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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În Uniunea Europeană se înregistrează o creştere a numărului de medicamente falsificate în 
ceea ce priveşte identitatea, istoricul sau sursa acestora. Medicamentele falsificate pot conţine 
substanţe inferioare standardelor sau substanţe falsificate, unele substanţe pot lipsi din 
compoziţia acestor medicamente sau pot exista în doze incorecte, inclusiv în ceea ce priveşte 
substanţele active. 

Aceste medicamente reprezintă o ameninţare majoră pentru pacienţii din Europa şi pentru 
industria europeană, iar publicul şi factorii responsabili sunt profund îngrijoraţi de răspândirea 
constantă a acestor medicamente, constatată în Uniunea Europeană în ultimul an. 

Comisia doreşte să stabilească un temei juridic eficient pentru a lupta împotriva 
medicamentelor falsificate pe piaţa internă a Uniunii Europene prin introducerea unor 
elemente de siguranţă mai performante şi a unor sisteme de localizare şi urmărire a 
ambalajelor medicamentelor, prin simplificarea procedurilor, ameliorarea transparenţei şi a 
comunicării, îmbunătăţirea procedurilor de evaluare şi de colectare a datelor, o mai mare 
implicare a părţilor interesate şi instituirea de bune practici.

Deşi raportoarea pentru aviz salută propunerea, ea consideră că i se mai pot aduce 
îmbunătăţiri suplimentare, în special în ceea ce priveşte aspectele legate de protecţia 
consumatorilor. Astfel, raportoarea propune amendamente privind următoarele aspecte:

 Din motive de certitudine juridică şi claritate, ar trebui să existe o definiţie a 
termenului „medicament falsificat” în textul directivei, punându-se accentul în mod 
clar pe protecţia consumatorilor.

 Întrucât se estimează că vânzările prin internet reprezintă principalul canal prin care 
medicamentele falsificate pătrund pe piaţa internă, pare să fie insuficientă urmărirea 
exclusivă a lanţului legal de aprovizionare. Prin urmare, raportoarea pentru aviz invită 
Comisia să prezinte, la un interval de doi ani, un raport Parlamentului European şi 
Consiliului privind impactul măsurilor instituite prin prezenta directivă, precum şi 
necesitatea unei armonizări suplimentare, în special în ceea ce priveşte vânzările de 
medicamente prin internet sau fără prescripţie medicală.

 Prin intermediul campaniilor de informare publică, consumatorii de medicamente ar 
trebui să fie sensibilizaţi în legătură cu noile elemente de siguranţă ale medicamentelor 
şi cu riscurile asociate cumpărării de medicamente de pe site-uri internet care nu deţin 
licenţă.

 Informaţiile care sunt stocate în baza de date comunitară ar trebui să fie cât mai 
exacte. În plus, baza de date ar trebui să conţină cazurile în care medicamente 
falsificate au fost descoperite pe piaţa comunitară.

 Prelucrarea datelor în timpul diferitelor etape ale procesului de localizare şi urmărire 
ar trebui să aibă loc în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională în vigoare 
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privind protecţia datelor, iar aceste date nu ar trebui să fie disponibile în scopuri 
comerciale.

 Falsificarea medicamentelor reprezintă o activitate infracţională organizată gravă, care 
pune în pericol vieţile omeneşti. Prin urmare, sancţiunile aplicate în cazul falsificării 
medicamentelor ar trebui să reflecte acest lucru. Fără a încălca principiul 
subsidiarităţii, este important să se consolideze dispoziţiile referitoare la sancţiuni din 
textul directivei.

 Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, 
procedura de comitologie a devenit, în sfârşit, caducă. Prin urmare, dispoziţiile privind 
comitologia din textul directivei trebuie să fie înlocuite cu dispoziţii care fac referire la 
una dintre noile proceduri prevăzute în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
(articolul 290 sau 291 TFUE). Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă 
alimentară, competentă în fond, este invitată să clarifice acest aspect.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Experienţa demonstrează că, atunci 
când cumpără medicamente de pe 
internet, consumatorii nu pot verifica 
întotdeauna autenticitatea sursei. 
Comisia, în coordonare cu Agenţia şi cu 
statele membre, ar trebui să lanseze o 
campanie de sensibilizare a 
consumatorilor cu privire la riscurile la 
care se expun dacă achiziţionează 
medicamente de pe site-uri internet care 
nu deţin licenţă. În plus, Comisia ar 
trebui să prezinte, o dată la doi ani, 
Parlamentului European şi Consiliului 
un raport privind impactul măsurilor 
prevăzute de prezenta directivă, precum şi 
necesitatea unei armonizări suplimentare, 
punând în mod special accent pe vânzarea 
pe internet a medicamentelor, în timp ce 
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decizia de a autoriza vânzarea pe internet 
a medicamentelor aparţine fiecărui stat 
membru.

Justificare

Majoritatea medicamentelor falsificate pătrund pe piaţă prin intermediul site-urilor internet 
ilegale. Consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a obţine în condiţii de siguranţă 
medicamente prin intermediul internetului, în vreme ce autorizarea vânzării pe internet a 
medicamentelor aparţine fiecărui stat membru, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, 
cu condiţia respectării legislaţiei europene în domeniu.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) După adoptarea prezentei directive, 
Comisia, în cooperare cu Agenţia şi cu 
autorităţile statelor membre, ar trebui să 
lanseze campanii de informare şi de 
sensibilizare a consumatorilor cu privire 
la riscurile asociate cumpărării de 
medicamente falsificate, punând accent în 
special pe măsurile de autentificare şi 
elementele de siguranţă (precum 
hologramele şi sigiliile de siguranţă) de pe 
ambalajele medicamentelor sau din alt 
loc.

Justificare

Numărul tot mai mare de medicamente falsificate indică faptul că riscurile asociate 
cumpărării de medicamente falsificate, în special de pe site-uri internet ilegale, nu sunt 
conştientizate de către consumatori. Una dintre problemele semnalate este necunoaşterea de 
către consumatori a legislaţiei în vigoare. Consumatorii bine informaţi ar putea contribui la 
detectarea medicamentelor falsificate aflate pe piaţă. 

Amendamentul 3
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Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Comisia ar trebui să prezinte, o dată 
la doi ani, o evaluare cuprinzătoare a 
situaţiei medicamentelor eliberate fără 
prescripţie medicală, punând accent pe 
oportunitatea şi forma în care acestea ar 
trebui incluse în domeniul de aplicare al 
prezentei directive.

Justificare

Este necesară o evaluare suplimentară a riscurilor posibile asociate medicamentelor 
eliberate fără prescripţie medicală pentru a stabili dacă acestea ar trebui să fie incluse în 
domeniul de aplicare a prezentei directive.

Amendamentul 4

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Cetăţenilor Uniunii ar trebui să li se 
prezinte pericolul pe care îl prezintă 
pentru propria sănătate comenzile de 
produse de pe site-uri internet 
necontrolate sau din lanţul ilegal de 
aprovizionare. Comisia, împreună cu 
statele membre şi în cooperare cu 
organizaţiile pentru pacienţi şi 
consumatori, ar trebui să adopte măsuri 
pentru creşterea gradului de sensibilizare 
a publicului larg cu privire la riscurile 
asociate achiziţionării de medicamente 
prin intermediul internetului.

Justificare

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines. Patients’ 
organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible information 
for the communities that they know well. For example, patients should be encouraged to know 
their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant for signs that may 
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indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its packaging, and to 
encourage them to go to a health professional if they have any concerns.

Amendamentul 5

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 ar trebui
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. Toţi actorii ar 
trebui 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 poată pătrunde în lanţul legal de 
aprovizionare din comunitate.

Justificare

Pentru a garanta identificarea, autenticitatea şi trasabilitatea neîntreruptă a medicamentelor 
din fabrică până la consumator, toţi actorii din lanţul de distribuţie ar trebui să se supună 
aceloraşi norme şi aceluiaşi nivel de cerinţe şi de responsabilitate.

Amendamentul 6

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 

(7) Pentru a ţine seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în acelaşi timp funcţionarea 
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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.

pieţei interne a medicamentelor, ar trebui
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. Elementele de 
siguranţă (altele decât numărul de serie) 
ar trebui să fie grupate în categorii care 
se bazează pe echivalenţă şi, în general, 
titularii autorizaţiilor de fabricaţie ar 
trebui să aleagă un anumit element 
specific sau elemente specifice pe care să 
le folosească în cadrul unei anumite 
categorii. Elementele de siguranţă ar 
trebui să fie considerate echivalente 
atunci când asigură acelaşi nivel de 
protecţie în ceea ce priveşte constatarea 
autenticităţii, absenţa oricărei manipulări 
frauduloase şi, acolo unde este cazul, 
identificarea, şi ar trebui să prezinte 
acelaşi nivel de dificultate tehnică de 
copiere.

Justificare

Pentru a garanta acelaşi nivel de protecţie, este necesar să se clarifice domeniul de aplicare 
al elementelor de siguranţă echivalente destinate să asigure, în lipsa acestor elemente, 
identificarea, autentificarea şi trasabilitatea medicamentelor eliberate pe bază de prescripţie 
medicală. Acestea elemente de siguranţă ar trebui grupate în funcţie de complexitate, iar 
ştergerea (sau acoperirea) lor necesită înlocuirea cu un element similar care oferă un nivel 
de protecţie echivalent şi aceeaşi complexitate.
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Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Măsurile de siguranţă propuse şi 
datele colectate în urma identificării, 
autorizării şi urmăririi medicamentelor ar 
trebui folosite în conformitate cu 
legislaţia Uniunii şi cu legislaţia 
naţională în vigoare privind protecţia 
datelor. Această obligaţie include, în 
special, informaţiile privind canalele de 
distribuţie.

Justificare

Cerinţele privind protecţia datelor trebuie să fie respectate. În special, informaţiile privind 
canalele de distribuţie a medicamentelor ar putea fi utile din punct de vedere comercial 
titularilor de autorizaţii de introducere pe piaţă şi, prin urmare, nu ar trebui să fie puse la 
dispoziţia acestora.

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Statele membre ar trebui să 
coopereze cu Europol în domeniul justiţiei 
şi al cooperării poliţieneşti, printre altele, 
în vederea consolidării aplicării 
restricţiilor existente privind 
comercializarea ilegală a medicamentelor 
pe internet.

Justificare

Cooperarea între statele membre, inclusiv schimbul de cele mai bune practici şi de know-how 
tehnologic, este importantă pentru a aborda chestiunea comercializării ilegale a 
medicamentelor prin intermediul internetului. Cu toate acestea, o astfel de cooperare ar 
trebui să includă şi Europol, care a dobândit o competenţă tehnică semnificativă în 
sectoarele legate de combaterea criminalităţii informatice la nivelul UE.
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Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

. -1) La articolul 1, după punctul 5, se 
introduce următorul punct 5a:
„5a. Medicament falsificat:

orice medicament falsificat în mod 
intenţionat sau deliberat în legătură cu:
(a) identitatea, inclusiv ambalajul, 
eticheta, numele şi compoziţia, prin care 
se înţeleg atât substanţele componente, 
cuprinzând excipienţii şi substanţele 
active, cât şi dozajul acestora; şi/sau
(b) originea, care cuprinde producătorul, 
ţara de fabricaţie, ţara de origine şi 
titularul autorizaţiei de introducere pe 
piaţă; şi/sau
(c) istoricul, inclusiv registrele şi 
documentele care permit identificarea 
lanţului de distribuţie.
Trebuie să se facă distincţie între 
încălcările sau litigiile referitoare la 
brevete şi contrafacerea sau falsificarea 
medicamentelor. Nu se consideră 
falsificate medicamentele (generice sau de 
firmă) care nu sunt autorizate pentru a fi 
comercializate într-o anumită ţară, dar 
care sunt autorizate în altă ţară.
În cazul medicamentelor legitime, nu se 
consideră falsificate loturile inferioare 
standardelor, defectele de calitate sau 
nerespectarea bunelor practici de 
fabricaţie sau de distribuţie.
Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate actualizând această definiţie în 
lumina progreselor tehnice şi ştiinţifice 
şi/sau a acordurilor internaţionale. Aceste 
acte, destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura menţionată la 
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articolul 290 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene.”

Justificare

Din motive de certitudine juridică şi claritate, ar trebui să fie introdusă o definiţie a 
termenului „medicament falsificat” în textul directivei.

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a) La articolul 2, după alineatul (3), se 
introduce următorul alineat (3a): 
„(3a) Nicio dispoziţie din prezenta 
directivă nu aduce atingere dreptului 
statelor membre de a restricţiona sau 
interzice vânzarea prin intermediul 
internetului a medicamentelor eliberate 
pe bază de prescripţie medicală.”

Justificare

În prezent, marea majoritate a statelor membre restricţionează vânzarea prin internet a 
medicamentelor eliberate pe bază de prescripţie medicală. Asemenea restricţii contribuie, 
printre altele, la reducerea la minimum a şanselor ca falsificatorii să pună la dispoziţia 
publicului larg medicamente falsificate. În interesul sănătăţii publice şi în conformitate cu 
principiul subsidiarităţii, ar trebui permisă menţinerea acestor restricţii.

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele de siguranţă menţionate la 
articolul 54 litera (o) nu se îndepărtează şi 
nu se acoperă, parţial sau total, decât dacă 

(2) Elementele de siguranţă menţionate la 
articolul 54 litera (o) nu se îndepărtează şi 
nu se acoperă, parţial sau total, decât dacă
identificarea, autenticitatea şi 



PE438.139v02-00 12/25 AD\809093RO.doc

RO

sunt îndeplinite următoarele condiţii: trasabilitatea medicamentelor sunt 
garantate şi sunt îndeplinite următoarele 
condiţii:

Justificare

Elementele de siguranţă ar trebui să garanteze identificarea, autenticitatea şi trasabilitatea 
neîntreruptă a medicamentului din fabrică până la consumator. Identificarea, autenticitatea 
şi trasabilitatea medicamentelor ar trebui să fie garantate în toate circumstanţele. 

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Titularul autorizaţiei de fabricaţie 
indică în mod clar pe ambalajul exterior 
dacă elementele de siguranţă originale au 
fost îndepărtate sau acoperite parţial sau 
integral;

Justificare

Pacienţii şi alţi actori din lanţul de distribuţie trebuie informaţi în mod explicit, prin 
intermediul unei etichete pe ambalaj, dacă au fost îndepărtate sau înlocuite elementele de 
siguranţă originale.

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) complexitatea lanţului de 
aprovizionare;

Justificare

A risk-based approach is needed as regards the implementation of safety features for medical 
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products (e.g. unit serialisation), evaluating the actual risk for counterfeiting, reimbursement 
fraud and added value for patient safety. Instead of solely focusing on product risks, 
authorities should also look into the risks associated with the complexity of the distribution 
chain, in order to obtain a realistic and balanced evaluation of counterfeiting risks for a 
certain product group. The risk of a counterfeit entering the legal supply chain usually rises 
with the number of players involved in the distribution of a specific product group.

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numărul de cazuri de falsificare în ţări 
terţe şi în Comunitate;

(b) numărul de cazuri de falsificare peste 
tot în lume, în special în Uniune;

Justificare

În multe ţări terţe, situaţia este destul de diferită de cea din Europa în ceea ce priveşte 
monitorizarea şi supravegherea de către autorităţile competente şi respectarea proprietăţii 
intelectuale.

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Elementele de siguranţă (altele decât 
numărul de serie) sunt impuse prin 
identificarea uneia sau mai multor 
categorii de elemente care trebuie să fie 
folosite în cazul anumitor produse sau 
categorii de produse. Comitetul 
farmaceutic din cadrul Comisiei stabileşte 
categoriile care includ elemente de 
siguranţă echivalente ca eficienţă şi 
eficacitate, urmând ca elementele din 
aceeaşi categorie să fie considerate 
echivalente în sensul alineatului (2) litera 
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(b) din prezentul articol. Titularii 
autorizaţiilor de fabricaţie au libertatea de 
a folosi un anumit element sau elemente 
din cadrul unei categorii, cu excepţia 
situaţiei în care Comisia precizează 
motivele pentru care este necesară 
folosirea unui anumit element de 
siguranţă.

Justificare

We consider that the basic level of security on all prescription medicines should be tamper-
evident packaging in combination with a unique coding feature (storing product identification 
number, batch number, expiry date, and a unique serial code). Tamper-evident packaging is 
the safest way to ensure that the medicine inside the pack is the same as that inserted by the 
original manufacturer and a unique coding system is the most robust way to verify the 
authenticity of a product at the point of dispensing.

We believe that additional overt visual safety features should be required subject to the risk-
based approach contained in the Commission proposal. It is important that the 
implementation of overt safety features provides flexibility for pharmaceutical companies to 
choose a specific technology or feature from a selection of available technologies that are 
grouped into categories of equivalence according to the level of protection offered.

Amendamentul 16

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 menţionate în prezentul alineat ţin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecţie a informaţiilor cu 
caracter de confidenţialitate comercială şi 
de protecţie a drepturilor de proprietate 
industrială şi comercială.

Măsurile menţionate în prezentul alineat ţin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecţie a informaţiilor cu 
caracter de confidenţialitate comercială şi 
de protecţie a drepturilor de proprietate 
industrială şi comercială. Statele membre 
garantează respectarea dreptului de 
proprietate şi a confidenţialităţii datelor 
obţinute în urma utilizării elementelor de 
siguranţă pentru a demonstra 
autenticitatea produselor farmaceutice. În 
special, informaţiile privind canalele de 
distribuţie a medicamentelor nu sunt puse 
la dispoziţie în scopuri comerciale.
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Justificare

Cerinţele privind protecţia datelor trebuie să fie respectate. În special, informaţiile privind 
canalele de distribuţie a medicamentelor ar putea fi utile din punct de vedere comercial 
titularilor de autorizaţii de introducere pe piaţă şi, prin urmare, nu ar trebui să fie puse la 
dispoziţia acestora.

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menţionate la prezentul alineat 
trebuie să ţină seama cel puţin de 
următoarele condiţii:
(a) rentabilitatea sistemului, pentru a se 
asigura că aplicarea oricărei măsuri se 
bazează pe o analiză cost-beneficiu; 
(b) costurile pe care le implică aceste 
măsuri sunt suportate proporţional de 
către toţi participanţii la lanţul de 
aprovizionare şi ţin seama de preţul 
medicamentului în cauză; 
(c) independenţa sistemului şi interesul 
legitim de protejare a informaţiilor 
comerciale cu caracter confidenţial şi de 
protecţie a drepturilor de proprietate 
industrială şi comercială şi a datelor cu 
caracter personal.

Justificare

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and   presenting low prices for patients and governments. Therefore any 
safety features that are to be implemented should comply with at least the following three 
principles:

a) Cost effectiveness of the system, in order to guarantee that any measure that is applied is 
based on a cost benefit analysis and that the system implemented ensures the continued 
duration of the system avoiding additional and unnecessary costs

b) Costs related to the measures should be applied proportionally to all actors of the supply 
chain and be linked to the price of the medicines concerned and not to volume.
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c) Guaranteed independence of the system and the legitimate interests to protect information 
of a commercially confidential nature and the protection of industrial and commercial 
property rights, as well as the protection of confidential patient information.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Alineatele (2) şi (3) se aplică, de 
asemenea, titularilor autorizaţiilor de 
fabricaţie care îndepărtează sau acoperă 
parţial sau integral elementele de 
siguranţă aplicate voluntar de către 
producătorul original pe medicamentele 
eliberate pe bază de prescripţie medicală 
în scopurile menţionate la alineatul (2) al 
prezentului articol.

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Comisia, în cooperare cu Agenţia şi 
cu autorităţile statelor membre, lansează 
o campanie de informare. Campania 
sensibilizează consumatorii în legătură cu 
măsurile de autentificare deja aplicabile, 
cu elementele de siguranţă (precum 
hologramele şi sigiliile de siguranţă) de pe 
ambalajele medicamentelor, precum şi cu 
riscurile asociate cumpărării de 
medicamente falsificate. Aceasta se 
concentrează în special pe sursele online 
neautorizate şi care nu deţin licenţă.
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Justificare

Numărul tot mai mare de medicamente falsificate indică faptul că riscurile asociate 
cumpărării de medicamente falsificate, în special de pe site-uri internet ilegale, nu sunt 
conştientizate de către consumatori. Consumatorii bine informaţi ar putea contribui la 
detectarea medicamentelor falsificate aflate pe piaţă. 

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 85c

Comisia, împreună cu statele membre, 
autorizează şi întocmesc un registru al 
farmaciilor online acreditate. Un 
asemenea registru trebuie să fie accesibil 
prin intermediul unei baze de date 
publice.
Comisia creează o siglă a Uniunii pentru 
certificarea calităţii, care urmează să fie 
aplicată pe paginile de internet ale 
farmaciilor online acreditate. 
Comisia se asigură că farmaciile 
neacreditate nu utilizează sigla Uniunii şi 
nu comercializează medicamente pe piaţa 
internă.

Justificare

Încrederea consumatorilor pentru a cumpăra medicamente prin intermediul farmaciilor 
online trebuie consolidată, iar distribuţia pe internet a medicamentelor falsificate trebuie 
redusă la minim.

Amendamentul 21

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

Articolul 85d

Comisia şi statele membre adoptă acte 
delegate care conţin măsuri pentru 
creşterea gradului de sensibilizare a 
publicului larg cu privire la riscurile 
asociate achiziţionării de medicamente de 
pe internet, care pot include: 
- atenţionări care apar în partea 
superioară a paginii de internet a 
motoarelor de căutare în cazul căutării de 
medicamente pe internet; 
- campanii de informare, în cooperare cu 
statele membre şi cu organizaţiile pentru 
pacienţi şi consumatori; 
- furnizarea unei liste uşor accesibile a 
farmaciilor online acreditate;
Aceste acte, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 290 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene.

Justificare

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines.

Patients’ organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible 
information for the communities that they know well. For example, patients should be 
encouraged to know their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant 
for signs that may indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its 
packaging, and to encourage them to go to a health professional if they have any concerns.

Communications should stress that it is important to engage with health services and 
purchase prescription medicines and over-the-counter medicines from licensed sources, 
rather than self-diagnosing and self-medicating outside of the healthcare system. This 
information should reflect the recent EU developments on quality principles on information to 
patients endorsed during the Pharmaceutical Forum process.
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Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care rezultatul inspecţiei 
menţionate la alineatul (1) este acela că 
persoana nu respectă principiile şi 
orientările de bune practici de fabricaţie 
sau de bune practici de distribuţie, astfel 
cum prevede legislaţia comunitară, aceste 
informaţii se introduc în baza de date 
comunitară menţionată la alineatul (6).

(7) În cazul în care rezultatul inspecţiei 
menţionate la alineatul (1) este acela că 
persoana nu respectă principiile şi 
orientările de bune practici de fabricaţie 
sau de bune practici de distribuţie, astfel 
cum prevede legislaţia comunitară, aceste 
informaţii se introduc în baza de date 
comunitară menţionată la alineatul (6). 
Aceste informaţii specifică principiile, 
orientările şi normele care nu sunt 
respectate. Cazurile în care au fost 
descoperite medicamente falsificate pe 
piaţa comunitară sunt de asemenea 
înregistrate în această bază de date.

Justificare

Informaţiile care sunt stocate în baza de date comunitară ar trebui să fie cât mai exacte. 

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind 
sancţiunile aplicabile în cazul încălcării 
dispoziţiilor naţionale adoptate ca urmare 
a prezentei directive şi iau toate măsurile 
necesare pentru a garanta faptul că acestea 
sunt puse în aplicare. Sancţiunile prevăzute 
trebuie să fie efective, proporţionale şi 
disuasive. Statele membre notifică 
Comisiei prezentele dispoziţii până cel 

Fără a aduce atingere principiului 
subsidiarităţii, statele membre stabilesc 
normele privind sancţiunile aplicabile în 
cazul încălcării dispoziţiilor prezentei 
directive şi iau toate măsurile necesare 
pentru a garanta faptul că acestea sunt puse 
în aplicare. Sancţiunile aplicabile, care pot 
fi sancţiuni penale, ţin seama de pericolul 
pe care falsificarea medicamentelor îl 
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târziu la data de [a se introduce data 
exactă, 18 luni de la data publicării] şi, în 
acelaşi timp, notifică fără întârziere orice 
modificare ulterioară care le afectează.

prezintă pentru sănătatea publică. 
Sancţiunile prevăzute sunt armonizate, 
efective, proporţionale şi disuasive şi sunt 
aplicabile, printre altele, următoarelor 
forme de comportament:
(1) fabricarea de medicamente, substanţe 
active, excipienţi, componente, materiale 
şi accesorii falsificate;
(2) furnizarea sau propunerea spre 
furnizare, inclusiv brokerajul, traficul, 
depozitarea, importul şi exportul de 
medicamente, substanţe active, excipienţi, 
componente, materiale şi accesorii 
falsificate;
(3) crearea de documente false sau 
modificarea ilicită a acestora;
(4) complicitatea la oricare dintre 
infracţiunile menţionate mai sus;
(5) tentativa de comitere a oricăreia dintre 
infracţiunile menţionate mai sus.
Statele membre notifică Comisiei 
prezentele dispoziţii până cel târziu la data 
de [18 luni de la data publicării] şi, în 
acelaşi timp, notifică fără întârziere orice 
modificare ulterioară care le afectează.

Justificare

Falsificarea medicamentelor reprezintă o activitate infracţională gravă, care pune în pericol 
vieţile omeneşti. Sancţiunile aplicate în cazul falsificării medicamentelor ar trebui să reflecte 
acest lucru. La stabilirea normelor privind sancţiunile aplicabile, trebuie recunoscută 
ameninţarea pe care falsificarea medicamentelor o reprezintă pentru sănătatea publică. Prin 
urmare, sancţiunile ar trebui să fie mai mari decât cele aplicabile în cazul falsificării sau 
contrafacerii altor tipuri de bunuri sau produse.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 118ba
Comisia instituie o reţea între Comisie, 
Agenţie şi autorităţile competente din 
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statele membre, care include şi 
organizaţiile pentru pacienţi şi 
consumatori pentru a garanta schimbul 
de informaţii referitoare la măsurile luate 
în vederea combaterii falsificării 
produselor medicinale, inclusiv la 
sistemele de sancţiuni în vigoare. 

Justificare

Pentru a înţelege corect fenomenul medicamentelor contrafăcute, de exemplu factorii care 
conduc la achiziţionarea unor astfel de medicamente şi pentru a acţiona în mod eficient în 
vederea combaterii activităţii de contrafacere, este esenţial să fie puse bazele unei cooperări 
cu organizaţiile de pacienţi. Acestea din urmă pot contribui la colectarea unor date 
importante privind comportamentul pacienţilor, cum ar fi motivele pentru care achiziţionează 
medicamente falsificate. 

Amendamentul 25

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 127c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

17a) Se introduce următorul articol:
„Articolul 127c

Până la data de 30 iunie 2012 şi, ulterior, 
la un interval de doi ani, Comisia prezintă 
un raport Parlamentului European şi 
Consiliului privind impactul măsurilor 
instituite prin prezenta directivă, precum 
şi necesitatea unei armonizări 
suplimentare. În acest scop, Comisia 
evaluează în special dacă este necesară o 
armonizare specifică în ceea ce priveşte 
vânzările de medicamente fără prescripţie 
medicală şi prin internet. În plus, vor fi 
supuse evaluării căile de pătrundere pe 
piaţă a medicamentelor falsificate, 
precum şi riscurile asociate 
medicamentelor eliberate fără prescripţie 
medicală. Raportul este însoţit, dacă este 
cazul, de propuneri legislative. Dacă este 
necesar, acesta propune un act legislativ 
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de includere a medicamentelor eliberate 
fără prescripţie medicală în domeniul de 
aplicare a prezentei directive.”

Justificare

Majoritatea medicamentelor falsificate pătrund pe piaţă prin intermediul site-urilor internet 
ilegale. Consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a cumpăra în condiţii de siguranţă 
medicamente prin internet şi fără prescripţie medicală. În plus, se furnizează insuficiente 
informaţii cu privire la momentul şi la căile cele mai probabile de pătrundere a 
medicamentelor falsificate în lanţul legal de aprovizionare.

Amendamentul 26

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) dispoziţiile necesare pentru a se 
conforma cu articolul 1 alineatul (9) din 
prezenta directivă dacă se raportează la 
articolul 54a alineatul (5) şi cu articolul 
54a alineatele (2) şi (3), în cazul în care 
acestea sunt menţionate la articolul 54a 
alineatul (5) din Directiva 2001/83/CE 
astfel cum a fost modificată prin prezenta 
directivă începând cu [a se introduce data 
exactă, şase luni de la data publicării 
prezentei directive];

Justificare

Având în vedere riscurile tot mai mari pe care medicamentele contrafăcute le prezintă pentru 
pacienţi, este necesară introducerea de urgenţă a unor măsuri provizorii pentru a spori 
siguranţa pacienţilor. Măsurile provizorii ar trebui să prevadă, printre altele, ca titularii 
autorizaţiilor de fabricaţie (inclusiv reambalatorii) care îndepărtează sau acoperă elementele 
de siguranţă vizibile aplicate voluntar de către producător să le înlocuiască cu elemente de 
siguranţă echivalente vizibile şi să fie traşi la răspundere în mod strict în cazul în care 
acţiunile lor au ca urmare intrarea în lanţul de aprovizionare a unor produse contrafăcute. 

Amendamentul 27
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Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Având în vedere riscurile tot mai mari pe care medicamentele contrafăcute le prezintă pentru 
pacienţi, este necesară introducerea de urgenţă a unor măsuri provizorii pentru a spori 
siguranţa pacienţilor. Măsurile provizorii ar trebui să prevadă, printre altele, ca titularii 
autorizaţiilor de fabricaţie (inclusiv reambalatorii) care îndepărtează sau acoperă elementele 
de siguranţă vizibile aplicate voluntar de către producător să le înlocuiască cu elemente de 
siguranţă echivalente vizibile şi să fie traşi la răspundere în mod strict în cazul în care 
acţiunile lor au ca urmare intrarea în lanţul de aprovizionare a unor produse contrafăcute. 

Amendamentul 28

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dispoziţiile necesare pentru a se 
conforma cu articolul 1 alineatul (9) din 
prezenta directivă, cu excepţia cazului în 
care se raportează la articolul 54a 
alineatul (5), şi cu articolul 54a alineatele 
(2) şi (3), în cazul în care acestea sunt 
menţionate la articolul 54a alineatul (5) 
din Directiva 2001/83/CE astfel cum a 
fost modificată prin prezenta directivă 
începând cu [a se introduce data exactă, 
48 de luni de la data publicării prezentei 
directive];

Justificare

Având în vedere riscurile tot mai mari pe care medicamentele contrafăcute le prezintă pentru 
pacienţi, este necesară introducerea de urgenţă a unor măsuri provizorii pentru a spori 
siguranţa pacienţilor. Măsurile provizorii ar trebui să prevadă, printre altele, ca titularii 
autorizaţiilor de fabricaţie (inclusiv reambalatorii) care îndepărtează sau acoperă elementele 
de siguranţă vizibile aplicate voluntar de către producător să le înlocuiască cu elemente de 
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siguranţă echivalente vizibile şi să fie traşi la răspundere în mod strict în cazul în care 
acţiunile lor au ca urmare intrarea în lanţul de aprovizionare a unor produse contrafăcute. 
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