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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În Uniunea Europeană se înregistrează o creștere a numărului de medicamente falsificate în 
ceea ce privește identitatea, istoricul sau sursa acestora. Medicamentele falsificate pot conține 
substanțe inferioare standardelor sau substanțe falsificate, unele substanțe pot lipsi din 
compoziția acestor medicamente sau pot exista în doze incorecte, inclusiv în ceea ce privește 
substanțele active. 

Aceste medicamente reprezintă o amenințare majoră pentru pacienții din Europa și pentru 
industria europeană, iar publicul și factorii responsabili sunt profund îngrijorați de răspândirea 
constantă a acestor medicamente, constatată în Uniunea Europeană în ultimul an. 

Comisia dorește să stabilească un temei juridic eficient pentru a lupta împotriva 
medicamentelor falsificate pe piața internă a Uniunii Europene prin introducerea unor 
elemente de siguranță mai performante și a unor sisteme de localizare și urmărire a 
ambalajelor medicamentelor, prin simplificarea procedurilor, ameliorarea transparenței și a 
comunicării, îmbunătățirea procedurilor de evaluare și de colectare a datelor, o mai mare 
implicare a părților interesate și instituirea de bune practici.

Deși raportoarea pentru aviz salută propunerea, ea consideră că i se mai pot aduce 
îmbunătățiri suplimentare, în special în ceea ce privește aspectele legate de protecția 
consumatorilor. Astfel, raportoarea propune amendamente privind următoarele aspecte:

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

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

 Prin intermediul campaniilor de informare publică, consumatorii de medicamente ar 
trebui să fie sensibilizați în legătură cu noile elemente de siguranță ale medicamentelor 
și cu riscurile asociate cumpărării de medicamente de pe site-uri internet care nu dețin 
licență.

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

 Prelucrarea datelor în timpul diferitelor etape ale procesului de localizare și urmărire 
ar trebui să aibă loc în conformitate cu legislația comunitară și națională în vigoare 
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privind protecția datelor, iar aceste date nu ar trebui să fie disponibile în scopuri 
comerciale.

 Falsificarea medicamentelor reprezintă o activitate infracțională organizată gravă, care 
pune în pericol viețile omenești. Prin urmare, sancțiunile aplicate în cazul falsificării 
medicamentelor ar trebui să reflecte acest lucru. Fără a încălca principiul 
subsidiarității, este important să se consolideze dispozițiile referitoare la sancțiuni din 
textul directivei.

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

AMENDAMENTELE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

. (3a) Experiența demonstrează că, atunci 
când medicamentele sunt cumpărate prin 
internet, consumatorul nu poate 
întotdeauna să verifice autenticitatea 
sursei. În plus, este necesară o evaluare 
suplimentară în ceea ce privește posibilele 
riscuri asociate medicamentelor eliberate 
fără prescripție medicală. Din acest motiv, 
Comisia ar trebui să prezinte, la un 
interval de doi ani, un raport 
Parlamentului European și Consiliului 
privind impactul măsurilor instituite prin 
prezenta directivă, precum și necesitatea 
unei armonizări suplimentare, punând 
accentul în special pe oportunitatea 
deciziei de includere a medicamentelor 
eliberate fără prescripție medicală în 
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domeniul de aplicare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

Majoritatea medicamentelor falsificate pătrund pe piață prin intermediul site-urilor internet 
ilegale. Consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a cumpăra în condiții de siguranță 
medicamente prin internet și fără prescripție medicală.

Amendamentul 2

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) 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 riscurile 
asociate cumpărării de medicamente 
falsificate. În special, campania ar trebui 
să sensibilizeze consumatorii în legătură 
cu măsurile de autentificare deja 
aplicabile, cu elementele de siguranță 
(precum hologramele și sigiliile de 
siguranță) de pe ambalajele 
medicamentelor, precum și cu riscurile 
asociate cumpărării de medicamente 
folosind surse online neautorizate și care 
nu dețin licență.

Or. en

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. Consumatorii bine informați ar putea contribui la 
detectarea medicamentelor falsificate aflate pe piață. 
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Amendamentul 3

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Măsurile de siguranță propuse și 
datele colectate în urma identificării, 
autorizării și urmăririi medicamentelor ar 
trebui folosite în conformitate cu 
legislația comunitară și națională în 
vigoare privind protecția datelor. Această 
obligație include, în special, informațiile 
privind canalele de distribuție.

Or. en

Justificare

Cerințele privind protecția datelor trebuie să fie respectate. În special, informațiile privind 
canalele de distribuție a medicamentelor ar putea fi utile din punct de vedere comercial 
titularilor de autorizații de introducere pe piață și, prin urmare, nu ar trebui să fie puse la 
dispoziția acestora.

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1
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, numele și compoziția, prin care 
se înțeleg atât substanțele componente, 
cuprinzând excipienții și substanțele 
active, cât și dozajul acestora;
(b) originea, care cuprinde producătorul, 
țara de fabricație, țara de origine și 
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titularul autorizației de introducere pe 
piață;
(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 a acordurilor 
internaționale.”

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 5

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 
sunt îndeplinite următoarele condiții și 
dacă identificarea, autenticitatea și 
trasabilitatea medicamentelor sunt 
garantate:

Or. en

Justificare

Identificarea, autenticitatea și trasabilitatea medicamentelor ar trebui să fie garantate în 
toate circumstanțele. 

Amendamentul 6

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. În special, 
informațiile privind canalele de distribuție 
a medicamentelor nu sunt puse la 
dispoziție în scopuri comerciale.

Or. en

Justificare

Cerințele privind protecția datelor trebuie să fie respectate. În special, informațiile privind 
canalele de distribuție a medicamentelor ar putea fi utile din punct de vedere comercial 
titularilor de autorizații de introducere pe piață și, prin urmare, nu ar trebui să fie puse la 
dispoziția acestora.

Amendamentul 7

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) Comisia, în cooperare cu Agenția și 
cu autoritățile statelor membre, lansează 
o campanie de informare. Campania 
sensibilizează consumatorii în legătură cu 
măsurile de autentificare deja aplicabile, 
cu elementele de siguranță (precum 
hologramele și sigiliile de siguranță) de pe 
ambalajele medicamentelor, precum și cu 
riscurile asociate cumpărării de 
medicamente falsificate. Aceasta se 
concentrează în special pe sursele online 
neautorizate și care nu dețin licență.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care rezultatul inspecției 
menționate la alineatul (1) este acela că 
persoana nu respectă principiile și 
orientările de bune practici de fabricație 
sau de bune practici de distribuție, astfel 
cum prevede legislația comunitară, aceste 
informații se introduc în baza de date 
comunitară menționată la alineatul (6).

(7) În cazul în care rezultatul inspecției 
menționate la alineatul (1) este acela că 
persoana nu respectă principiile și 
orientările de bune practici de fabricație 
sau de bune practici de distribuție, astfel 
cum prevede legislația comunitară, aceste 
informații se introduc în baza de date 
comunitară menționată la alineatul (6). 
Aceste informații specifică principiile, 
orientările și normele care nu sunt 
respectate. Cazurile în care au fost 
descoperite medicamente falsificate pe 
piața comunitară sunt de asemenea 
înregistrate în această bază de date.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 9

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

Fără a aduce atingere principiului 
subsidiarității, statele membre stabilesc 
normele privind sancțiunile aplicabile în 
cazul încălcării dispozițiilor prezentei 
directive și iau toate măsurile necesare 
pentru a garanta faptul că acestea sunt 
puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute, 
care pot fi de natură penală, sunt efective, 
proporționale și disuasive și sunt 
aplicabile, printre altele, următoarelor 
forme de comportament:

(1) fabricarea de medicamente, substanțe 
active, excipienți, componente, materiale 
și accesorii falsificate;

(2) furnizarea sau propunerea spre 
furnizare, inclusiv brokerajul, traficul, 
depozitarea, importul și exportul de 
medicamente, substanțe active, excipienți, 
componente, materiale și accesorii 
falsificate;

(3) crearea de documente false sau 
modificarea ilicită a acestora;

(4) complicitatea la oricare dintre 
infracțiunile menționate mai sus;

(5) tentativa de comitere a oricăreia dintre 
infracțiunile menționate mai sus.
Statele membre notifică Comisiei 
prezentele dispoziții până cel târziu la data 
de [18 luni de la data publicării] și, în 
același timp, notifică fără întârziere orice 
modificare ulterioară care le afectează.

Or. en

Justificare

Falsificarea medicamentelor reprezintă o activitate infracțională gravă, care pune în pericol 
viețile omenești. Sancțiunile aplicate în cazul falsificării medicamentelor ar trebui să reflecte 
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acest lucru.

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Majoritatea medicamentelor falsificate pătrund pe piață prin intermediul site-urilor internet 
ilegale. Consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a cumpăra în condiții de siguranță 
medicamente prin internet și fără prescripție medicală. În plus, se furnizează insuficiente 
informații cu privire la momentul și la căile cele mai probabile de pătrundere a 
medicamentelor falsificate în lanțul legal de aprovizionare.
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