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Alteração 11
Toine Manders

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A experiência demonstra que esses 
produtos não são só comercializados 
através de cadeias de abastecimento 
ilegais, mas que também chegam aos 
doentes através da cadeia de abastecimento 
legal. Este facto constitui uma ameaça 
particular à saúde humana e pode conduzir 
a uma falta de confiança dos doentes na 
cadeia de abastecimento legal. As 
disposições constantes da Directiva 
2001/83/CE devem ser alteradas para 
responder a esta ameaça crescente.

(3) A experiência demonstra que esses 
produtos não são só comercializados 
através de cadeias de abastecimento 
ilegais, mas que também chegam aos 
doentes através da cadeia de abastecimento 
legal. Este facto constitui uma ameaça 
particular à saúde humana e pode conduzir 
a uma falta de confiança dos doentes na 
cadeia de abastecimento legal. Tal deve-se 
a um controlo deficiente dos direitos de 
propriedade intelectual na UE. É 
necessário reforçar a aplicação dos 
direitos de propriedade intelectual em 
todos os sectores do mercado interno para 
evitar a contrafacção em geral e de 
medicamentos, em particular.  As 
disposições constantes da Directiva 
2001/83/CE devem ser alteradas para 
responder a esta ameaça crescente.

Or. nl

Justificação

Os medicamentos contrafeitos entram nos canais de distribuição legais em virtude de um 
deficiente controlo dos direitos de propriedade intelectual na UE. Por conseguinte, urge 
reforçar a aplicação destes direitos não só para evitar a contrafacção de medicamentos, mas 
também para abolir todos os tipos de contrafacção. 
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Alteração 12
Pablo Arias Echeverría

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A Comissão deverá, em cooperação 
com a Agência Europeia de 
Medicamentos e as autoridades dos 
Estados-Membros, lançar uma campanha 
para informar os consumidores sobre as 
medidas de autentificação já em vigor, os 
dispositivos de segurança visíveis 
(designadamente, selos de segurança) nas 
embalagens dos medicamentos e os riscos 
decorrentes da compra de medicamentos 
falsificados. Em particular, a campanha 
deve sensibilizar os consumidores para os 
riscos decorrentes da compra de 
medicamentos provenientes de fontes em 
linha não autorizadas e não licenciadas. 

Or. en

Justificação

Consumidores bem informados podem contribuir para a detecção de produtos falsificados no 
mercado, estando atentos e vigilantes. Todavia, existe uma diferença entre dispositivos 
visíveis e ocultos. Nem todos os dispositivos devem ser tornados públicos, já que o 
contrafactor terá acesso à mesma informação. Os dispositivos ocultos não podem ser 
reconhecidos à vista desarmada. Os hologramas foram suprimidos, uma vez que podem ser 
fácil e rapidamente copiados, pelo que oferecem pouca protecção adicional.

Alteração 13
Regina Bastos

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A experiência revela que, quando os 
consumidores compram medicamentos na 
Internet, nem sempre conseguem verificar 
a autenticidade da fonte. A Comissão 
deverá, em coordenação com a EMA e 
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com os Estados Membros, lançar 
campanhas de sensibilização dos 
consumidores para os riscos que correm 
ao adquirirem medicamentos pela 
Internet em sítios não licenciados. Assim, 
a Comissão deverá apresentar, de dois em 
dois anos, um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre o impacto 
das medidas previstas na presente 
directiva e a necessidade de uma maior 
harmonização, especialmente no que se 
refere à venda de medicamentos na 
Internet, sendo da competência de cada 
Estado Membro a decisão de autorizar, ou 
não, a venda de medicamentos na 
Internet.

Or. pt

Justificação

A maioria dos produtos falsificados entra no mercado através de sítios Internet ilegais. Os 
consumidores devem ter a possibilidade de adquirir com toda a segurança medicamentos 
através da Internet, sendo que cada Estado-Membro terá a competência para autorizar a 
venda de medicamentos na internet, no respeito pelo princípio da subsidiariedade, sem 
prejuízo de cumprirem toda a legislação europeia referente a essa matéria.

Alteração 14
Regina Bastos

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Após a aprovação da presente 
directiva, a Comissão deverá, em 
cooperação com a Agência Europeia dos 
Medicamentos e as autoridades dos 
Estados-Membros, lançar campanhas que 
informem e sensibilizem os consumidores 
sobre os riscos inerentes à compra de 
medicamentos falsificados, dando especial 
enfoque às medidas de autenticação e aos 
dispositivos de segurança 
(designadamente, hologramas e selos de 
segurança) que passam a constar das 
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embalagens dos medicamentos ou outros.

Or. pt

Justificação

O número crescente de medicamentos falsificados revela que os consumidores não estão 
conscientes dos riscos subjacentes à compra de medicamentos falsificados. Um dos 
problemas que tem sido reportado é a falta de conhecimento dos consumidores no que se 
refere à legislação em vigor.  Consumidores bem informados podem contribuir para a 
detecção de medicamentos falsificados no mercado. 

Alteração 15
Regina Bastos

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) A Comissão deverá apresentar, no 
prazo de 2 anos, uma avaliação exaustiva 
sobre a realidade dos MNSRM, centrada 
na questão de se saber se os MNSRM 
devem ser incluídos, e em que termos, no 
campo de aplicação da presente directiva.

Or. pt

Justificação

É necessária uma avaliação mais aprofundada no que se refere aos eventuais perigos dos 
MNSRM, para determinar se os mesmos devem ser incluídos no campo de aplicação da 
presente directiva.

Alteração 16
Barbara Weiler

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

Texto da Comissão Alteração

(4-A) É necessário sensibilizar os 
cidadãos europeus para o facto de 
colocarem a sua saúde em perigo ao 
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encomendarem produtos em sítios 
Internet não controlados ou pela cadeia 
de abastecimento ilegal. A Comissão, 
juntamente com os Estados-Membros e 
em cooperação com organizações de 
doentes e de consumidores, deve adoptar 
medidas para sensibilizar o grande 
público para os riscos associados à 
aquisição de medicamentos na Internet.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 17
Regina Bastos

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE439.069v01-00 8/38 AM\804410PT.doc

PT

medicamentos que são falsificados 
relativamente à sua identidade, história e 
origem serem introduzidos na cadeia de 
abastecimento legal da comunidade.

práticos, a possibilidade de os 
medicamentos que são falsificados 
relativamente à sua identidade, história e 
origem serem introduzidos na cadeia de 
abastecimento legal da comunidade.

Or. pt

Justificação

A fim de garantir a identificação, a autenticidade, e a rastreabilidade ininterrupta do 
medicamento, desde o fabrico até á chegada ao consumidor, todos os intervenientes na 
cadeia de abastecimento têm de estar sujeitos às mesmas normas, grau de exigência e 
responsabilidade.

Alteração 18
Regina Bastos

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica.  Ao introduzir 
dispositivos de segurança obrigatórios para 
os medicamentos sujeitos a receita médica, 
devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 
medicamentos genéricos.  Tal inclui o risco 
de falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar. Os 
dispositivos de segurança (exceptuando os 
números de série) devem ser agrupados 
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em categorias baseadas na equivalência e, 
em geral, os titulares de autorização de 
fabrico devem adoptar um dispositivo 
específico ou dispositivos a utilizar dentro 
de uma categoria particular. Os 
dispositivos de segurança devem ser 
considerados equivalentes, quando 
asseguram o mesmo grau de protecção em 
termos de verificação da autenticidade, 
ausência de falsificação e, quando 
relevante, identificação, e apresentam o 
mesmo grau de dificuldade técnica de 
duplicação.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar o mesmo nível de protecção, é necessário clarificar o âmbito de aplicação 
dos dispositivos de segurança equivalentes concebidos para assegurar a identificação, 
autentificação e a rastreabilidade dos medicamentos, quando são removidos. Devem ser 
agrupados de acordo com a complexidade e, caso estes dispositivos sejam removidos (ou 
cobertos), é imperativo que sejam substituídos por um dispositivo semelhante que assegure 
um nível equivalente de protecção e complexidade.

Alteração 19
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de ter em conta novos perfis de 
risco, assegurando simultaneamente o 
funcionamento do mercado interno para os 
medicamentos, devem ser estabelecidos, a 
nível comunitário, dispositivos de 
segurança concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica. Ao introduzir 
dispositivos de segurança obrigatórios para 
os medicamentos sujeitos a receita 
médica, devem ser tidas em conta as 
particularidades de determinados produtos 
ou categorias de produtos, tais como os 

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

falsificações, devido ao seu preço ou a 
antecedentes no território da Comunidade 
ou no exterior, bem como as consequências 
das falsificações para a saúde pública, em 
função das características específicas dos 
produtos em causa e da gravidade da 
doença que se pretende tratar.

Or. el

Justificação

Todos os medicamentos falsificados "sujeitos a receita médica", ou não, apresentam graves 
riscos para a saúde humana. Além do mais, observa-se uma tendência crescente, tanto a nível 
nacional como comunitário, de suprimir a obrigação de receita médica. A directiva revista 
deverá cobrir estas duas categorias de medicamentos, tendo em conta que essas categorias 
não são coincidentes em todos os Estados-Membros da UE, uma vez que há diferenças entre 
os Estados-Membros no que diz respeito aos medicamentos administrados apenas por receita 
médica.

Alteração 20
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os Estados-Membros, em 
colaboração com as partes interessadas 
deverão ser livres de definir os aspectos 
específicos da autenticidade dos 
medicamentos que considerarem mais 
apropriadas para o seu sistema de 
distribuição de medicamentos, tendo em 
conta as características de segurança 
estabelecidas na presente directiva. 

Or. el

Justificação

A presente directiva exige dispositivos de segurança adicionais das embalagens dos produtos 
farmacêuticos que permitam aos grossistas e aos farmacêuticos apurar a autenticidade dos 
fármacos. Estas características especiais dos procedimentos de controlo da autenticidade 
deverão ser definidas a nível nacional, de acordo com as necessidades do sistema de 
distribuição de fármacos de cada Estado. As iniciativas nacionais já aplicadas ou em vias de 
aplicação neste domínio devem ser respeitadas.
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Alteração 21
Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os Estados-Membros, em 
cooperação com as partes interessadas, 
devem ter a liberdade de determinar os 
aspectos particulares da autentificação 
que consideram ser os mais adequados 
para o seu sistema de distribuição de 
medicamentos, tendo em conta os 
dispositivos de segurança adoptados nos 
termos da presente directiva.

Or. en

Justificação

A directiva exigirá que sejam acrescentados dispositivos de segurança às embalagens dos 
medicamentos que permitam que estes sejam autenticados pelos grossistas e farmacêuticos.  
As características específicas do processo de autentificação devem ser determinadas a nível 
nacional, em função das necessidades do sistema de distribuição de medicamentos em cada 
um dos Estados-Membros. As iniciativas nacionais já implementadas, ou em vias de serem 
implementadas, devem ser respeitadas.

Alteração 22
Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

(7-B) A fim de assegurar aos doentes uma 
protecção atempada contra os riscos de 
medicamentos falsificados, um titular de 
autorização de fabrico que remova 
parcialmente ou completamente ou cubra 
dispositivos de segurança aplicados numa 
base voluntária deve ser obrigado a 
substituir esses dispositivos de segurança 
por dispositivos de segurança equivalentes 
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concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica, assim que a presente 
directiva entre em vigor. 

Or. en

Alteração 23
Barbara Weiler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) Qualquer operador da cadeia de 
abastecimento que rotule ou embale 
medicamentos ou que modifique a 
rotulagem ou a embalagem de 
medicamentos tem de ser titular de uma 
autorização de fabrico. Para que esses 
dispositivos de segurança possam ser 
eficazes, o titular de uma autorização de 
fabrico só deve ser autorizado a remover, 
substituir ou cobrir esses dispositivos em 
circunstâncias muito estritas. Essas 
circunstâncias estritas devem fornecer 
protecção adequada contra medicamentos 
falsificados que entrem na cadeia de 
distribuição e reflectir um dever de 
diligência estrito por parte dos titulares de 
autorização de fabrico para com o 
fabricante original e por parte do titular 
da autorização de introdução para com os 
consumidores dos produtos.

Or. en

Justificação

Os doentes e outros intervenientes na cadeia de distribuição devem ser explicitamente 
informados através de um rótulo na embalagem, sempre que os dispositivos de segurança 
originais sejam removidos ou cobertos. 



AM\804410PT.doc 13/38 PE439.069v01-00

PT

Alteração 24
Barbara Weiler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A fim de assegurar aos doentes uma 
protecção atempada contra os riscos de 
medicamentos falsificados, um titular de 
autorização de fabrico que remova 
parcialmente ou completamente ou cubra 
dispositivos de segurança aplicados numa 
base voluntária deve ser obrigado a 
substituir esses dispositivos de segurança 
por dispositivos de segurança equivalentes 
concebidos para assegurar a 
identificação, autentificação e a 
rastreabilidade dos medicamentos sujeitos 
a receita médica, assim que a presente 
directiva entre em vigor.

Or. en

Alteração 25
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Em especial, devem ser atribuídas 
competências à Comissão para adoptar 
medidas relativas aos dispositivos de 
segurança que devem figurar nas 
embalagens dos medicamentos sujeitos a 
receita médica, assim como para adoptar 
regras pormenorizadas aplicáveis aos 
medicamentos introduzidos sem terem sido 
colocados no mercado. Visto que tais 
medidas são de carácter geral e têm por 
objecto alterar elementos não essenciais 
completando-os, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 

(17) Em especial, devem ser atribuídas 
competências à Comissão para adoptar 
medidas relativas aos dispositivos de 
segurança que devem figurar nas 
embalagens dos medicamentos, assim 
como para adoptar regras pormenorizadas 
aplicáveis aos medicamentos introduzidos 
sem terem sido colocados no mercado. 
Visto que tais medidas são de carácter 
geral e têm por objecto alterar elementos 
não essenciais completando-os, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no artigo 5.º A da
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artigo 5.º A da Decisão 1999/468/CE. Decisão 1999/468/CE.

Or. el

Justificação

Todos os medicamentos falsificados "sujeitos a receita médica", ou não, apresentam graves 
riscos para a saúde humana. Além do mais, observa-se uma tendência crescente, tanto a nível 
nacional como comunitário, de suprimir a obrigação de receita médica. A directiva revista 
deverá cobrir estas duas categorias de medicamentos, tendo em conta que essas categorias 
não são coincidentes em todos os Estados-Membros da UE, uma vez que há diferenças entre 
os Estados-Membros no que diz respeito aos medicamentos administrados apenas por receita 
médica.   

Alteração 26
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Os Estados-Membros deverão 
cooperar, entre outros, com a Europol a 
fim de reforçar a aplicação das restrições 
existentes relativas ao fornecimento ilegal 
de medicamentos através da Internet.

Or. el

Justificação

A cooperação entre Estados-Membros, incluindo o intercâmbio das melhores práticas e 
conhecimentos tecnológicos é importante para combater o fornecimento ilegal de 
medicamentos através da Internet. Uma tal cooperação deve, contudo, incluir a Europol que 
adquiriu importantes conhecimentos técnicos em sectores relacionados com o combate ao 
cibercrime a nível da UE.
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Alteração 27
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Os Estados-Membros devem 
reforçar a sua cooperação judicial e 
policial, incluindo através da Europol, 
para impor as restrições existentes ao 
fornecimento ilegal de medicamentos via 
Internet. 

Or. en

Justificação

Existe uma ampla margem para a cooperação entre os Estados-Membros, a fim de combater 
o fornecimento ilegal de medicamentos através da Internet, incluindo o intercâmbio de boas 
práticas e de know-how tecnológico. Essa cooperação deve incluir a Europol, que adquiriu 
experiência considerável nos domínios relacionados com o cibercrime.

Alteração 28
Barbara Weiler

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

Texto da Comissão Alteração

-1) No artigo 1.º, é aditado o ponto 2-A, 
após o ponto 2, com a seguinte redacção:

“(2-A) Medicamento falsificado: 
Qualquer medicamento, substância, 
excipiente ou componente do mesmo que 
seja deliberadamente e/ou 
fraudulentamente apresentado de forma 
incorrecta no tocante: 

(a) à sua identidade, incluindo a 
embalagem, a rotulagem, a denominação 
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e a composição no que diz respeito a todos 
os seus componentes e à sua eficácia; 
e/ou 

(b) à sua origem, incluindo o fabricante, o 
país de fabrico, o país de origem e o 
titular da autorização de introdução no 
mercado; e/ou 

(c) à sua história, incluindo os registos e 
documentos relativos às cadeias de 
distribuição.

Esta definição não prejudica a legislação 
em matéria de direitos de propriedade 
intelectual e industrial.”

Or. en

Justificação

A inclusão de uma definição formal confere à directiva certeza legal adicional e permite uma 
aplicação mais uniforme nos Estados-Membros através de acções administrativas e sanções 
penais. A definição deve incluir o conceito de falsificação “deliberada” ou apresentação 
incorrecta. 

Alteração 29
Antonyia Parvanova

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

Texto da Comissão Alteração

-1) No artigo 1.º, é aditado o ponto 2-A, 
após o ponto 2, com a seguinte redacção:

“(2-A) Medicamento falsificado: 

Qualquer produto com uma falsa 
apresentação da sua identidade e/ou 
fonte.
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Esta definição cobre o produto em si, o 
seu recipiente ou outra informação na 
embalagem ou rotulagem.

Um medicamento falsificado pode ser de 
marca ou genérico.  Um medicamento 
falsificado pode incluir produtos com 
substâncias/componentes correctos, com 
substâncias/componentes falsos, sem 
substâncias activas, com quantidades 
incorrectas de substâncias activas ou com 
uma embalagem falsa.

As infracções ou litígios relativos a 
patentes devem ser distinguidos da 
contrafacção ou falsificação de 
medicamentos. Os medicamentos (tanto 
genéricos como de marca) cuja 
comercialização não é autorizada num 
determinado país, mas é autorizada 
noutros países, não são considerados 
medicamentos falsificados.

Os lotes de baixa qualidade ou com 
defeitos de qualidade ou que não 
respeitam as boas práticas de fabrico ou 
as boas práticas de distribuição no caso de 
medicamentos legítimos não são 
considerados falsificados.
Notas:

(1) A falsificação de medicamentos é 
fraudulenta e deliberada. A intenção 
criminosa e/ou negligência são factores a 
ter em conta durante a acção legal ou 
para efeitos de aplicação de sanções.

(2) Inclui qualquer declaração que induza 
em erro em relação à denominação, 
composição, eficácia ou outros elementos.

(3) Inclui igualmente qualquer 
declaração que induza em erro em 
relação ao seu fabricante, país de fabrico, 
país de origem, titular da autorização de 
introdução no mercado ou cadeia de 
distribuição. 
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(4) Diz respeito a todos os componentes de 
um medicamento.”

Or. en

Justificação

É necessária uma definição clara de medicamento falsificado, a fim centrar claramente a luta 
contra as contrafacções na fonte do problema e evitar mal-entendidos entre medicamentos 
falsificados, contrafacções e litígios em torno de patentes ou produtos de baixa qualidade.

Alteração 30
Regina Bastos

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

Texto da Comissão Alteração

-1) No artigo 1.º, é aditado o ponto 5-A, 
após o ponto 5, com a seguinte redacção:

"5-A) Medicamento falsificado:

Qualquer medicamento que tenha sido 
intencional ou deliberadamente 
falsificado no que se refere à sua:

(a) identidade, incluindo a embalagem, a 
rotulagem, a denominação e a 
composição no que diz respeito tanto às 
substâncias, incluindo excipientes e 
substâncias activas, como à dosagem das 
mesmas; e/ou

(b) origem, incluindo o fabricante, o país 
de fabrico, o país de origem e o titular da 
autorização de introdução no mercado; 
e/ou

(c) história, incluindo os registos e 
documentos que permitem identificar a 
cadeia de distribuição.

A Comissão terá competência para 
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actualizar a presente definição com base 
no progresso técnico e científico e/ou em 
convenções internacionais."

Or. pt

Justificação

Por uma questão de certeza e segurança jurídicas, deve ser introduzida, no texto da directiva, 
uma definição de “medicamento falsificado”.

Alteração 31
Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

-1) No artigo 1.º, é aditado o ponto 5-A, 
após o ponto 5, com a seguinte redacção:

“5-A) Medicamento falsificado:
Qualquer medicamento que tenha sido 
deliberadamente falsificado no que se 
refere à sua:

(a) identidade, incluindo a embalagem, a 
rotulagem, a denominação e a 
composição, no que diz respeito tanto às 
substâncias, incluindo excipientes e 
substâncias activas, como à dosagem das 
mesmas; 

(b) origem, incluindo o fabricante, o país 
de fabrico, o país de origem ou o titular 
da autorização de introdução no mercado; 

(c) história, nomeadamente os registos e 
documentos que permitem identificar a 
cadeia de distribuição. 

A Comissão, em cooperação com a 
Agência e as autoridades dos 
Estados-Membros, actualizará esta 
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definição com base no progresso técnico e 
científico e em convenções 
internacionais." 

Esta definição não prejudica a legislação 
em matéria de direitos de propriedade 
intelectual e industrial. 

Esta definição não cobre erros de 
fabrico.”

Or. en

Justificação

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

Alteração 32
Ashley Fox

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 2 –n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 2.º é inserido, após o n.º 3, 
o seguinte n.º 3-A: 
“3-A. Nenhuma disposição da presente 
directiva afecta o direito de os 
Estados-Membros restringirem ou 
proibirem a venda de medicamentos 
sujeitos a receita médica através da 
Internet. 

Or. en

Justificação

A grande maioria dos Estados-Membros restringe actualmente a venda de medicamentos 
sujeitos a receita médica através da Internet. Esta restrição contribui, inter alia, para reduzir 
as oportunidades de os contrafactores de medicamentos colocarem as contrafacções à 
disposição do público em geral. No interesse da saúde pública, e em conformidade com o 
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princípio da subsidiariedade, deve ser permitido manter essas restrições.

Alteração 33
Barbara Weiler

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

Texto da Comissão Alteração

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

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, sujeitos 
a receita médica conforme definido no 
título VI. Os dispositivos de segurança são 
obrigatórios para todos os medicamentos 
incluídos numa lista restrita de 
medicamentos concebida e desenvolvida 
em conjunto pela Comissão e pelos 
Estados-Membros, em consulta com as 
partes interessadas, incluindo as 
organizações de doentes.» 

Or. en

Justificação

A avaliação dos riscos de cada medicamento requer tecnologias muito onerosas e pode ter 
um impacto no preço de um dado medicamento e expor o medicamento ao risco de 
contrafacção. Assim, é necessário conceber uma lista restrita de medicamentos abrangidos. 

Alteração 34
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Texto da Comissão Alteração

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 

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

medicamentos, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos.»

Or. el

Justificação

Todos os medicamentos falsificados "sujeitos a receita médica", ou não, apresentam graves 
riscos para a saúde humana. Além do mais, observa-se uma tendência crescente tanto a nível 
nacional como comunitário, de suprimir a obrigação de receita médica. A directiva revista 
deverá cobrir estas duas categorias de medicamentos, tendo em conta que essas categorias 
não são coincidentes em todos os Estados-Membros da UE, uma vez que há diferenças entre 
os Estados-Membros no que diz respeito aos medicamentos administrados apenas por receita 
médica.

Alteração 35
Barbara Weiler

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Manter os custos adicionais tão 
baixos quanto possível e distribuir os 
custos adicionais ao longo da cadeia de 
distribuição.

Or. en

Justificação

Manter os custos adicionais tão baixos quanto possível não será suficiente para assegurar o 
acesso universal a medicamentos extremamente caros. É essencial assegurar que os custos 
das novas medidas de segurança propostas são sejam, em última análise, suportados pelos 
doentes e que sejam distribuídos ao longo da cadeia de distribuição, entre a indústria, os 
distribuidores grossistas e os fabricantes das substâncias farmacêuticas activas.
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Alteração 36
Barbara Weiler

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se o titular da autorização de 
fabrico indicar claramente na embalagem 
exterior que os dispositivos de segurança 
originais foram parcialmente ou 
completamente removidos ou cobertos;

Or. en

Justificação

Os doentes e outros intervenientes na cadeia de distribuição devem ser explicitamente 
informados através de um rótulo na embalagem, sempre que os dispositivos de segurança 
originais sejam removidos ou cobertos. 

Alteração 37
Regina Bastos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) «Os dispositivos de segurança 
mencionados na alínea o) do artigo 54.º 
não devem ser parcialmente ou 
completamente removidos, substituídos ou 
cobertos, excepto se estiverem preenchidas 
as seguintes condições:

(2) «Os dispositivos de segurança 
mencionados na alínea o) do artigo 54.º 
não devem ser parcialmente ou 
completamente removidos, substituídos ou 
cobertos, excepto se estiverem garantidas 
a identificação, autenticidade e 
rastreabilidade dos medicamentos e
estiverem preenchidas as seguintes 
condições:

Or. pt
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Justificação

Os dispositivos de segurança têm de garantir a identificação, a autenticidade e a 
rastreabilidade ininterrupta do medicamento, desde o fabrico até á chegada ao consumidor. 
A identificação, autenticidade e rastreabilidade dos medicamentos tem de ser garantida em 
todas as circunstâncias. 

Alteração 38
Pablo Arias Echeverría

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

Texto da Comissão Alteração

(2) «Os dispositivos de segurança 
mencionados na alínea o) do artigo 54.º 
não devem ser parcialmente ou 
completamente removidos, substituídos ou 
cobertos, excepto se estiverem preenchidas 
as seguintes condições:

(2) «Os dispositivos de segurança 
mencionados na alínea o) do artigo 54.º 
não devem ser parcialmente ou 
completamente removidos, substituídos ou 
cobertos, excepto se estiverem preenchidas 
as seguintes condições e tenha sido 
verificada a identificação, autenticidade e 
a rastreabilidade únicas dos 
medicamentos:

Or. en

Justificação

A fim de assegurar clareza absoluta, os únicos tipos de dispositivos de segurança que 
permitem a autentificação e rastreabilidade das embalagens individuais são unicamente os 
identificados na embalagem.

Alteração 39
Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

Os dispositivos de segurança são 
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considerados equivalentes, quando 
oferecerem o mesmo grau de eficácia na 
determinação da identificação, 
autenticidade, rastreabilidade e ausência 
de falsificação, bem como o mesmo grau 
de dificuldade técnica de duplicação. Se o 
dispositivo de segurança for removido, 
substituído ou coberto, esta condição 
aplica-se igualmente ao novo dispositivo 
de segurança, excepto se o dispositivo de 
segurança primário for um dispositivo 
coberto e não possa ser, por conseguinte, 
reconhecido.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar que comerciantes paralelos possam efectivamente aplicar dispositivos de 
segurança equivalentes durante o processo de reembalagem, a directiva tem de introduzir 
diferentes categorias de dispositivos de segurança equivalentes, de acordo com critérios 
específicos, reconhecendo o facto de que os dispositivos de segurança cobertos não podem 
ser verificados sem informação prévia.

Alteração 40
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Texto da Comissão Alteração

(4) A Comissão deve adoptar as medidas 
necessárias para a aplicação da alínea o) do 
artigo 54.º, bem como dos n.ºs 1 e 2 do 
presente artigo.

(4) A Comissão deve adoptar as medidas 
necessárias para a aplicação da alínea o) do 
artigo 54.º, bem como dos n.ºs 1 e 2 do 
presente artigo. Todavia, antes de propor 
medidas concretas de acordo com a alínea 
o) do artigo 54.º, a Comissão deverá 
proceder à avaliação pública dos efeitos 
em termos de custo benefício dos actuais 
dispositivos de segurança, bem como à 
negociação com as partes interessadas 
sobre a aplicação e utilização dos 
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dispositivos de segurança.

Or. el

Justificação

Há certas opções no que diz respeito aos dispositivos de segurança a utilizar para a 
certificação dos medicamentos tais como: código de barras, código Datamatrix, selos, 
hologramas, RFID, etc. Há igualmente alguns projectos-piloto que procedem à avaliação das 
vantagens desses dispositivos a nível nacional. Antes de escolher um dispositivo de segurança 
específico, a Comissão deve investigar o seu impacto a fim de avaliar os prós e os contras 
dos actuais dispositivos de segurança assim como examinar os resultados dos inúmeros 
projectos-piloto em apreciação.

Alteração 41
Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

(4) A Comissão deve adoptar as medidas 
necessárias para a aplicação da alínea o) do 
artigo 54.º, bem como dos n.ºs 1 e 2 do 
presente artigo.

(4) A Comissão deve adoptar as medidas 
necessárias para a aplicação da alínea o) do 
artigo 54.º, bem como dos n.ºs 1 e 2 do 
presente artigo. Antes de ser proposta uma 
medida específica, em conformidade com 
a alínea o) do artigo 54.º, a Comissão 
procederá a uma avaliação pública do 
impacto dos custos e benefícios dos 
dispositivos de segurança existentes, bem 
como a uma consulta das partes 
envolvidas na aplicação e utilização 
desses dispositivos de segurança.

Or. en

Justificação

Existem diversas opções relativamente aos dispositivos de segurança a usar para autenticar 
medicamentos, nomeadamente um código unidimensional, uma matriz de dados, selos, 
hologramas, RFID, etc. Antes da selecção de um dispositivo de segurança, a Comissão deve 
levar a efeito uma avaliação de impacto, a fim de apreciar os prós e os contras de todos os 
dispositivos de segurança actualmente disponíveis no mercado, deve, por outro lado, 
considerar as experiências e resultados existentes dos projectos-piloto executados.
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Alteração 42
Barbara Weiler

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A complexidade da cadeia de 
distribuição;

Or. en

Justificação

A risk-based approach is needed as regards the implementation of safety features for medical 
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. 

Alteração 43
Regina Bastos

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

Texto da Comissão Alteração

b) O número de antecedentes de 
falsificações nos países terceiros e no 
território da Comunidade.

b) O número de antecedentes de 
falsificações, nomeadamente no território 
da União.

Or. pt

Justificação

A realidade em muitos dos países terceiros é completamente diferente da realidade europeia 
no que se refere ao controlo, fiscalização pelas autoridades competentes e ao respeito pela
propriedade intelectual.
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Alteração 44
Regina Bastos

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

Texto da Comissão Alteração

Os dispositivos de segurança 
(exceptuando os números de série) são 
impostos através da identificação de uma 
ou mais categorias de dispositivos que 
devem ser obrigatoriamente usados para 
produtos específicos ou categorias 
específicas de produtos. O Comité 
Farmacêutico da Comissão define as 
categorias que englobam dispositivos de 
segurança que oferecem eficiência e 
eficácia equivalentes, e dispositivos da 
mesma categoria serão então 
considerados equivalentes para efeitos da 
alínea b) do n.º 2 do presente artigo. Os 
titulares de autorização de fabrico 
dispõem do poder discricionário de 
especificar o dispositivo ou os dispositivos 
a utilizar no âmbito de uma categoria, 
salvo se a Comissão apresentar razões 
para exigir que seja utilizado um 
determinado dispositivo de segurança.

Or. en

Justificação

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.



AM\804410PT.doc 29/38 PE439.069v01-00

PT

Alteração 45
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas incluídas no presente parágrafo 
devem ter em devida conta os interesses 
legítimos de protecção da informação de 
natureza comercial e confidencial e a 
protecção dos direitos de propriedade 
industrial e comercial.» Os 
Estados-Membros asseguram que a 
propriedade e a confidencialidade dos 
dados resultantes da utilização de 
dispositivos de segurança destinados a 
demonstrar a autenticidade dos produtos 
farmacêuticos são respeitadas.  

Or. el

Justificação

A utilização de dispositivos de segurança destinados a comprovar a autenticidade do fármaco 
produz dados que podem ser sensíveis a nível individual ou comercial. Os direitos de 
propriedade deste tipo de dados devem ser respeitados. Dados sobre o consumo pessoal de 
fármacos deverão estar sujeitos à respectiva lei de protecção de dados aos códigos nacionais 
de ética no que diz respeito ao segredo profissional.

Alteração 46
Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas incluídas no presente parágrafo 
devem ter em devida conta os interesses 
legítimos de protecção da informação de 
natureza comercial e confidencial e a 
protecção dos direitos de propriedade 
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industrial e comercial. industrial e comercial. Os 
Estados-Membros asseguram que a 
propriedade e a confidencialidade dos 
dados gerados pela utilização de 
dispositivos de segurança para autenticar 
medicamentos sejam respeitadas.

Or. en

Justificação

A utilização de dispositivos de segurança para autentificar os medicamentos produz dados 
que podem ser comercial ou pessoalmente sensíveis. Os direitos de propriedade constantes 
desses dados devem ser respeitados. Os dados relacionados com o consumo pessoal de 
medicamentos devem ser sujeitos à regulamentação relevante em matéria de protecção de 
dados e às normas éticas nacionais em matéria de confidencialidade profissional.

Alteração 47
Antonyia Parvanova

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

Texto da Comissão Alteração

As medidas incluídas no presente n.º 
devem ter em devida conta, no mínimo, o 
seguinte:

(a) A relação custo/eficácia do sistema, a 
fim de assegurar que qualquer medida 
que seja aplicada se baseie numa análise 
custos/benefícios. 

(b) Os custos relacionados com as 
medidas devem ser partilhados 
proporcionalmente por todos os 
intervenientes na cadeia de abastecimento 
e estar associados ao preço do 
medicamento em causa. 

(c) A independência do sistema e os 
interesses legítimos de protecção da 
informação de natureza comercial e 
confidencial e a protecção dos direitos de 
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propriedade industrial e comercial e dos 
dados pessoais.

Or. en

Justificação

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. 

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.

Alteração 48
Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os n.ºs 2 e 3 aplicam-se igualmente a 
um titular de autorização de fabrico que 
remova parcialmente ou completamente 
ou cubra dispositivos de segurança 
aplicados numa base voluntária a 
medicamentos sujeitos a receita médica 
pelo fabricante original para os efeitos 
referidos no n.º 2 do presente artigo.

Or. en
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Alteração 49
Barbara Weiler

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 85.º-C

A Comissão, juntamente com os 
Estados-Membros, certificará e 
estabelecerá uma lista das farmácias 
Internet acreditadas. O registo será 
acessível através de uma base de dados 
pública.
A Comissão instituirá um logótipo 
comunitário de certificação da qualidade, 
que será afixado nas páginas Internet das 
farmácias Internet legais.  
A Comissão assegurará que nenhuma 
farmácia não acreditada use o logótipo 
comunitário ou venda medicamentos no 
mercado interno.

Or. en

Justificação

É necessário reforçar a confiança dos consumidores ao comprarem medicamentos via 
farmácias Internet e há que reduzir ao mínimo a distribuição de medicamentos falsificados 
na Internet. 

Alteração 50
Barbara Weiler

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

Artigo 85.º-D

1. A Comissão e os Estados-Membros
adoptarão medidas para sensibilizar o 
grande público para os riscos associados 
à aquisição de medicamentos pela 
Internet, as quais podem incluir: 
- avisos no topo da página dos motores de 
pesquisa, em caso de procura de 
medicamentos na Internet; 
- campanhas de informação geral, em 
cooperação com os Estados-Membros e 
organizações de doentes e de
consumidores; 
- listas facilmente acessíveis de farmácias 
Internet acreditadas.
As medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva a fim de a completar são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

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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Alteração 51
Antonyia Parvanova

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem instituir as 
normas em matéria de sanções a aplicar em 
caso de infracção às disposições de direito 
nacional adoptadas em cumprimento da 
presente directiva, assim como adoptar 
todas as medidas necessárias para 
assegurar que essas normas sejam 
aplicadas. As sanções previstas devem ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem notificar a 
Comissão do teor de tais disposições até 
[inserir data efectiva; 18 meses após a data 
de publicação] e devem notificá-la de 
imediato de qualquer alteração subsequente 
das mesmas disposições.

Os Estados-Membros devem instituir as 
normas em matéria de sanções a aplicar em 
caso de infracção às disposições de direito 
nacional adoptadas em cumprimento da 
presente directiva, assim como adoptar 
todas as medidas necessárias para 
assegurar que essas normas sejam
aplicadas. As sanções terão em conta a 
ameaça que a falsificação de 
medicamentos representa para a saúde 
pública. As sanções previstas devem ser 
harmonizadas, efectivas, proporcionadas e 
dissuasivas. Os Estados-Membros devem 
notificar a Comissão do teor de tais 
disposições até [inserir data efectiva; 18 
meses após a data de publicação] e devem 
notificá-la de imediato de qualquer 
alteração subsequente das mesmas 
disposições.

Or. en

Justificação

A ameaça que a falsificação de medicamentos representa para a saúde pública deve ser 
reconhecida aquando da instituição das normas em matéria de sanções a aplicar. As sanções 
devem ser, por conseguinte, mais rigorosas do que as aplicadas à falsificação ou 
contrafacção de outros bens ou produtos.

Alteração 52
Barbara Weiler

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

Artigo 118.º-B-A
A Comissão criará uma rede entre a 
Comissão, a Agência e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros para 
envolver as organizações de doentes e de 
consumidores de molde a assegurar o 
intercâmbio de informações sobre as 
medidas tomadas para lutar contra a 
falsificação de medicamentos, incluindo 
os regimes de sanções em vigor. 

Or. en

Justificação

A fim de se compreender correctamente o fenómeno dos medicamentos falsificados, 
designadamente os factores que levam à compra de medicamentos falsificados, e agir de 
forma eficaz na luta contra a contrafacção, é essencial instituir uma cooperação com as 
organizações de doentes. Estas podem ajudar a recolher dados importantes sobre o 
comportamento dos doentes, designadamente as razões que levam à compra de medicamentos 
falsificados. 

Alteração 53
Ashley Fox

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) As disposições necessárias para dar 
cumprimento ao n.º 9 do artigo 1.º, na 
medida em que esteja relacionado com o 
disposto nos n.ºs 5, 2 e 3 do artigo 54.º-A e 
na medida em que se refiram ao n.º 5 do 
artigo 54.º-A da Directiva 2001/83/CE, 
com a redacção que lhe é dada pela 
presente directiva, a partir de [inserir a 
data efectiva, 6 meses após publicação];

Or. en
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Justificação

Dados os riscos crescentes resultantes dos medicamentos falsificados para os doentes, é 
urgente introduzir medidas provisórias para reforçar a saúde dos doentes antes da entrada 
em vigor da directiva. As medidas provisórias devem exigir, inter alia, que os titulares de 
autorização de fabrico (incluindo os que procedem à reembalagem) que removam 
parcialmente ou completamente ou cubram dispositivos de segurança aplicados numa base 
voluntária os substituam por dispositivos de segurança visíveis equivalentes e sejam 
estritamente responsabilizados no caso de contrafacções entrarem na cadeia de distribuição 
em resultado das sua acções. 

Alteração 54
Ashley Fox

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Dados os riscos crescentes resultantes dos medicamentos falsificados para os doentes, é 
urgente introduzir medidas provisórias para reforçar a saúde dos doentes antes da entrada 
em vigor da directiva. As medidas provisórias devem exigir, inter alia, que os titulares de 
autorização de fabrico (incluindo os que procedem à reembalagem) que removam 
parcialmente ou completamente ou cubram dispositivos de segurança aplicados numa base 
voluntária os substituam por dispositivos de segurança visíveis equivalentes e sejam 
estritamente responsabilizados no caso de contrafacções entrarem na cadeia de distribuição 
em resultado das sua acções.

Alteração 55
Ashley Fox

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) As disposições necessárias para dar 
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cumprimento ao n.º 9 do artigo 1.º, na 
medida em que esteja relacionado com o 
disposto nos n.ºs 5, 2 e 3 do artigo 54.º-A e 
na medida em que se refiram ao n.º 5 do 
artigo 54.º-A da Directiva 2001/83/CE, 
com a redacção que lhe é dada pela 
presente directiva, a partir de [inserir a 
data efectiva, 48 meses após publicação];

Or. en

Justificação

Dados os riscos crescentes resultantes dos medicamentos falsificados para os doentes, é 
urgente introduzir medidas provisórias para reforçar a saúde dos doentes antes da entrada 
em vigor da directiva. As medidas provisórias devem exigir, inter alia, que os titulares de 
autorização de fabrico (incluindo os que procedem à reembalagem) que removam 
parcialmente ou completamente ou cubram dispositivos de segurança aplicados numa base 
voluntária os substituam por dispositivos de segurança visíveis equivalentes e sejam 
estritamente responsabilizados no caso de contrafacções entrarem na cadeia de distribuição 
em resultado das sua acções.

Alteração 56
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e a 
presente directiva.

Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e a 
presente directiva.

A presente directiva não afecta o direito 
dos Estados-Membros de limitarem ou 
proibirem a venda de medicamentos 
sujeitos a receita médica pela Internet. 

Or. el

Justificação

A esmagadora maioria dos Estados-Membros limitam a venda de medicamentos sujeitos a 
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receita médica pela Internet. Esta limitação visa minimizar a possibilidade de fornecimento 
de medicamentos falsificados ao público em geral. No interesse da saúde pública e de acordo 
com o princípio da subsidiariedade, há que autorizar a manutenção das restrições em vigor. 


