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Amendamentul 11
Toine Manders

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Experiențele anterioare indică faptul că 
aceste medicamente sunt comercializate nu 
numai prin lanțuri de aprovizionare ilegale, 
dar că ajung la pacient și prin intermediul 
lanțului de aprovizionare legal. Acest fapt 
reprezintă o amenințare deosebită pentru 
sănătatea oamenilor și poate conduce la 
dispariția încrederii pacienților în lanțul 
legal de aprovizionare. Normele cuprinse 
în Directiva 2001/83/CE trebuie modificate 
pentru a răspunde acestei amenințări în 
creștere.

(3) Experiențele anterioare indică faptul că 
aceste medicamente sunt comercializate nu 
numai prin lanțuri de aprovizionare ilegale, 
dar că ajung la pacient și prin intermediul 
lanțului de aprovizionare legal. Acest fapt 
reprezintă o amenințare deosebită pentru 
sănătatea oamenilor și poate conduce la 
dispariția încrederii pacienților în lanțul 
legal de aprovizionare. Toate acestea sunt 
consecința aplicării insuficiente a 
drepturilor de proprietate intelectuală în 
UE. Este necesară o aplicare îmbunătățită 
a drepturilor de proprietate intelectuală în 
toate sectoarele pieței interne pentru a 
preveni contrafacerea, în general, și 
fabricarea medicamentelor contrafăcute, 
în special. Normele cuprinse în Directiva 
2001/83/CE trebuie modificate pentru a 
răspunde acestei amenințări în creștere.

Or. nl

Justificare

Motivul pentru care medicamentele contrafăcute intră în lanțurile de distribuție legale este 
acela că drepturile de proprietate intelectuală sunt puse în aplicare necorespunzător în UE. 
Prin urmare, există o nevoie urgentă de a proteja aceste drepturi nu numai pentru a preveni 
producerea și vânzarea medicamentelor contrafăcute, ci și pentru a elimina toate tipurile de 
falsificare. 
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Amendamentul 12
Pablo Arias Echeverría

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia, în cooperare cu Agenția 
Europeană pentru Medicamente și cu 
autoritățile statelor membre, ar trebui să 
lanseze o campanie de informare a 
consumatorilor cu privire la măsurile de 
autentificare deja aplicabile, la elementele 
de siguranță vizibile (precum sigiliile de 
siguranță) de pe ambalajele 
medicamentelor, precum și la riscurile 
asociate cumpărării de medicamente 
falsificate. În special, campania ar trebui 
să sensibilizeze consumatorii în legătură 
cu riscurile asociate cumpărării de 
medicamente din surse online 
neautorizate și care nu dețin licență.

Or. en

Justificare

Un consumator bine informat poate contribui la identificarea medicamentelor falsificate de 
pe piață dacă este conștient de existența acestora și vigilent. Cu toate acestea, există o 
deosebire între dispozitivele vizibile și cele ascunse. Nu toate dispozitivele ar trebui făcute 
publice deoarece falsificatorii vor putea avea acces la aceleași informații. Dispozitivele 
ascunse nu pot fi evaluate cu ochiul liber. Dispozitivele de tip hologramă au fost eliminate 
deoarece pot fi copiate ușor și rapid, adăugând, prin urmare, o protecție insuficientă.

Amendamentul 13
Regina Bastos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. pt

Justificare

Majoritatea medicamentelor falsificate pătrund pe piață prin intermediul site-urilor internet 
ilegale. Consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a obține în condiții de siguranță
medicamente prin intermediul internetului, în vreme ce autorizarea vânzării pe internet a 
medicamentelor aparține fiecărui stat membru, în conformitate cu principiul subsidiarității, 
cu condiția respectării legislației europene în domeniu. 

Amendamentul 14
Regina Bastos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. pt

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
conștientizate de către consumatori. Una dintre problemele semnalate este necunoașterea de 
către consumatori a legislației în vigoare. Consumatorii bine informați ar putea contribui la 
identificarea medicamentelor falsificate aflate pe piață. 

Amendamentul 15
Regina Bastos

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 
situației medicamentelor eliberate fără 
prescripție medicală, punând accent pe 
oportunitatea și forma în care acestea ar 
trebui incluse în domeniul de aplicare al 
prezentei directive.

Or. pt

Justificare

Este necesară o evaluare suplimentară a riscurilor posibile asociate medicamentelor 
eliberate fără prescripție medicală pentru a stabili dacă acestea ar trebui să fie incluse în 
domeniul de aplicare a prezentei directive.
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Amendamentul 16
Barbara Weiler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Cetățenilor 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 lanțul ilegal de 
aprovizionare. Comisia, împreună cu 
statele membre și în cooperare cu 
organizațiile pentru pacienți și 
consumatori, ar trebui să adopte măsuri 
pentru creșterea gradului de sensibilizare 
a publicului larg cu privire la riscurile 
asociate achiziționării de medicamente 
prin intermediul internetului.

Or. en

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.

Amendamentul 17
Regina Bastos

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Rețeaua de distribuție a 
medicamentelor din prezent este tot mai 
complexă și implică mulți participanți, care 
nu sunt neapărat distribuitori angro, astfel
cum sunt definiți în Directiva 2001/83/CE. 

(5) Rețeaua de distribuție a 
medicamentelor din prezent este tot mai 
complexă și implică mulți participanți, care 
nu sunt neapărat distribuitori angro, astfel 
cum sunt definiți în Directiva 2001/83/CE. 
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Pentru a asigura fiabilitatea lanțului de 
distribuție, legislația farmaceutică trebuie 
să se adreseze tuturor actorilor din lanțul de 
distribuție: acesta include nu numai 
distribuitorii care procură, dețin, 
depozitează și furnizează produse, ci și 
persoanele care sunt implicate în tranzacții 
fără a manevra produsele. Acești actori
trebuie să se supună unor norme 
proporționale, pentru a exclude, prin orice 
mijloace existente, posibilitatea ca 
medicamentele care sunt falsificate în ceea 
ce privește identitatea, istoricul sau sursa 
acestora să pătrundă în lanțul legal de 
aprovizionare din comunitate.

Pentru a asigura fiabilitatea lanțului de 
distribuție, legislația farmaceutică trebuie 
să se adreseze tuturor actorilor din lanțul de 
distribuție: acesta include nu numai 
distribuitorii care procură, dețin, 
depozitează și furnizează produse, ci și 
persoanele care sunt implicate în tranzacții 
fără a manevra produsele. Toți actorii ar 
trebui să se supună unor norme 
proporționale, pentru a exclude, prin orice 
mijloace existente, posibilitatea ca 
medicamentele care sunt falsificate în ceea 
ce privește identitatea, istoricul sau sursa 
acestora să poată pătrunde în lanțul legal 
de aprovizionare din comunitate.

Or. pt

Justificare

Pentru a garanta identificarea, autenticitatea și trasabilitatea neîntreruptă a medicamentelor 
din fabrică până la consumator, toți actorii din lanțul de distribuție ar trebui să se supună 
acelorași norme și aceluiași nível de cerințe și de responsabilitate.

Amendamentul 18
Regina Bastos

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
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medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate. Elementele de 
siguranță (altele decât numărul de serie) 
ar trebui să fie grupate în categorii care 
se bazează pe echivalență și, în general, 
titularii autorizațiilor de fabricație ar 
trebui să aleagă un anumit element 
specific sau elemente specifice pe care să 
le folosească în cadrul unei anumite 
categorii. Elementele de siguranță ar 
trebui să fie considerate echivalente 
atunci când asigură același nivel de 
protecție în ceea ce privește constatarea 
autenticității, absența oricărei manipulări 
frauduloase și, acolo unde este cazul, 
identificarea, și ar trebui să prezinte 
același nivel de dificultate tehnică de 
copiere.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta același nivel de protecție, este necesar să se clarifice domeniul de aplicare 
al elementelor de siguranță echivalente destinate să asigure, în lipsa acestor elemente, 
identificarea, autentificarea și trasabilitatea medicamentelor eliberate pe bază de prescripție 
medicală. Acestea elemente de siguranță ar trebui grupate în funcție de complexitate, iar 
ștergerea (sau acoperirea) lor necesită înlocuirea cu un element similar care oferă un nivel 
de protecție echivalent și aceeași complexitate.

Amendamentul 19
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de (7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
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risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor. La introducerea 
elementelor de siguranță obligatorii pentru 
medicamente ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi
medicamentele generice. Aceasta include 
atât riscul falsificărilor în vederea prețului 
acestora sau având în vedere cazurile din 
trecut din Comunitate sau din afara 
Comunității, cât și consecințele falsificării 
pentru sănătatea publică ținând cont de 
caracteristicile specifice ale produsului în 
cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

Or. el

Justificare

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Amendamentul 20
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre, în cooperare cu 
părțile interesate ar trebui să aibă 
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libertatea de a stabili aspectele specifice 
ale autenticității medicamentelor pe care 
le consideră a fi cele mai adecvate pentru 
sistemul lor de distribuție a 
medicamentelor, ținând seama de 
caracteristicile de siguranță prevăzute de 
prezenta directivă.

Or. el

Justificare

Prezenta directivă impune condiția adăugării caracteristicilor de siguranță pe ambalajele 
farmaceutice astfel încât comercianții angro și farmaciștii să poată stabili autenticitatea 
medicamentelor. Trăsăturile specifice procedurii de verificare a autenticității ar trebui să fie 
stabilite la nivel național, în conformitate cu cerințele sistemului de distribuție a 
medicamentelor din fiecare stat. Trebuie respectate orice inițiative care au fost deja sau sunt 
în prezent puse în aplicare la nivel național.

Amendamentul 21
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre, împreună cu părțile 
interesate, ar trebui să aibă libertatea de a 
stabili aspectele specifice ale autentificării 
medicamentelor pe care le consideră a fi 
cele mai adecvate pentru sistemul lor de 
distribuție a medicamentelor, ținând 
seama de caracteristicile de siguranță 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă va impune adăugarea unor elemente de siguranță pe ambalajul produselor 
farmaceutice, ceea ce va permite autentificarea medicamentelor de către comercianții angro 



PE439.069v01-00 14/38 AM\804410RO.doc

RO

și farmaciști. Elementele specifice ale procesului de autentificare ar trebui să fie stabilite la 
nivel național, în conformitate cu necesitățile sistemului de distribuție a medicamentelor din 
fiecare stat. Inițiativele naționale implementate deja sau în curs de implementare ar trebui 
respectate.

Amendamentul 22
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Pentru a le oferi pacienților o 
protecție în timp util față de riscurile 
asociate medicamentelor falsificate, 
titularul unei autorizații de fabricație care 
îndepărtează sau acoperă parțial sau 
integral elementele de siguranță aplicate 
voluntar ar trebui să fie obligat să 
înlocuiască aceste elemente de siguranță 
cu altele echivalente, menite să asigure 
identificarea, autentificarea și 
trasabilitatea medicamentelor eliberate pe 
bază de prescripție medicală odată cu 
intrarea în vigoare a prezentei directive. 

Or. en

Amendamentul 23
Barbara Weiler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Orice actor din lanțul de distribuție care 
ambalează medicamente trebuie să dețină o 
autorizație de fabricație. Pentru ca 
elementele de siguranță să fie eficiente, 
titularul autorizației de fabricație ar trebui 
să fie autorizat să îndepărteze, să 
înlocuiască sau să acopere aceste elemente 

(8) Orice actor din lanțul de distribuție care 
etichetează sau ambalează medicamente 
ori aduce modificări etichetării sau 
ambalajului medicamentelor trebuie să 
dețină o autorizație de fabricație. Pentru ca 
elementele de siguranță să fie eficiente, 
titularul autorizației de fabricație ar trebui 
să fie autorizat să îndepărteze, să 
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numai în condiții stricte. înlocuiască sau să acopere aceste elemente 
numai în condiții stricte. Aceste condiții 
stricte ar trebui să ofere garanții adecvate 
pentru a împiedica pătrunderea
produselor falsificate în lanțul de 
distribuție și, de asemenea, să reflecte o 
obligație strictă de diligență a titularilor 
autorizațiilor de fabricație față de 
producătorul inițial și a titularului 
autorizației de introducere pe piață față de 
consumatori.

Or. en

Justificare

Pacienții și alți actori din lanțul de distribuție trebuie informați în mod explicit, prin 
intermediul unei etichete pe ambalaj, dacă au fost îndepărtate sau înlocuite elementele de 
siguranță originale.

Amendamentul 24
Barbara Weiler

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Pentru a le oferi pacienților o 
protecție în timp util față de riscurile 
asociate medicamentelor falsificate, 
titularul unei autorizații de fabricație care 
îndepărtează sau acoperă parțial sau 
integral elementele de siguranță aplicate 
voluntar ar trebui să fie obligat să 
înlocuiască aceste elemente de siguranță 
cu altele echivalente, menite să asigure 
identificarea, autentificarea și 
trasabilitatea medicamentelor eliberate pe 
bază de prescripție medicală odată cu 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en
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Amendamentul 25
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În special, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte măsuri privind 
elementele de siguranță care trebuie să 
apară pe ambalajele medicamentelor 
eliberate pe bază de prescripție medicală
și să adopte norme detaliate pentru 
medicamentele introduse în comunitate 
fără a fi însă introduse pe piață. Deoarece 
aceste măsuri au un domeniu de aplicare 
general și sunt destinate să modifice 
elemente neesențiale prin completarea 
acestora, măsurile trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

(17) În special, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte măsuri privind 
elementele de siguranță care trebuie să 
apară pe ambalajele medicamentelor și să 
adopte norme detaliate pentru 
medicamentele introduse în comunitate 
fără a fi însă introduse pe piață. Deoarece 
aceste măsuri au un domeniu de aplicare 
general și sunt destinate să modifice 
elemente neesențiale prin completarea 
acestora, măsurile trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

Or. el

Justificare

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Amendamentul 26
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Statele membre ar trebui să 
coopereze cu Europol, printre altele, în 
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vederea consolidării aplicării restricțiilor 
existente privind comercializarea ilegală a 
medicamentelor pe internet.

Or. el

Justificare

Cooperarea între statele membre, inclusiv schimbul de cele mai bune practici și 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 și Europol, care a dobândit o competență tehnică semnificativă în 
sectoarele legate de combaterea criminalității informatice la nivelul UE.

Amendamentul 27
Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Statele membre ar trebui să 
consolideze cooperarea în domeniul 
justiției și cooperarea polițienească, 
inclusiv prin intermediul Europol, în 
vederea aplicării restricțiilor existente 
privind comercializarea ilegală a 
medicamentelor prin intermediul 
internetului. 

Or. en

Justificare

Există numeroase posibilități de colaborare între statele membre pentru a aborda 
comercializarea ilegală a medicamentelor pe internet, inclusiv schimbul de cele mai bune 
practici și de know-how tehnologic. O astfel de colaborare ar trebui să includă Europol, care 
a dobândit o competență considerabilă în domenii legate de criminalitatea informatică la 
nível european.
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Amendamentul 28
Barbara Weiler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 1, după punctul 2, se 
introduce următorul punct 2a:
„2a. Medicament falsificat: orice produs 
medicamentos, ingredient, excipient sau 
componentã a acestuia care este în mod 
deliberat și/sau fraudulos interpretat 
greșit în ceea ce privește:
(a) identitatea, inclusiv ambalajul și 
etichetele sale, denumirea, compoziția în 
ceea ce privește oricare dintre 
componentele sale și concentrația; și/sau 
(b) sursa, inclusiv producătorul, țara de 
fabricație, țara de origine, titularul 
autorizației de introducere pe piață; și/sau 
(c) istoricul, inclusiv înregistrãrile și 
documentele legate de canalele de 
distribuție.
Prezenta definiție nu aduce atingere 
legislației referitoare la drepturile de 
proprietate intelectualã și industrialã.”

Or. en

Justificare

Includerea unei definiții formale oferă dispozițiilor directivei o certitudine juridică 
suplimentară și permite aplicarea mai uniformă a acestora de către statele membre prin 
intermediul măsurilor administrative și al sancțiunilor penale. Definiția ar trebui să includă 
conceptul de falsificare intenționată sau dolul. 
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Amendamentul 29
Antonyia Parvanova

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 1, după punctul 2, se 
introduce următorul punct 2a:
„2a. Medicament falsificat 
Orice produs la care se prezintă în mod 
fals (1) identitatea (2) și/sau originea (3). 
Această definiție acoperă produsul însuși, 
ambalajul acestuia sau orice altă 
informație de pe ambalaj sau etichetă.
Medicamentul falsificat poate fi de marcă 
sau generic. Dintre medicamentele 
falsificate pot face parte produse care 
conțin ingrediente/componente (4) 
corecte, care nu conțin 
ingrediente/componente corecte, care nu 
conțin suficiente principii active sau al 
căror ambalaj este falsificat.
Trebuie să se facă distincție între 
încălcările sau litigiile referitoare la 
brevete și contrafacerea sau falsificarea 
medicamentelor. Nu se consideră 
falsificate medicamentele (generice sau de 
firmă) care nu sunt autorizate pentru a fi 
comercializate într-o anumită țară, dar 
care sunt autorizate în altă țară.
În cazul medicamentelor legitime, nu se 
consideră falsificate loturile inferioare 
standardelor, defectele de calitate sau 
nerespectarea bunelor practici de 
fabricație sau de distribuție.
Note:
(1) Falsificarea medicamentelor este un 
act fraudulos și deliberat. Pe durata 
procedurii juridice desfășurate în scopul 
aplicării de sancțiuni se ține seama de 
elemente precum intenția de a săvârși o 
infracțiune și/sau neglijența.
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(2) Aceasta include orice declarație care 
induce în eroare în ceea ce privește 
denumirea, cu privire la nume, 
compoziția, concentrația și alte elemente.
(3) Aceasta include, de asemenea, orice 
declarație care induce în eroare cu privire 
la producător, țara de fabricație, țara de 
origine, titularul autorizației de 
introducere pe piață sau lanțul de 
distribuție. 
(4) Aceasta vizează toate componentele 
medicamentului.”

Or. en

Justificare

Este necesară o definiție clară a medicamentului falsificat pentru ca lupta împotriva 
contrafacerii să se concentreze asupra sursei problemei și pentru a evita confuzia între 
medicamentele falsificate sau contrafăcute și litigiile privind brevetele sau produsele 
inferioare standardelor.

Amendamentul 30
Regina Bastos

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 
intenționat sau deliberat în legătură cu:
(a) identitatea, inclusiv ambalajul, 
eticheta, numele și compoziția, prin care 
se înțeleg atât substanțele componente, 
cuprinzând excipienții și substanțele 
active, cât și dozajul acestora; și/sau
(b) originea, care cuprinde producătorul, 
țara de fabricație, țara de origine și 
titularul autorizației de introducere pe 
piață; și/sau
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(c) istoricul, inclusiv registrele și 
documentele care permit identificarea 
lanțului de distribuție.
Comisia este abilitată să actualizeze 
această definiție în lumina progreselor 
tehnice și științifice și/sau a acordurilor 
internaționale.”

Or. pt

Justificare

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

Amendamentul 31
Ashley Fox

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 
deliberat în legătură cu:
(a) identitatea, inclusiv ambalajul, 
eticheta, denumirea sau compoziția, atât 
în ceea ce privește componentele, 
cuprinzând excipienții și substanțele 
active, cât și dozajul acestora; 
(b) originea, care cuprinde producătorul, 
țara de fabricație, țara de origine sau 
titularul autorizației de introducere pe 
piață; 
(c) istoricul, inclusiv registrele sau 
documentele care permit identificarea 
lanțului de distribuție. 
Comisia, în colaborare cu Agenția și cu 
autoritățile competente din statele 
membre, actualizează această definiție în 
lumina progresului tehnic și științific și a 
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acordurilor internaționale. 
Prezenta definiție nu aduce atingere 
legislației referitoare la drepturile de 
proprietate intelectuală și industrială. 
Prezenta definiție nu acoperă defectele de 
fabricație.”

Or. en

Justificare

Din motive de certitudine juridică și claritate, este nevoie de o definiție a medicamentelor 
falsificate, dat fiind că în momentul de față există o confuzie referitoare la ceea ce sunt 
acestea. Prezenta directivă ar trebui să se concentreze asupra efectelor asupra sănătății 
publice și nu ar trebui să vizeze posibilele probleme legate de drepturile de proprietate 
intelectuală, drepturile în materie de brevete sau erorile de fabricație.

Amendamentul 32
Ashley Fox

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

Or. en

Justificare

În prezent, marea majoritate a statelor membre restricționează vânzarea prin internet a 
medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală. Asemenea restricții contribuie, 
printre altele, la reducerea la minimum a șanselor ca falsificatorii să pună la dispoziția 
publicului larg medicamente falsificate. În interesul sănătății publice și în conformitate cu 
principiul subsidiarității, ar trebui permisă menținerea acestor restricții.
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Amendamentul 33
Barbara Weiler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI.”

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI. Elementele de 
siguranță sunt obligatorii pentru toate 
medicamentele enumerate într-o listă 
restrânsă de medicamente, concepută și 
elaborată în comun de către Comisie și 
statele membre, cu consultarea părților 
interesate, inclusiv a organizațiilor de 
pacienți.”

Or. en

Justificare

Evaluarea de risc a fiecărui medicament necesită tehnologii foarte costisitoare și poate avea 
un impact asupra prețului unui anumit medicament, existând riscul ca medicamentul să fie 
contrafăcut. Prin urmare, trebuie concepută o listă restrânsă de medicamente care intră în 
domeniul de aplicare al directivei. 

Amendamentul 34
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, eliberate pe 

elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
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bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI.

produsele radiofarmaceutice.”

Or. el

Justificare

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Amendamentul 35
Barbara Weiler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) menținerea costurilor suplimentare la 
un nivel cât mai scăzut și repartizarea 
acestora de-a lungul lanțului de 
aprovizionare.

Or. en

Justificare

Menținerea costurilor suplimentare la un nivel cât mai scăzut nu ar fi o măsură suficientă 
pentru a garanta accesul universal la medicamente extreme de scumpe. Este esențial să se 
garanteze că costurile pe care le implică noile măsuri de siguranță nu sunt suportate în 
ultimă instanță de către pacienți, ci sunt repartizate de-a lungul lanțului de aprovizionare 
între producători, distribuitorii angro și fabricanții de substanțe farmaceutice active. 
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Amendamentul 36
Barbara Weiler

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) Titularii autorizației de fabricație 
indică în mod clar pe ambalajul exterior 
dacă elementele de siguranță originale au 
fost îndepărtate sau acoperite parțial sau 
integral;

Or. en

Justificare

Pacienții și alți actori din lanțul de distribuție trebuie informați în mod explicit, prin 
intermediul unei etichete pe ambalaj, dacă au fost îndepărtate sau înlocuite elementele de 
siguranță originale.

Amendamentul 37
Regina Bastos

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 siguranță menționate la 
articolul 54 litera (o) nu se îndepărtează și 
nu se acoperă, parțial sau total, decât dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții:

(2) Elementele de siguranță menționate la 
articolul 54 litera (o) nu se îndepărtează și 
nu se acoperă, parțial sau total, decât dacă 
identificarea, autenticitatea și 
trasabilitatea medicamentelor sunt 
garantate și dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:

Or. pt

Justificare

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

Amendamentul 38
Pablo Arias Echeverría

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele de siguranță menționate la 
articolul 54 litera (o) nu se îndepărtează 
sau nu se acoperă, parțial sau total, decât 
dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(2) Elementele de siguranță menționate la 
articolul 54 litera (o) nu se îndepărtează 
sau nu se acoperă, parțial sau total, decât 
dacă sunt îndeplinite următoarele condiții 
și dacă identificarea unică, autenticitatea 
și trasabilitatea medicamentelor sunt 
garantate:

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 39
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Elementele de siguranță sunt considerate 
echivalente dacă prezintă același nivel de 
eficacitate pentru identificarea, 
autentificarea, trasabilitatea și garantarea 
absenței oricărei manipulări frauduloase, 
precum și același nivel de dificultate 
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tehnică de copiere. Atunci când elementul 
de siguranță este îndepărtat, înlocuit sau 
acoperit, această condiție se aplică și 
noului element de siguranță, cu excepția 
situației în care elementul de siguranță 
principal este ascuns și deci nu poate fi 
recunoscut.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta faptul că comercianții paraleli pot aplica într-adevăr elemente de siguranță 
echivalente în cadrul procesului de reambalare, prezenta directivă trebuie să introducă 
diversele categorii de elemente de siguranță echivalente în conformitate cu criterii specifice, 
admițând faptul că elementele de siguranță ascunse nu pot fi verificate fără o informare 
prealabilă.

Amendamentul 40
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a articolului 54 
litera (o) și a articolului 54 alineatele (1) și 
(2).

(4) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a articolului 54 
litera (o) și a articolului 54 alineatele (1) și 
(2). Cu toate acestea, înainte de a propune 
măsuri specifice în conformitate cu 
articolul 54 litera (o), Comisia efectuează 
o evaluare publică cost-beneficiu a 
elementelor de siguranță existente, 
precum și o consultare a părților care 
participă la aplicarea și utilizarea acestor 
elemente de siguranță.
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Or. el

Justificare

Υπάρχουν ορισμένες επιλογές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση φαρμάκων, τέτοιες όπως: κώδικας διαστάσεων, data 
matrix, σφραγίδες, ολογράμματα, RFID, κλπ. Υπάρχουν επίσης και κάποια πιλοτικά έργα που 
αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων από τα χαρακτηριστικά αυτά σε εθνικό 
επίπεδο. Πριν επιλεγεί ένα ειδικό χαρακτηριστικό ασφαλείας, η Επιτροπή οφείλει να 
διενεργήσει αντίκτυπο επιπτώσεων προκειμένου να αξιολογηθούν τα υπέρ και τα κατά των 
υφιστάμενων χαρακτηριστικών ασφαλείας, καθώς επίσης θα πρέπει να εξεταστούν και τα 
αποτελέσματα των υπό εξέταση πιλοτικών σχεδίων.

Amendamentul 41
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a articolului 54 
litera (o) și a articolului 54 alineatele (1) și 
(2).

(4) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a articolului 54 
litera (o) și a articolului 54 alineatele (1) și 
(2). Înainte de a propune o măsură 
specifică în conformitate cu articolul 54 
litera (o), Comisia efectuează o evaluare 
de impact publică privind costurile și 
beneficiile elementelor de siguranță 
existente, precum și o consultare a 
părților care participă la aplicarea și 
utilizarea acestor elemente de siguranță.

Or. en

Justificare

Există mai multe opțiuni în ceea ce privește elementele de siguranță folosite pentru 
autentificarea medicamentelor, cum ar fi codurile de bare monodimensionale, codurile de 
bare bidimensionale, sigiliile, hologramele, RFID etc. Există și proiecte-pilot desfășurate la 
nivel național pentru evaluarea beneficiilor elementelor respective. Înainte de a se alege un 
anumit element de siguranță, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare de impact pentru a 
analiza avantajele și dezavantajele tuturor elementelor de siguranță disponibile în prezent pe 
piață și să studieze experiențele actuale, precum și rezultatele proiectelor-pilot desfășurate.
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Amendamentul 42
Barbara Weiler

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 lanțului de 
aprovizionare;

Or. en

Justificare

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. 

Amendamentul 43
Regina Bastos

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 țări 
terțe și în Comunitate;

(b) numărul de cazuri de falsificare, în 
special în cadrul Uniunii;

Or. pt

Justificare

În multe țări terțe, situația este destul de diferită de cea din Europa în ceea ce privește
monitorizarea și supravegherea de către autoritățile competente și respectarea proprietății 
intelectuale.
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Amendamentul 44
Regina Bastos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Elementele de siguranță (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 stabilește 
categoriile care includ elemente de 
siguranță echivalente ca eficiență și 
eficacitate, urmând ca elementele din 
aceeași categorie să fie considerate 
echivalente în sensul alineatului (2) litera 
(b) din prezentul articol. Titularii 
autorizațiilor de fabricație au libertatea de 
a folosi un anumit element sau elemente 
din cadrul unei categorii, cu excepția 
situației în care Comisia precizează 
motivele pentru care este necesară 
folosirea unui anumit element de 
siguranță.

Or. en

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.
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Amendamentul 45
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecție a informațiilor cu 
caracter de confidențialitate comercială și 
de protecție a drepturilor de proprietate 
industrială și comercială. Statele membre 
garantează respectarea dreptului de 
proprietate și a confidențialității datelor 
obținute în urma utilizării elementelor de 
siguranță pentru a demonstra 
autenticitatea produselor farmaceutice.”

Or. el

Justificare

Utilizarea elementelor de siguranță pentru a dovedi autenticitatea medicamentului furnizează 
date care pot fi sensibile atât din punct de vedere personal, cât și comercial. Dreptul de 
proprietate asupra acestor date trebuie respectat. Datele referitoare la consumul personal de 
medicamente ar trebui să facă obiectul legislației aplicabile în materie de protecția datelor și 
al codurilor deontologice naționale privind secretul profesional.

Amendamentul 46
Ashley Fox

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

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

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecție a informațiilor cu 
caracter de confidențialitate comercială și 
de protecție a drepturilor de proprietate 
industrială și comercială. Statele membre 
asigură respectarea dreptului de 
proprietate și a confidențialității datelor 
rezultate în urma aplicării elementelor de 
siguranță în vederea autentificării 
medicamentelor.

Or. en

Justificare

Utilizarea elementelor de siguranță în scopul autentificării medicamentelor generează date 
care ar putea fi sensibile din punct de vedere comercial și personal. Dreptul de proprietate 
asupra acestor date ar trebui respectat. Datele referitoare la consumul personal de 
medicamente ar trebui să facă obiectul legislației aplicabile în materie de protecția datelor și 
al codurilor deontologice naționale privind secretul profesional.

Amendamentul 47
Antonyia Parvanova

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 menționate la prezentul alineat 
trebuie să țină seama cel puțin de 
următoarele condiții:
(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 proporțional de 
către toți participanții la lanțul de 
aprovizionare și sunt legate de prețul 
medicamentului în cauză;
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(c) independența sistemului și interesul 
legitim de protejare a informațiilor 
comerciale cu caracter confidențial și de 
protecție a drepturilor de proprietate 
industrială și comercială și a datelor cu 
caracter personal.

Or. en

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. 

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 48
Ashley Fox

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) și (3) se aplică, de 
asemenea, titularilor autorizațiilor de 
fabricație care îndepărtează sau acoperă 
parțial sau integral elementele de 
siguranță aplicate voluntar de către 
producătorul original pe medicamentele 
eliberate pe bază de prescripție medicală 
în scopurile menționate la alineatul (2) al 
prezentului articol.
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Or. en

Amendamentul 49
Barbara Weiler

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 și 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 comunitară de 
certificare a calității care urmează să fie 
aplicată pe paginile de internet ale 
farmaciilor online acreditate. 
Comisia se asigură că farmaciile 
neacreditate nu utilizează sigla 
comunitară sau nu comercializează 
medicamente pe piața internă.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 50
Barbara Weiler

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

(1) Comisia și statele membre adoptă 
măsuri pentru creșterea gradului de 
sensibilizare a publicului larg cu privire 
la riscurile asociate achiziționării de 
medicamente de pe internet, care pot 
include: 
- atenționări care apar în partea 
superioară a paginii de internet a 
motoarelor de căutare în cazul căutării de 
medicamente pe internet; 
- campanii de informare, în cooperare cu 
statele membre și cu organizațiile pentru 
pacienți și consumatori; 
- furnizarea unei liste ușor accesibile a 
farmaciilor online acreditate;
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

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 51
Antonyia Parvanova

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 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
dispozițiilor naționale adoptate ca urmare a 
prezentei directive și iau toate măsurile 
necesare pentru a garanta faptul că acestea 
sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute 
trebuie să fie efective, proporționale și 
disuasive. Statele membre notifică 
Comisiei prezentele dispoziții până cel 
târziu la data de [a se introduce data exactă, 
18 luni de la data publicării] și, în același 
timp, notifică fără întârziere orice 
modificare ulterioară care le afectează.

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
dispozițiilor naționale adoptate ca urmare a 
prezentei directive și iau toate măsurile 
necesare pentru a garanta faptul că acestea 
sunt puse în aplicare. Sancțiunile 
aplicabile țin seama de pericolul pe care 
falsificarea medicamentelor îl reprezintă 
pentru sănătatea publică. Sancțiunile 
prevăzute trebuie să fie armonizate, 
eficiente, proporționale și disuasive. Statele 
membre notifică Comisiei prezentele 
dispoziții până cel târziu la data de [a se 
introduce data exactă, 18 luni de la data 
publicării] și, în același timp, notifică fără 
întârziere orice modificare ulterioară care 
le afectează.

Or. en

Justificare

La stabilirea normelor privind sancțiunile aplicabile, trebuie recunoscută amenințarea pe 
care falsificarea medicamentelor o reprezintă pentru sănătatea publică. Prin urmare, 
sancțiunile ar trebui să fie mai mari decât cele aplicabile în cazul falsificării sau 
contrafacerii altor tipuri de bunuri sau produse.

Amendamentul 52
Barbara Weiler

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

Articolul 118 ba
Comisia instituie o rețea între Comisie, 
Agenție și autoritățile competente din 
statele membre, care include și 
organizațiile pentru pacienți și 
consumatori pentru a garanta schimbul 
de informații referitoare la măsurile luate 
în vederea combaterii falsificării 
produselor medicinale, inclusiv la 
sistemele de sancțiuni în vigoare. 

Or. en

Justificare

Pentru a înțelege corect fenomenul medicamentelor contrafăcute, de exemplu factorii care 
conduc la achiziționarea unor astfel de medicamente și pentru a acționa în mod eficient în 
vederea combaterii activității de contrafacere, este esențial să fie puse bazele unei cooperări 
cu organizațiile de pacienți. Acestea din urmă pot contribui la colectarea unor date 
importante privind comportamentul pacienților, cum ar fi motivele pentru care achiziționează 
medicamente falsificate. 

Amendamentul 53
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) dispozițiile necesare pentru a se 
conforma cu articolul 1 alineatul (9) dacă 
se raportează la articolul 54a alineatul (5) 
și articolul 54a alineatele (2) și (3), în 
cazul în care acestea sunt menționate 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, 6 de luni de la data 
publicării];

Or. en
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Justificare

Având în vedere riscurile tot mai mari pe care medicamentele contrafăcute le prezintă pentru 
pacienți, este necesară introducerea de urgență a unor măsuri provizorii pentru a spori 
siguranța pacienților. Măsurile provizorii ar trebui să prevadă, printre altele, ca titularii 
autorizațiilor de fabricație (inclusiv reambalatorii) care îndepărtează sau acoperă elementele 
de siguranță vizibile aplicate voluntar de către producător să le înlocuiască cu elemente de 
siguranță echivalente vizibile și să fie trași la răspundere în mod strict în cazul în care 
acțiunile lor au ca urmare intrarea în lanțul de aprovizionare a unor produse contrafăcute. 

Amendamentul 54
Ashley Fox

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) 
și (9) începând cu [a se introduce data 
exactă, 48 de luni de la data publicării];

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

Or. en

Justificare

Având în vedere riscurile tot mai mari pe care medicamentele contrafăcute le prezintă pentru 
pacienți, este necesară introducerea de urgență a unor măsuri provizorii pentru a spori 
siguranța pacienților. Măsurile provizorii ar trebui să prevadă, printre altele, ca titularii 
autorizațiilor de fabricație (inclusiv reambalatorii) care îndepărtează sau acoperă elementele 
de siguranță vizibile aplicate voluntar de către producător să le înlocuiască cu elemente de 
siguranță echivalente vizibile și să fie trași la răspundere în mod strict în cazul în care 
acțiunile lor au ca urmare intrarea în lanțul de aprovizionare a unor produse contrafăcute. 

Amendamentul 55
Ashley Fox

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dispozițiile necesare pentru a se 
conforma cu articolul 1 alineatul (9), cu 
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excepția situației în care privește articolul 
54a alineatul (5) și articolul 54a 
alineatele (2) și (3), în cazul în care 
acestea sunt menționate 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].

Or. en

Justificare

Având în vedere riscurile tot mai mari pe care medicamentele contrafăcute le prezintă pentru 
pacienți, este necesară introducerea de urgență a unor măsuri provizorii pentru a spori 
siguranța pacienților. Măsurile provizorii ar trebui să prevadă, printre altele, ca titularii 
autorizațiilor de fabricație (inclusiv reambalatorii) care îndepărtează sau acoperă elementele 
de siguranță vizibile aplicate voluntar de către producător să le înlocuiască cu elemente de 
siguranță echivalente vizibile și să fie trași la răspundere în mod strict în cazul în care 
acțiunile lor au ca urmare intrarea în lanțul de aprovizionare a unor produse contrafăcute. 

Amendamentul 56
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a 
restricționa sau interzice vânzarea prin 
intermediul internetului a 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală.

Or. el
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Justificare

Majoritatea covârșitoare a statelor membre restricționează vânzarea prin intermediul 
internetului a medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală. Prin astfel de 
restricții se încearcă să se reducă la minim posibilitatea ca producătorii de medicamente 
contrafăcute să le pună la dispoziția publicului larg. În interesul sănătății publice și în 
conformitate cu principiul subsidiarității, trebuie autorizată menținerea restricțiilor existente.


