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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Regista-se, na União Europeia, um aumento de medicamentos falsificados no que diz respeito 
à sua identidade, história ou origem. Os medicamentos falsificados podem conter substâncias 
de baixa qualidade ou falsificadas, não conter quaisquer substâncias ou contê-las em dosagens 
incorrectas, incluído substâncias activas. 

Representam uma grave ameaça para os doentes europeus e a indústria europeia e o constante 
aumento destes produtos detectado na União Europeia no último ano constitui forte motivo de 
preocupação para a opinião pública e os decisores políticos. 

A Comissão deseja estabelecer uma base legislativa eficaz para a luta contra os medicamentos 
falsificados no mercado interno da União Europeia, introduzindo melhores dispositivos de 
segurança e sistemas de identificação e rastreabilidade das embalagens de medicamentos, 
simplificando os procedimentos, reforçando a transparência e a comunicação, melhorando a 
recolha de dados e os procedimentos de avaliação, reforçando a participação das partes 
interessadas e estabelecendo melhores práticas.

Embora a relatora de parecer se congratule com a proposta, considera que existe margem para 
mais melhorias, sobretudo no que se refere às questões de protecção dos consumidores. 
Propõe, por conseguinte, as seguintes alterações:

 Por razões de certeza e clareza jurídicas, é necessária, no texto da directiva, uma 
definição do termo “medicamento falsificado”, colocando claramente a tónica na 
protecção dos consumidores.

 Uma vez que se calcula que a maioria dos medicamentos falsificados entre no 
mercado interno através de vendas via Internet, afigura-se não ser suficiente centrar a 
atenção de forma limitada na cadeia legal de abastecimento. Por esse motivo, a 
relatora solicita à Comissão que apresente, de dois em dois anos, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o impacto das medidas preconizadas na 
directiva, bem como a necessidade de maior harmonização, especialmente no que se 
refere à venda de medicamentos através da Internet e a venda não sujeita a receita 
médica.

 Através de campanhas de informação do público, os consumidores de medicamentos 
devem ser sensibilizados para os novos dispositivos de segurança dos medicamentos e 
os perigos inerentes à compra de medicamentos em sítios Internet não licenciados.

 A informação registada na base de dados da Comunidade deve ser tão específica 
quanto possível. Além disso, a base de dados deve conter casos de medicamentos 
falsificados que tenham sido descobertos no mercado da União.

 O processamento de dados durante as diversas fases do processo de identificação e 
rastreio deve ter lugar em conformidade com a legislação comunitária e nacional 
existente em matéria de protecção de dados e não deve estar disponível para qualquer 
fim comercial.
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 A falsificação de medicamentos constitui um acto grave de criminalidade organizada, 
que põe em perigo vidas humanas, o que se deve reflectir nas sanções contra a 
falsificação. Sem violar o princípio da subsidiariedade, importa reforçar, na directiva,
as disposições relativas às sanções.

 Finalmente, com o Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em 1 de Dezembro de 
2009, o processo de comitologia tornou-se obsoleto. Por conseguinte, as disposições 
da directiva referentes à comitologia devem ser substituídas por disposições relativas a 
um dos novos procedimentos previstos no Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (artigo 290.º ou 291.º TFEU). A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar, competente quanto à material de fundo, é convidada a 
clarificar esta questão.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

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

Texto da Comissão Alteração

. (3-A) A experiência revela que, quando os 
medicamentos são comprados na Internet, 
o consumidor nem sempre consegue 
verificar a autenticidade da fonte. Além 
disso, é necessária uma avaliação mais 
aprofundada no que se refere aos 
eventuais perigos dos medicamentos não 
sujeitos a receita médica (MNSRM). Por 
esse motivo, a Comissão deve 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, centrando-se 
especialmente na questão de saber se os 
medicamentos não sujeitos a receita 
médica devem ser incluídos no âmbito de 
aplicação da presente directiva.

Or. en
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Justificação

A maioria dos produtos falsificados entra no mercado através de sítios Internet ilegais. Os 
consumidores devem ter a possibilidade de comprar com toda a segurança medicamentos 
através da Internet e medicamentos não sujeitos a receita médica.

Alteração 2

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

O número crescente de medicamentos falsificados revela que os consumidores não estão 
conscientes dos riscos subjacentes à compra de medicamentos falsificados, especialmente em
sítios Internet ilícitos. Consumidores bem informados podem contribuir para a detecção de 
medicamentos falsificados no mercado. 
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Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os dispositivos de segurança 
propostos e os dados recolhidos no âmbito 
da identificação, autorização e rastreio 
dos medicamentos devem ser utilizados 
em conformidade com a legislação 
comunitária e nacional existente em 
matéria de protecção de dados. Tal inclui, 
em particular, informação sobre os canais 
de distribuição.

Or. en

Justificação

Há que respeitar os requisitos de protecção dos dados. Especialmente a informação sobre os 
canais de distribuição de medicamentos pode ser utilizada para fins comerciais pelos 
titulares da autorização de comercialização, pelo que não lhes deve ser colocada à 
disposição.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1
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
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substâncias, incluindo excipientes e 
substâncias activas, como à dosagem das 
mesmas;

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

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

A Comissão terá competência para 
actualizar esta definição com base no 
progresso técnico e científico e em 
convenções internacionais."

Or. en

Justificação

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

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54.º-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 preenchidas 
as seguintes condições e tenha sido 
verificada a identificação, autenticidade e 
a rastreabilidade dos medicamentos:

Or. en

Justificação

A identificação, autenticidade e rastreabilidade dos medicamentos deve ser verificada em 
todas as circunstâncias. 
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Alteração 6

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. Em particular, não 
deve ser disponibilizada para utilização 
comercial informação relativa aos canais 
de distribuição.

Or. en

Justificação

Há que respeitar os requisitos de protecção dos dados. Especialmente a informação sobre os 
canais de distribuição de medicamentos pode ser utilizada para fins comerciais pelos 
titulares da autorização de comercialização, pelo que não lhes deve ser colocada à 
disposição.

Alteração 7

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) A Comissão lançará, em cooperação 
com a Agência e as autoridades dos 
Estados-Membros, uma campanha de 
informação. A campanha sensibilizará os 
consumidores para as medidas de 
autenticação já em vigor, os dispositivos
de segurança (designadamente,
hologramas e selos de segurança) nas 
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embalagens dos medicamentos e os riscos 
subjacentes à compra de medicamentos 
falsificados. Centrar-se-á, em particular, 
nas fontes não autorizadas e não 
licenciadas disponíveis em linha.

Or. en

Justificação

O número crescente de medicamentos falsificados revela que os consumidores não estão 
cientes dos riscos subjacentes à compra de medicamentos falsificados, em particular em
sítios Internet ilícitos. Consumidores bem informados podem contribuir para a detecção de 
produtos falsificados no mercado. 

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111.º – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Se do resultado da inspecção, nos 
termos do n.º 1, se concluir que essa pessoa 
não respeita os princípios e as directrizes 
das boas práticas de fabrico ou das boas 
práticas de distribuição, conforme previsto 
na legislação comunitária, essa informação 
deve ser incluída na base de dados 
comunitária referida no n.º 6.

(7) Se do resultado da inspecção, nos 
termos do n.º 1, se concluir que essa pessoa 
não respeita os princípios e as directrizes 
das boas práticas de fabrico ou das boas 
práticas de distribuição, conforme previsto 
na legislação comunitária, essa informação 
deve ser incluída na base de dados 
comunitária referida no n.º 6. Essa 
informação especifica os princípios, as 
orientações e normas não respeitados. 
Serão igualmente registados nesta base de 
dados os casos de medicamentos 
falsificados detectados no mercado da 
União.

Or. en

Justificação

A informação incluída na base de dados comunitária deve ser tão específica quanto possível. 
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Alteração 9

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.

Sem prejuízo do princípio da 
subsidiariedade, os Estados-Membros 
devem instituir as normas em matéria de 
sanções a aplicar em caso de infracção às 
disposições da presente directiva, assim 
como adoptar todas as medidas necessárias 
para assegurar que essas normas sejam 
aplicadas. As sanções previstas, que podem 
ser de natureza penal, devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas e cobrir, 
inter alia, os seguintes comportamentos:

(1) fabrico de medicamentos, substâncias 
activas, excipientes, partes, materiais e 
acessórios falsificados;

(2) fornecimento ou proposta de 
fornecimento, incluindo mediação, 
tráfico, conservação em stock, importação 
e exportação de medicamentos, 
substâncias activas, excipientes, partes, 
materiais e acessórios falsificados;

(3) elaboração de documentos falsos ou 
falsificação de documentos;

(4) cumplicidade numa das infracções 
acima mencionadas;

(5) tentativa de cometer uma das 
infracções acima mencionadas.

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão do teor de tais disposições até 
[18 meses após a data de publicação] e 
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devem notificá-la de imediato de qualquer 
alteração subsequente das mesmas 
disposições.

Or. en

Justificação

A falsificação de medicamentos é uma grave actividade criminosa que compromete a vida 
humana. As sanções contra a falsificação devem reflectir este facto.

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 127.º-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

17-A) É aditado o artigo 127.º-C com a 
seguinte redacção:

Artigo 127.º-C
A Comissão apresentará, até 30 de Junho 
de 2012 e, seguidamente, 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. Para esse efeito, a 
Comissão avaliará, em particular, se é 
necessária uma harmonização específica 
no que se refere à venda de medicamentos 
não sujeitos a receita médica e à venda de 
tais produtos através da Internet. Além 
disso, os pontos de entrada no mercado
dos medicamentos falsificados, bem como 
o perigo dos medicamentos não sujeitos a 
receita médica devem ser avaliados. 
Quando adequado, o relatório será 
acompanhado de propostas legislativas. 
Se necessário, proporá legislação 
destinada a incluir os medicamentos não 
sujeitos a receita médica no âmbito de 
aplicação da directiva.
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Or. en

Justificação

A maioria dos produtos falsificados entra no mercado através de sítios Internet ilegais. Os 
consumidores devem ter a possibilidade de comprar, com toda a segurança, medicamentos 
através da Internet e sem receita médica. Além disso, existe pouca informação sobre a 
questão de saber onde e quando é mais provável que os medicamentos falsificados entrem na 
cadeia legal de distribuição.


