şi 
etichetele sale, denumirea, compoziţia în 
ceea ce priveşte oricare dintre 
componentele sale şi concentraţia; şi/sau 
(b) sursa, inclusiv producătorul, ţara de 
fabricaţie, ţara de origine, titularul 
autorizaţiei de introducere pe piaţă; şi/sau
(c) istoricul, inclusiv înregistrările şi 
documentele legate de canalele de 
distribuţie.
Prezenta definiţie nu este legată de 
încălcarea legislaţiei referitoare la 
drepturile de proprietate intelectuală sau 
industrială sau la drepturile referitoare la 
brevete. 

Or. en

Justificare

Este nevoie de o definiţie a produselor medicinale falsificate, dat fiind că în momentul de faţă 
există o confuzie referitoare la ceea ce sunt acestea. Prezenta directivă ar trebui să se 
concentreze asupra consecinţelor pentru sănătatea publică şi nu ar trebui să se ocupe de 
posibile probleme legate de drepturile în materie de brevete sau de proprietate intelectuală.

Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 2b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. La articolul 1, după punctul 2a se 
introduce următorul punct 2b:
2b. Substanţă farmaceutică activă: orice 
substanţă sau amestec de substanţe 
destinat utilizării pentru fabricarea unui 
produs medicinal şi care, în cadrul 
procesului de fabricare a acestuia, devine 
un ingredient activ al produsului 
respectiv. Destinaţia acestor substanţe este 
de a furniza activitate farmacologică sau 
un alt efect direct în cadrul diagnozei, 
vindecării, tratării, prevenirii sau 
atenuării efectelor unei boli sau să 
afecteze structura şi funcţia corpului.

Or. en

Justificare

Este necesară o definiţie a substanţei farmaceutice active. Definiţia respectă orientările 
referitoare la bunele practici de fabricaţie.

Amendamentul 18

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1b (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. La articolul 1, după punctul 3, se 
introduce următorul punct 3a:
3a. Excipient: 
O substanţă sau compus, altul decât 
substanţa farmaceutică activă şi 
materialele utilizate pentru ambalare, 
care se doreşte sau este conceput să fie 
utilizat la fabricarea unui produs 
medicinal.
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Or. en

Justificare

Este nevoie de o definiţie pentru excipienţi. Un excipient este o parte esenţială a 
medicamentului final, care este absorbit de corp şi care, dacă este contrafăcut, prezintă 
riscuri pentru sănătatea publică. 

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„17a. Comerţul cu medicamente: „17a. Comercializare: 
„Toate activităţile care constau în 
negocierea independentă în numele altei 
persoane a vânzării sau cumpărării de 
medicamente sau facturarea sau brokerajul
de medicamente, cu excepţia eliberării 
medicamentelor către populaţie, care nu se 
încadrează în definiţia distribuţiei angro.”

„Toate activităţile care constau în 
negocierea independentă în numele altei 
persoane a vânzării sau cumpărării de 
medicamente, de substanţe farmaceutice 
active sau de excipienţi, sau facturarea de 
medicamente, substanţe farmaceutice 
active sau excipienţi, cu excepţia eliberării 
acestora către populaţie, care nu se 
încadrează în definiţia distribuţiei angro.”

Or. en

Justificare

Termenul de comerţ nu se aplică doar medicamentelor, ci şi SFA şi excipienţilor; astfel, este 
important să se facă în text o referire explicită.

Amendamentul 20

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

1a. La articolul 1, după punctul 17a, se 
introduce următorul punct 17b:
„17b. Intermediere (brokeraj):
Toate activităţile legate de vânzarea sau 
cumpărarea de medicamente, substanţe 
farmaceutice active sau excipienţi, cu 
excepţia livrării cu amănuntul şi 
distribuirea angro definite la punctul 17 
din prezentul articol, care nu includ 
manipularea fizică şi care constau dintr-o 
mediere independentă şi în numele unei 
alte persoane fizice sau juridice.

Or. en

Justificare

Trebuie efectuată o distincţie între comercializare şi intermediere.

Amendamentul 21

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(3) Sub rezerva alineatului (1) şi a 
articolului 3 alineatul (4), titlul IV din 
prezenta directivă se aplică 
medicamentelor destinate numai pentru 
export şi produselor intermediare şi 
substanţelor active folosite ca materii 
prime.”

„(3) Sub rezerva alineatului (1) şi a 
articolului 3 alineatul (4), titlul IV din 
prezenta directivă se aplică 
medicamentelor destinate numai pentru 
export şi produselor intermediare şi 
substanţelor active folosite ca materii 
prime şi excipienţi.”

Or. en

Justificare

Excipienţii falsificaţi pot prezenta, de asemenea, un risc important pentru sănătate şi ar 
trebui să fie incluşi în domeniul de aplicare al prezentei directive.
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Amendamentul 22

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera f – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(f) să respecte principiile şi orientările de 
bună practică de fabricaţie pentru 
medicamente şi să folosească drept materii 
prime numai substanţe active care au fost 
fabricate în conformitate cu orientările 
detaliate de bună practică de fabricaţie 
pentru materiile prime. În acest scop, 
titularul autorizaţiei de fabricaţie verifică 
conformitatea producătorului de substanţe 
active cu bunele practici de fabricaţie, fie 
ei înşişi, fie prin intermediul unui organism 
acreditat în acest sens de autoritatea 
competentă a unui stat membru.”

„(f) să respecte principiile şi orientările de 
bună practică de fabricaţie pentru 
medicamente şi să folosească drept materii 
prime numai substanţe active care au fost 
fabricate şi distribuite în conformitate cu 
orientările detaliate de bună practică de 
fabricaţie şi de distribuţie pentru materiile 
prime. În acest scop, titularul autorizaţiei 
de fabricaţie verifică conformitatea 
producătorului de substanţe active cu 
bunele practici de fabricaţie, fie ei înşişi, 
fie prin intermediul unui organism acreditat 
în acest sens de autoritatea competentă a 
unui stat membru. Excipienţii se supun 
aceloraşi condiţii referitoare la bunele 
practici de fabricaţie şi de distribuţie.

Or. en

Justificare

Şi excipienţii pot fi falsificaţi şi deci pot şi ei genera riscuri pentru sănătatea publică. Astfel, 
aceştia ar trebui să se supună aceloraşi condiţii ca şi substanţele active. 

Amendamentul 23

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se adaugă următoarea literă (ga):
„(ga) să verifice autenticitatea şi calitatea 
substanţelor active şi a excipienţilor. 

Or. en
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Justificare

Şi excipienţii pot fi falsificaţi şi deci pot şi ei genera riscuri pentru sănătatea publică. Astfel, 
calitatea şi autenticitatea lor ar trebui verificată.

Amendamentul 24

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46b – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) au fost fabricate prin aplicarea unor
standarde de bună practică de fabricaţie cel 
puţin egale cu cele prevăzute de 
Comunitate; şi

(a) au fost fabricate în fabrici care 
respectă bunele practici UE în materie de 
fabricaţie sau standarde de bună practică 
de fabricaţie cel puţin egale cu cele 
prevăzute de Comunitate; respectarea 
unor bune practici de fabricaţie ar trebui 
verificată prin inspecţii; şi

Or. en

Justificare

Fiecare fabrică dintr-o ţară terţă care fabrică SFA destinate medicamentelor europene ar 
trebui inspectată.

Amendamentul 25

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46b – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt însoţite de confirmarea scrisă din 
ţara terţă exportatoare că standardele de 
bună practică de fabricaţie aplicabile 
fabricii care produce substanţa activă 
exportată sunt cel puţin egale cu cele 
prevăzute de Comunitate şi că fabrica este 
supusă unor controale şi măsuri de aplicare 
care să garanteze că acele bune practici de 
fabricaţie nu sunt eludate.

(b) sunt însoţite de confirmarea scrisă din 
ţara terţă exportatoare că standardele de 
bună practică de fabricaţie aplicabile 
fabricii care produce substanţa activă 
exportată sunt cel puţin egale cu cele 
prevăzute de Comunitate şi că fabrica este 
supusă unor controale periodice şi măsuri 
de aplicare eficiente a bunelor practici de 
fabricaţie care să garanteze o protecţie a 
sănătăţii publice cel puţin echivalentă cu 
cea din Comunitatea Europeană, precum 
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şi că, în cazul în care se descoperă cazuri 
de nerespectare a standardelor, aceste 
informaţii sunt furnizate fără întârziere 
Comunităţii de către ţara terţă 
exportatoare;

Or. en

Justificare

Protecţia din ţările terţe ar trebui să fie cel puţin echivalentă cu cea din Comunitate. În caz 
de nerespectare a standardelor, această informaţie ar trebui să fie comunicată imediat 
Comunităţii de către ţara terţă exportatoare.

Amendamentul 26

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 47 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Principiile de bună practică de fabricaţie 
pentru substanţele active folosite ca materii 
prime menţionate la articolul 46 litera (f) şi 
la articolul 46b se adoptă sub formă de 
orientări detaliate.” 

„Principiile de bună practică de fabricaţie 
şi de distribuţie pentru substanţele active 
folosite ca materii prime şi excipienţi 
menţionate la articolul 46 litera (f) şi la 
articolul 46b se adoptă sub formă de 
orientări detaliate.”

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 52a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Importatorii şi producătorii de substanţe 
active folosite ca materii prime stabiliţi în 
Comunitate comunică adresa sediului la 
autoritatea competentă a statului membru 
în care sunt stabiliţi.

Importatorii, producătorii şi distribuitorii 
de substanţe active folosite ca materii 
prime şi excipienţi stabiliţi în Comunitate 
comunică adresa sediului la autoritatea 
competentă a statului membru în care sunt 
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stabiliţi.

Or. en

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(o) elemente de siguranţă care să permită 
constatarea identităţii, autenticităţii şi 
trasabilităţii medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripţie medicală, astfel cum se 
defineşte la titlul VI.”

„(o) elemente de siguranţă care să permită 
constatarea identităţii, autenticităţii şi 
trasabilităţii medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripţie medicală, astfel cum se 
defineşte la titlul VI. În cazul 
medicamentelor generice, care se 
eliberează pe bază de prescripţie medicală 
în conformitate cu definiţia de la titlul VI, 
elementele de siguranţă sunt obligatorii în 
cazul în care Comisia consideră că acest 
lucru este necesar în virtutea unei 
abordări bazate pe riscuri, în conformitate 
cu articolul 54a alineatul (4).”

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe elemente de siguranţă obligatorii în cazul medicamentelor eliberate pe 
bază de prescripţie medicală. Medicamentele generice ar trebui incluse pe baza unui studiu 
de risc.

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să menţină costurile suplimentare la 
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un nivel cât de scăzut posibil.

Or. en

Justificare

Elementele de siguranţă trebuie armonizate pe baza unor criterii clare. Acestea ar trebui, de 
asemenea, să garanteze că excipientul nu este falsificat. În plus, costurile suplimentare ar 
trebui menţinute la un nivel cât de scăzut posibil. 

Amendamentul 30

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Elementele de siguranţă vor fi considerate 
echivalente în momentul în care prezintă 
acelaşi nivel de eficienţă pentru 
identificarea, autentificarea, trasabilitatea 
şi garantarea absenţei oricărei manipulări 
frauduloase, precum şi acelaşi nivel de 
dificultate tehnică la copiere ca şi 
elementul de siguranţă original. 

Or. en

Justificare

Reambalatorii ar trebui să fie obligaţi să respecte aceleaşi standarde de conduită ca şi 
producătorul original şi ar trebui să garanteze acelaşi nivel de integritate a produsului.

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) riscul pentru sănătatea publică.

Or. en
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Justificare

Protecţia sănătăţii publice este esenţială. 

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pe baza acestor criterii, anumite 
medicamente generice sau categorii de 
produse generice pot fi scutite de cerinţele 
menţionate la alineatul (1) literele (a) - (c)
din prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Legislaţia nu este concepută pentru a proteja drepturile de proprietate industrială şi 
comercială, ci pentru a proteja sănătatea publică. Informaţiile cu caracter comercial 
confidenţial ar trebui, într-adevăr, protejate.
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Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La articolul 80, după litera (c), se 
adaugă următoarea literă (ca):
(ca) trebuie să verifice dacă 
medicamentele pe care le-au cumpărat nu 
sunt falsificate prin autentificarea 
elementului de siguranţă de pe ambalajul 
exterior;

Or. en

Justificare

Fiecare actor implicat în lanţul legal de aprovizionare trebuie să verifice autenticitatea 
medicamentelor pe care le posedă; aceasta este singura modalitate prin care se poate preveni 
ca transferul medicamentelor către o altă persoană să devină un punct de intrare a 
medicamentelor falsificate în lanţul legal de aprovizionare.

Amendamentul 35

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 ţină o evidenţă sub forma 
facturilor de vânzare/cumpărare sau în 
format electronic, ori în orice altă formă, 
înregistrând pentru orice tranzacţie de 
intrare, ieşire sau comercializare a 
medicamentelor cel puţin următoarele 
informaţii:

„(e) trebuie să ţină o evidenţă sub forma 
facturilor de vânzare/cumpărare sau în 
format electronic, ori în orice altă formă, 
înregistrând pentru orice tranzacţie de 
intrare, ieşire, comercializare sau 
intermediere a medicamentelor cel puţin 
următoarele informaţii:

– data, – data,
– denumirea medicamentului, – denumirea medicamentului,

– cantitatea primită, furnizată sau
comercializată,

- cantitatea primită, furnizată,
comercializată sau intermediată,
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- numele şi adresa furnizorului sau a 
destinatarului, după caz;”

- numele şi adresa furnizorului sau a 
destinatarului, după caz,
- numărul lotului;
- numărul de înregistrare a autorizaţiei de 
introducere pe piaţă;”

Or. en

Justificare

Intermedierea ar trebui inclusă, dat fiind că este chiar mai puţin reglementată iar 
răspunderea e mai puţin bine definită decât în cazul comercializării. Prezenta directivă ar 
trebui să corecteze vidul existent prin includerea intermedierii, consolidând astfel 
funcţionarea lanţului legal de aprovizionare.

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) trebuie să informeze autoritatea 
competentă cu privire la produsele pe care 
le primesc şi 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 şi pe care le dovedesc sau le 
suspectează că încalcă articolul 6 alineatul 
(1) din prezenta directivă;

– Articolul 6 alineatul (1) din prezenta 
directivă;

Mai mult, în cazul în care aceste încălcări 
sau încălcări suspectate se referă la un 
medicament falsificat, titularul atât al 
autorizaţiei de fabricare, cât şi al 
autorizaţiei de introducere pe piaţă trebuie 
să fie informat.”

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

Or. en

Justificare

Directiva tratează problematica falsificării medicamentelor în ceea ce priveşte aspectele 
referitoare la sănătate, şi nu cele referitoare la contrafacere din punctul de vedere al 
drepturilor de proprietate intelectuală. Prin urmare, pentru a evita confuzia, ar trebui 
eliminată orice menţiune la marca comercială.

Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul distribuţiei angro în ţări terţe, 
articolul 76, articolul 80 literele (c) şi (i), 
şi articolele 81 şi 82 nu se aplică. Mai 
mult, articolul 80 litera (b) nu se aplică în 
cazul în care un produs este primit direct 
dintr-o ţară terţă.

Statele membre iau toate măsurile care se 
impun pentru a garanta că nu se 
distribuie şi nu se exportă niciun 
medicament falsificat de pe teritoriul lor 
spre ţări terţe. Prezenta directivă nu aduce 
atingere dispoziţiilor din Convenţia de la 
Istanbul în ceea ce priveşte furnizarea de 
medicamente ţărilor terţe în situaţiile de 
urgenţă. 
Pentru toate cazurile de aprovizionare cu 
medicamente a unei persoane autorizate 
sau îndreptăţite să furnizeze medicamente 
publicului într-o ţară terţă, vânzătorul 
angro autorizat trebuie să ţină o evidenţă 
sub forma facturilor de 
vânzare/cumpărare sau în format 
electronic, ori în orice altă formă, 
înregistrând pentru orice tranzacţie de 
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intrare sau ieşire a medicamentelor cel 
puţin următoarele informaţii:
- data;
- denumirea medicamentului;
- cantitatea primită sau furnizată;
- numele şi adresa furnizorului sau a 
destinatarului, după caz.
Vânzătorul angro autorizat trebuie să ţină 
evidenţa respectivă la dispoziţia 
autorităţilor competente, în scopul 
inspecţiilor, pe o perioadă de cinci ani.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui, de asemenea, să aibă ca obiectiv reducerea distribuţiei angro a 
medicamentelor falsificate spre ţările terţe. Aplicarea unor norme mai puţin constrângătoare 
pentru exporturi sau tranzitare în ţările terţe ar aduce atingere credibilităţii Comunităţii în
încercările sale de a consolida cooperarea internaţională în domeniul luptei împotriva 
medicamentelor falsificate. Din acest motiv nu se permit excepţii. Totuşi, dispoziţiile 
Convenţiei de la Istanbul ar trebui aplicate medicamentelor transmise ţărilor terţe pentru 
scopuri umanitare ca ajutor pentru persoanele afectate de dezastre naturale sau de catastrofe 
similare.

Amendamentul 38

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 85b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoanele care comercializează 
medicamente se asigură că medicamentele 
comercializate sunt acoperite de o
autorizaţie de comercializare acordată 
conform Regulamentului (CE) nr. 
726/2004 sau de către autorităţile 
competente ale unui stat membru în 
conformitate cu prezenta directivă. În plus, 
se aplică cerinţele prevăzute la articolul 80 
literele (d) - (h).

Persoanele care comercializează sau 
intermediază medicamente se asigură că 
medicamentele comercializate sau 
intermediate sunt acoperite de o autorizaţie 
de comercializare acordată conform 
Regulamentului (CE) nr. 726/2004 sau de 
către autorităţile competente ale unui stat 
membru în conformitate cu prezenta 
directivă. În plus, se aplică cerinţele 
prevăzute la articolul 80 literele (b) - (h).

Or. en
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Justificare

Notificările nu sunt de ajuns pentru a garanta că intermediarii şi comercianţii respectă 
anumite standarde de siguranţă. În plus, aceştia trebuie să poată fi traşi la răspundere pentru 
acţiunile lor şi să fie consideraţi răspunzători în cazul medicamentelor contrafăcute; 
deţinerea unei asemenea autorizaţii ar atinge aceste obiective.

Amendamentul 39

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 introduce 
următorul titlu VIIa şi articol 85c:

TITLUL VIIa
VÂNZĂRILE PRIN INTERNET

Articolul 85c
(1) Comisia adoptă o siglă comunitară 
pentru pagina de întâmpinare a site-urilor 
farmaceutice, ajutând publicul să 
identifice dacă un site internet care oferă 
medicamente spre vânzare este legat de o 
farmacie autorizată. Această siglă este 
conectată la un site internet central la 
nivel de stat membru, ce urmează să fie 
creat de fiecare stat membru, care permite 
vizitatorilor să verifice autenticitatea 
siglei şi care furnizează informaţiile de 
bază privind riscurile legate de 
cumpărarea de medicamente prin 
internet. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 121 alineatul (2a).
(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că toate site-urile 
farmaceutice autorizate legate de 
farmaciile de pe teritoriul lor afişează 
sigla comunitară menţionată la alineatul 
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(1) şi pentru a preveni utilizarea siglei şi 
legarea la site-ul internet central 
menţionat la alineatul (1) de către site-
urile farmaceutice neautorizate. 

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 40

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 introduce următorul articol 85d:
Articolul 85d

(1) Comisia adoptă măsuri pentru a creşte 
gradul de sensibilizare a publicului larg 
cu privire la riscurile legate de 
achiziţionarea medicamentelor prin 
internet, care pot include:
- atenţionări care apar în partea 
superioară a paginii internet a motoarelor 
de căutare în cazul căutării de 
medicamente pe internet;
- campanii generale de informare, în 
cooperare cu statele membre;
- liste uşor accesibile ale e-farmaciilor 
acreditate.
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 121 alineatul (2a).

Or. en
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Justificare

Este important să se crească gradul de sensibilizare a publicului cu privire la pericolele 
prezentate de medicamentele falsificate.

Amendamentul 41

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 introduce următorul articol 85e:
Articolul 85e

Statele membre garantează că internetul 
este monitorizat în permanenţă de un 
organism desemnat în ceea ce priveşte 
vânzarea medicamentelor şi iau măsurile 
legale necesare în cazul nerespectării 
prezentei directive. 

Or. en

Justificare

Este important să se caute şi să se identifice farmaciile on-line ilegale pentru a distruge 
reţelele de infractori care falsifică medicamente.

Amendamentul 42

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) al 
doilea paragraf se înlocuieşte cu 
următorul text:
Autoritatea competentă efectuează de 
asemenea inspecţii de rutină sau 
neanunţate la sediile fabricanţilor, 
distribuitorilor sau importatorilor de 
substanţe active utilizate ca materii 
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prime, la sediile titularilor de autorizaţii 
de introducere pe piaţă şi la sediile 
fabricanţilor sau importatorilor sau 
distribuitorilor de excipienţi ori de câte 
ori consideră că există motive să 
suspecteze o încălcare a principiilor şi 
orientările de bună practică de 
fabricaţie prevăzute la articolul 47. 
Aceste inspecţii pot fi de asemenea 
realizate la cererea unui stat membru, a 
Comisiei sau a Agenţiei.
De asemenea, autoritatea competentă 
efectuează inspecţii neanunţate la sediul 
fabricanţilor de excipienţi şi de substanţe 
active folosite ca materii prime care-şi au 
sediul în ţări terţe. 

Or. en

Justificare

Punerea în comun de resurse din cele 27 de ţări membre, precum şi din Statele Unite, Canada 
şi Elveţia, sub coordonarea EMEA, va permite inspectarea absolut fiecărui fabricant de SFA 
situat în afara Comunităţii, combătând astfel cu eficienţă contrafacerea SFA.

Amendamentul 43

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 116 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. La articolul 116, al doilea paragraf 
se înlocuieşte cu următorul text:
Autorizaţia se suspendă, se revocă, se 
retrage sau se modifică, de asemenea, în 
cazul în care informaţiile prezentate în 
sprijinul cererii, după cum se prevede la 
articolul 8 sau la articolele 10, 10a, 10b, 
10c şi 11, sunt incorecte sau nu au fost 
modificate în conformitate cu articolul 
23 sau în cazul în care controalele 
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prevăzute la articolul 112 nu au fost 
efectuate sau când inspecţiile menţionate 
la articolul 111 demonstrează 
nerespectarea bunelor practici de 
fabricaţie sau de distribuţie.

Or. en

Justificare

Faptul că autoritatea competentă este solicitată să efectueze inspecţii are ca scop remedierea 
situaţiei în cazurile în care ceva nu funcţionează conform planului; astfel, este relevant să se 
menţioneze explicit că, în cazul în care o inspecţie descoperă nereguli, deţinătorul 
autorizaţiei va trebui să suporte consecinţele până la schimbarea situaţiei. În anumite cazuri, 
aceasta va implica pierderea autorizaţiei.

Amendamentul 44

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 118ba

Sancţiunile menţionate la articolul 118b 
ar trebui să fie echivalente cu cele 
aplicate în mod tipic în cazul acţiunilor 
ilegale legate de narcotice şi ar trebui să 
fie echivalente în toate statele membre. 

Or. en

Justificare

Punerea în practică a legislaţiei este crucială în acest domeniu. Sancţiunile vor fi un 
instrument de disuasiune folositor. Pentru ca acesta să fie eficient, ar fi bine venită instituirea 
pe întreg teritoriul UE a unui regim de sancţiuni echivalente pentru a garanta că infractorii 
nu aleg un stat membru cu un regim de sancţiuni mai puţin strict.

Amendamentul 45

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

Articolul 118bb

Comisia instituie o reţea între Comisie, 
EMEA şi autorităţile competente din 
statele membre pentru a garanta schimbul 
de informaţii referitoare la măsurile luate 
pentru combaterea falsificării produselor 
medicinale, inclusiv al celor referitoare la 
regimul de sancţiuni în vigoare. Reţeaua 
urmăreşte definirea celor mai bune 
practici şi contribuie la creşterea 
cooperării în domeniul prevenirii şi al 
punerii în practică a legislaţiei. Comisia, 
EMEA şi autorităţile competente din 
statele membre transmit acestei reţele 
rapoarte anuale referitoare la măsurile pe 
care le-au luat. 

Or. en

Justificare

Schimbul de informaţii şi de cele mai bune practici va ajuta la îmbunătăţirea punerii în 
practică şi la crearea unui regim de sancţiuni relativ uniform pe întreg teritoriul UE.

Amendamentul 46

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre, în aplicarea prezentei 
directive, adoptă măsurile necesare pentru 
a asigura cooperarea dintre autorităţile 
competente pentru medicamente şi 
autorităţile vamale.

Statele membre, în aplicarea prezentei 
directive, adoptă măsurile necesare pentru 
a asigura cooperarea dintre autorităţile 
competente pentru medicamente şi 
autorităţile vamale; de asemenea, statele 
membre garantează că agenţii vamali sunt 
formaţi în mod corespunzător în ceea ce 
priveşte identificarea medicamentelor 
falsificate.

Or. en
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Justificare

Formarea agenţilor vamali este un instrument eficient pentru a combate contrafacerea 
medicamentelor. Astfel, este important ca profesioniştii din domeniul vamal să beneficieze de 
o formare adaptată.

Amendamentul 47

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, împreună cu statele membre, în 
cooperare cu autorităţile competente ale 
ţărilor terţe, dezvoltă acţiuni concertate 
pentru a inspecta zonele de tranzit unde 
sunt stocate medicamente.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se acorde o atenţie specială supravegherii zonelor de tranzit, activitate care ar 
trebui să se desfăşoare în cooperare cu autorităţile competente ale ţărilor terţe implicate.

Amendamentul 48

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 şi statele membre cooperează 
îndeaproape cu Consiliul Europei cu 
privire la instituirea unei Convenţii 
europene privind suprimarea falsificării 
medicamentelor şi a traficului cu 
medicamente falsificate, tratând aspectele 
de drept civil şi penal ale chestiunii.

Or. en
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Justificare

S-a observat că falsificarea medicamentelor a devenit o activitate condusă de reţele 
internaţionale de infractori şi că nu este posibil să se combată această chestiune de sănătate 
publică doar în înteriorul frontierelor UE. Astfel, Uniunea Europeană şi statele membre ar 
trebui să sprijine semnarea şi ratificarea noii Convenţii internaţionale a Consiliului Europei.

Amendamentul 49

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pun în aplicare actele 
cu putere de lege şi actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la data de [a se introduce 
data exactă, 18 luni de la data publicării]. 
Statele membre comunicată de îndată 
Comisiei textele acestor acte, precum şi un 
tabel de corespondenţă între respectivele 
acte şi prezenta directivă.

(1) Statele membre pun în aplicare actele 
cu putere de lege şi actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la data de [a se introduce 
data exactă, 12 luni de la data publicării]. 
Statele membre comunicată de îndată 
Comisiei textele acestor acte, precum şi un 
tabel de corespondenţă între respectivele 
acte şi prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste dispoziţii 
începând cu [a se introduce data exactă, 18 
luni de la data publicării + o zi].

Statele membre aplică aceste dispoziţii 
începând cu [a se introduce data exactă, 12 
luni de la data publicării + o zi].

Cu toate acestea, statele membre pun în 
aplicare:

Cu toate acestea, statele membre pun în 
aplicare: 

(a) prevederile necesare pentru a conforma 
articolului 1 alineatul (4) în ceea ce 
priveşte articolul 46b alineatul (2) litera (b) 
şi articolul 46b alineatul (3) din Directiva 
2001/83/CE astfel cum a fost modificată 
prin prezenta directivă începând cu [a se 
introduce data exactă, 24 de luni de la data 
publicării];

(a) prevederile necesare pentru a conforma 
articolului 1 alineatul (4) în ceea ce 
priveşte articolul 46b alineatul (2) litera (b) 
şi articolul 46b alineatul (3) din Directiva 
2001/83/CE astfel cum a fost modificată 
prin prezenta directivă începând cu [a se 
introduce data exactă, 12 luni de la data 
publicării];

(b) prevederile necesare pentru a se 
conforma cu articolul 1 alineatele (6), (8) şi 
(9) începând cu [a se introduce data exactă, 
48 de luni de la data publicării];

(b) prevederile necesare pentru a se 
conforma cu articolul 1 alineatele (6), (8) şi 
(9) începând cu [a se introduce data exactă, 
24 de luni de la data publicării];

Atunci când statele membre adoptă aceste 
dispoziţii, ele conţin o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoţite de o asemenea 
trimitere la data publicării lor oficiale. 

Atunci când statele membre adoptă aceste 
dispoziţii, ele conţin o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoţite de o asemenea 
trimitere la data publicării lor oficiale. 
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Statele membre stabilesc modalitatea de 
efectuare a acestei trimiteri.

Statele membre stabilesc modalitatea de 
efectuare a acestei trimiteri.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către 
statele membre textele principalelor 
dispoziţii de drept intern pe care le adoptă 
în domeniul reglementat de prezenta 
directivă.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către 
statele membre textele principalelor 
dispoziţii de drept intern pe care le adoptă 
în domeniul reglementat de prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Din motive legate de protejarea sănătăţii publice şi în interesul pacienţilor, al farmaciştilor şi 
al fabricanţilor, este esenţial ca termenele limită să fie cât mai scurte.

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de cinci ani de la data intrării 
în vigoare a prezentei directive, Comisia 
supune atenţiei Parlamentului European 
şi a Consiliului un raport de evaluare 
referitor la aplicarea elementelor de 
siguranţă menţionate la articolul 54 litera 
(o) din Directiva 2001/83/CE şi o estimare 
a contribuţiei acestora la reducerea 
numărului de medicamente falsificate din 
lanţul legal de aprovizionare din Europa. 
Raportul ar trebui să includă o evaluare a 
elementelor de siguranţă pentru alte 
categorii de medicamente, inclusiv pentru 
medicamentele care se eliberează fără 
prescripţie medicală, astfel cum sunt 
definite la titlul VI din Directiva 
2001/83/CE. Dacă este cazul, Comisia 
înaintează o propunere Parlamentului 
European şi Consiliului.

Or. en
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Justificare

Anumite medicamente care nu se eliberează pe bază de prescripţie medicală sunt vulnerabile 
la falsificare. Astfel, la revizuirea prezentei directive, Comisia trebuie să analizeze 
posibilitatea de a le include în domeniul de aplicare în virtutea unei abordări centrate pe 
riscul potenţial.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei referitoare la prevenirea pătrunderii în lanţul legal de aprovizionare a 
medicamentelor falsificate pune în lumină o preocupare care devine din ce în ce mai 
importantă pentru cetăţenii europeni: calitatea şi siguranţa prezentată de medicamentele pe 
care le consumă. Din acest motiv, raportoarea salută propunerea Comisiei de a combate 
medicamentele falsificate, acesta fiind un pas necesar pentru a răspunde la această ameninţare 
din ce în ce mai mare la adresa sănătăţii şi pentru a asigura mai bine siguranţa pacienţilor.

Problema
Analiza de impact a Comisiei (SEC(2008)2674) menţionează, inter alia, următoarele 
observaţii foarte alarmante:

 creşterea bruscă a capturilor în vamă de medicamente falsificate (2,7 milioane de 
medicamente la vămile UE în 2006 şi 2,5 milioane în 2007; o creştere de 384% 
comparativ cu 2005);

 tendinţa de a se trece de la falsificarea medicamentelor de îmbunătăţire a vieţii 
personale la falsificarea medicamentelor vitale, inclusiv a medicamentelor pentru 
tratarea cancerului şi a afecţiunilor cardiace, a tulburărilor psihiatrice şi a infecţiilor; 
tratamentul cu astfel de medicamente falsificate poate avea consecinţe mortale; 

 tendinţa de a viza din ce în ce mai mult lanţul clasic de aprovizionare; pe lângă 
internet, lanţul autorizat de distribuţie este vizat din ce în ce mai mult; dintre cele 13 
state membre care au putut furniza date, şapte au raportat cazuri de medicamente 
falsificate în lanţul legal de aprovizionare. 

Trebuie subliniat că, în conformitate cu grupul de experţi al OMS, multe ţări din Africa şi 
regiuni din Asia şi America Latină prezintă zone unde peste 30% dintre medicamentele puse 
în vânzare pot fi falsificate. Politicile care au ca scop prevenirea pătrunderii medicamentelor 
falsificate pe piaţa europeană ar trebui să aibă impacturi pozitive şi în alte regiuni ale lumii, 
unde problema este şi mai pregnantă. 

Pacienţii trebuie să fie absolut siguri că medicamentele pe care le consumă sunt într-adevăr 
medicamentele pe care se aşteaptă să le deţină. Utilizarea medicamentelor falsificate poate 
duce la eşuarea tratamentului şi poate pune vieţi în pericol. Raportoarea consideră, astfel, că 
protejarea sănătăţii publice împotriva medicamentelor falsificate ar trebui să fie obiectivul 
principal al directivei. Acest obiectiv nu ar trebui să fie afectat de alte obiective suplimentare.

Directiva nu ar trebui să privească drepturile de proprietate intelectuală şi drepturile legate de 
brevete, care sunt deja reglementate prin alte cadre legislative specifice.

Temei juridic dublu 
Raportoarea alege ca această directivă să aibă un temei juridic dublu. Falsificarea 
medicamentelor este o acţiune de drept penal, care privează pacienţii de tratamentul medical 
necesar şi le afectează negativ sănătatea, ducând uneori chiar la moartea acestora. Din acest 
motiv, primul şi cel mai important obiectiv al directivei ar trebui să fie protejarea sănătăţii 
publice. Acest lucru ar trebui să fie reflectat în temeiul juridic al directivei. Acest lucru 
corespunde cu Proiectul de convenţie al Consiliului Europei, care se axează pe sănătatea 
publică.
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Definiţii şi responsabilităţi
Pentru a putea proteja mai bine reţeaua de distribuţie a medicamentelor este vital să se 
definească în mod clar atât domeniul de aplicare, cât şi diverşii actori din lanţul de 
aprovizionare. Ce este un medicament falsificat? Ce este o substanţă activă sau un excipient? 
Propunerea Comisiei nu este suficient de clară. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul definiţiei 
diverşilor actori din lanţul de aprovizionare, fiind necesară o clarificare a rolurilor şi 
responsabilităţilor acestora. Este esenţial să se facă distincţie între actorii care sunt deja 
recunoscuţi formal - şi pentru care rol pot fi traşi la răspundere - şi cei care nu sunt în această 
categorie, deşi au roluri care prezintă relevanţă pentru distribuirea responsabilităţii în cadrul 
lanţului de distribuţie. Astfel, este important să se facă distincţie între comercianţi şi 
intermediari, precum şi să li se clarifice rolurile şi responsabilităţile. Acelaşi lucru este valabil 
pentru alţi actori, cum ar fi transportatorii sau comercianţii paraleli. Directiva ar trebui să 
evite confuzia şi nu ar trebui să lase nici un loc zonelor „gri”. Aceasta ar trebui să identifice 
clar care actori pot opera în acest domeniu şi în ce condiţii. Existenţa unor definiţii mai clare 
va duce la simplificarea punerii în practică a directivei.

Sancţiuni
Falsificarea medicamentelor nu este o încălcare minoră a legii. Este vorba de o activitate de 
crimă organizată, care pune în pericol vieţi omeneşti. Sancţiunile împotriva falsificării ar 
trebui să reflecte acest lucru şi să fie echivalente cu cele aplicate în mod normal pentru 
acţiunile ilegale care privesc narcoticele. Este vital să se consolideze dispoziţiile relevante 
referitoare la sancţiuni din propunerea Comisiei.

Elemente de siguranţă
Statele membre fac distincţie între medicamentele care se eliberează pe bază de prescripţie 
medicală şi cele care nu se eliberează pe bază de prescripţie medicală, dat fiind că 
medicamentele care se eliberează pe bază de prescripţie medicală prezintă un risc mai mare 
pentru pacient fie în momentul în care sunt falsificate, fie când sunt luate în mod 
necorespunzător. Din acest motiv, elementele de siguranţă trebuie să fie obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de prescripţie medicală. Totuşi, trebuie să se recunoască 
faptul că medicamentele vor fi falsificate doar dacă există raţiuni de ordin economic pentru a 
face acest lucru. Datorită costului redus al medicamentelor generice, este mai puţin profitabilă 
falsificarea acestui grup de medicamente. Astfel, raportoarea consideră că, în cazul în care 
acest lucru este confirmat de concluziile unei analize de risc, anumite medicamente generice 
sau categorii de produse pot fi scutite de la aplicarea criteriilor de performanţă pentru 
elementele de siguranţă. Raportoarea mai propune să se analizeze în termen de cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive dacă elementele de siguranţă ar trebui să fie 
obligatorii şi pentru medicamentele care nu se eliberează pe bază de prescripţie medicală. 

Excipienţi
Atunci când pacienţii iau un medicament, aceştia nu consumă doar substanţele active ale 
acestuia, ci şi excipienţii. Consecinţele utilizării unor excipienţi falsificaţi sunt bine
documentate. Exemplele de consecinţe grave includ moartea a 89 de persoane în 1995 şi a cel 
puţin 59 de copii în 1996 în Haiti, sau moartea a 30 de copii în India în 1998. Din acest motiv, 
raportoarea a inclus excipienţii în proiectul de raport. Ar trebui verificată calitatea şi 
autenticitatea medicamentelor falsificate. 
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Vânzările pe internet
Propunerea Comisiei nu vizează vânzările pe internet, dat fiind că le consideră ca făcând parte 
din lanţul ilegal de aprovizionare. Aceasta nu reflectă faptul că vânzările pe internet sunt 
legalizate în anumite state membre. Se ştie prea bine că internetul reprezintă una dintre căile 
principale prin care medicamentele falsificate intră pe piaţa europeană. Raportoarea a ales să 
includă în proiectul de raport dispoziţii care tratează această cale importantă. Prioritatea 
principală este de a creşte gradul de sensibilizare a publicului cu privire la riscurile de a 
cumpăra medicamente pe internet. Ar trebui să se introducă programe educaţionale care să 
crească gradul de sensibilizare a consumatorului cu privire la existenţa medicamentelor 
falsificate şi a riscului asociat cu achiziţionarea de medicamente folosind canale neautorizate. 
A doua prioritate este de a garanta că pacienţii pot recunoaşte site-urile care respectă legislaţia 
în materie. O directivă care să vizeze combaterea falsificării medicamentelor şi care să nu 
vizeze internetul, care este calea de propagare cea mai importantă, nu poate fi justificată în 
faţa publicului. Această cale este una dintre chestiunile principale tratate de proiectul de 
raport. 

Informare şi raportare
Crearea unei reţele formate din Comisie, EMEA şi autorităţile competente ale statelor 
membre ar ajuta la culegerea mai multor date şi la o mai bună înţelegere a fenomenului, 
pentru a-l putea combate mai bine. Comisia, EMEA şi autorităţile competente din statele 
membre transmit acestei reţele rapoarte anuale referitoare la măsurile pe care le-au luat.

Cooperarea internaţională
Este necesară o coordonare între diversele organisme naţionale şi internaţionale implicate în 
combaterea medicamentelor falsificate. Este important să se îmbunătăţească colaborarea la 
nivel internaţional şi să se dezvolte mecanisme multilaterale care să permită ţărilor 
importatoare să demareze investigaţii şi să identifice sursa reală a medicamentelor falsificate 
care intră pe pieţele lor.

Inspecţiile la import
Prezenta directivă se concentrează asupra controlului de calitate la importul de medicamente, 
dat fiind că acesta este una dintre principalele căi de intrare a medicamentelor falsificate pe 
piaţa europeană. Din acest motiv, raportoarea consideră că este vital să se creeze un sistem de 
inspecţie care să se bazeze în principal pe bunele practici de fabricaţie care sunt deja definite 
prin acorduri internaţionale. Cooperarea internaţională deja existentă, coroborată cu 
experienţa statelor membre, sunt factori-cheie pentru un sistem consolidat eficient de 
detectare a falsurilor.

Exporturi
Propunerea Comisiei nu tratează controlarea şi distribuirea medicamentelor falsificate către 
ţări terţe. Este dificil de explicat de ce avem dispoziţii stringente pentru medicamentele care 
pătrund pe piaţa europeană, pentru a putea găsi actorii responsabili în caz de medicamente 
falsificate, dar nu există dispoziţii în cazul medicamentelor exportate în ţări terţe din Africa, 
America de Sud sau Asia. Această stare de fapt slăbeşte semnificativ capacitatea Europei de a 
insista asupra unei mai bune cooperări la nivel internaţional. Fabricarea şi distribuirea 
medicamentelor din UE către ţări terţe trebuie să respecte aceleaşi criterii ca şi cele aplicate în 
cazul importului. Aceasta ar consolida contribuţia noastră la combaterea infracţiunii de 
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falsificare a medicamentelor în mai multe ţări terţe unde, conform estimărilor OMS, problema 
este foarte gravă.

Observaţii finale
În această directivă sunt în joc diverse interese, adesea contradictorii. Pentru unii actori, 
soluţia implică reducerea intermediarilor; alţii ar prefera menţinerea procedurilor existente, 
fără a lua parte la împărtăşirea responsabilităţilor sau a costurilor. Unii actori sprijină 
principiul că prezenta directivă ar trebui să se concentreze asupra riscurilor prezentate de 
produse; unii sprijină orientarea către riscurile prezentate de lanţul de aprovizionare. 
Raportoarea crede cu adevărat că directiva ar trebui să ţină seama de diversele interese, dar că 
ar trebui să se focalizeze asupra interesului nostru comun - siguranţa pacienţilor. Acesta este 
principiul director pentru amendamentele din proiectul de raport. 


