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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A introdução de medicamentos falsificados na cadeia de abastecimento legal constitui uma 
ameaça para todo o sistema farmacêutico europeu na medida em que destrói a confiança que 
os cidadãos depositam na qualidade dos medicamentos à venda nas farmácias e noutros 
pontos de distribuição autorizados.  

A presença de medicamentos falsificados conhece um forte crescimento em todos os países 
europeus. As estimativas da OMS indicam que, actualmente, 1% dos medicamentos que são 
vendidos ao público pela cadeia de abastecimento legal são falsificados. Isto implica que os 
princípios, nomeadamente os activos, contidos nos medicamentos falsificados podem ser de 
qualidade inferior à norma ou contrafeitos, ou podem estar completamente ausentes ou 
presentes numa dosagem errada.

Apesar de este fenómeno ser ainda limitado na Europa em comparação com outras partes do 
mundo, em particularmente com a África, alguns elementos fazem-nos considerar a 
necessidade de uma intervenção urgente e rigorosa por parte da União Europeia.

Um primeiro elemento que suscita preocupação é o facto de o perfil de risco ter mudado;
enquanto que, anteriormente, eram essencialmente os chamados medicamentos de "estilo de 
vida" que eram falsificados, actualmente está em forte aumento a falsificação de 
medicamentos inovadores e que salvam vidas.

Em segundo lugar, o fenómeno já atingiu proporções inquietantes. A Comissão Europeia 
calcula que são vendidas anualmente na Europa 1,5 milhões de caixas falsificadas através da 
cadeia de abastecimento legal. Ainda mais preocupante é o facto de o seu volume aumentar, 
em média, 10-20% por ano. Com uma taxa de aumento de 10%, o número de caixas de 
medicamentos falsificados vendidos na cadeia de abastecimento legal ascenderia a 42 milhões 
em 2020. Outras estimativas, mais pessimistas, situam a taxa de crescimento nos 30%, o que 
elevaria esse número para 192 milhões.

Enquanto comissão parlamentar competente para a indústria e a investigação, não podemos 
ignorar a grave ameaça que este fenómeno representa não só para a saúde pública, mas 
também para um dos principais sectores da economia europeia. Na Europa, a indústria 
farmacêutica representa cerca de 3 700 empresas, 634 000 trabalhadores e um volume de 
negócios de mais de 170 mil milhões de euros. Cerca de 1 500 empresas do sector, ou seja, 
40%, são pequenas e médias empresas. No total, a indústria farmacêutica investe mais de 26 
mil milhões de euros por ano em investigação e desenvolvimento, o que corresponde a 17% 
das despesas da UE. É, portanto, fundamental impedir a concorrência desleal que representam 
os produtores estrangeiros que introduzem no mercado europeu princípios activos 
farmacêuticos sem um controlo efectivo do cumprimento das boas práticas de fabrico.
Estaremos, assim, a proteger também a saúde dos cidadãos.

Embora a Comissão Europeia, com esta proposta, tenha aceite e feitas suas as preocupações 
que o Parlamento Europeu manifestara na Declaração Escrita n.º 61 de 2006 sobre os 
princípios activos farmacêuticos, há ainda diversos aspectos que devem ser clarificados e 
salientados.
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Em primeiro lugar, considera-se importante dispor de uma definição clara e inequívoca não só 
do objecto da proposta, ou seja, de "medicamento falsificado", mas também de todos os 
intervenientes na cadeia de distribuição, tais como comerciantes e corretores, que devem 
necessitar de autorização e respeitar um sistema de boas práticas ao mesmo título que os 
produtores e distribuidores. O mesmo deve aplicar-se aos comerciantes paralelos, que devem 
ser submetidos a obrigações claras e controlos rigorosos.

É, portanto, necessário não apenas reforçar e generalizar as inspecções das unidades de 
produção que exportam matérias-primas farmacêuticas, incluindo os princípios activos, para 
ter a certeza de que são respeitadas as boas práticas de fabrico, mas também velar pela 
protecção da saúde pública através de um sistema eficaz de rastreabilidade.

Embora, por um lado, nos congratulemos com a proposta de estabelecimento de um sistema 
de reconhecimento mútuo com os países exportadores que garantem uma qualidade de 
produção comparável à da UE, por outro, é importante alterar a proposta da Comissão de 
molde a garantir que a primeira inspecção in loco ocorra antes da inclusão do país na lista e 
não no período de três anos que se lhe segue. Será, assim, possível comprovar efectivamente 
as garantias fornecidas por estes países antes de serem autorizados a colocar produtos no 
mercado europeu.

As garantias exigidas aos produtores que não provêm de um Estado com o qual a Europa 
assinou um acordo é demasiado fraca. Na verdade, estes produtores são autorizados a exportar 
para a Europa desde que o país terceiro exportador confirme por escrito a qualidade da 
produção. É evidente que este procedimento não só não fornece qualquer garantia real, como 
desencorajará qualquer país de celebrar um acordo de reconhecimento mútuo com a UE.

Há ainda outras questões importantes que devem ser abordadas, tais como a venda na Internet 
e a possibilidade de também incluir os dispositivos de segurança nos medicamentos vendidos 
sem receita médica, sempre que houver motivos razoáveis para crer que estes possam ser 
objecto de falsificação.

Por último, uma vez que a proposta não prevê inspecções obrigatórias e generalizadas das 
unidades de produção, o calendário da entrada em vigor da directiva afigura-se 
excessivamente alargado.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 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
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Proposta de directiva – acto modificativo
Citação 1 

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, e, nomeadamente, 
o seu artigo 95.º,

– Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, e, 
nomeadamente os seus artigos 114.º e 
168.º,

Justificação

O objectivo da Directiva 2001/83/CE, assim como da presente proposta de alteração, é 
estabelecer o funcionamento do mercado interno para os medicamentos, assegurando 
simultaneamente um elevado nível de protecção da saúde pública na UE.

Alteração 2

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A experiência adquirida revela que 
a aquisição de medicamentos através da 
Internet não permite aos consumidores ter 
suficiente garantia de que os 
medicamentos comprados fazem 
efectivamente parte da cadeia de 
abastecimento legal e são, por 
conseguinte, seguros. É oportuno que a 
Comissão, em cooperação com a Agência 
e as autoridades competentes dos Estados-
Membros, analise este fenómeno e 
apresente, se for caso disso, uma proposta 
legislativa destinada a proteger a saúde  
dos cidadãos europeus.

Justificação

A proliferação da oferta de medicamentos falsificados na Internet suscita grande 
preocupação. No entanto, na ausência de um estudo que permita ter uma clara compreensão 
do fenómeno, seria contraproducente estender a presente proposta a esse domínio. É, 
portanto, oportuno solicitar aos diversos responsáveis institucionais que analisem este 
problema e apresentem, se for caso disso, uma proposta legislativa para enfrentar este 
desafio cabalmente.
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Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A presente directiva tem por 
objectivo impedir a entrada de 
medicamentos falsificados na cadeia de 
abastecimento legal e aplica-se sem 
prejuízo da legislação relativa aos direitos 
de propriedade intelectual e industrial.  

Justificação

A introdução de medicamentos falsificados na cadeia de abastecimento legal não é só uma 
elevadíssima fonte de perigo para a saúde pública, mas também uma questão de grande 
preocupação para esta indústria europeia, em particular para as suas PME.   É, por 
conseguinte, necessário proteger os direitos de propriedade intelectual e industrial para 
garantir a eficácia dos avultados investimentos em investigação e desenvolvimento 
efectuados pela indústria farmacêutica europeia. 

Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

(4-B) A Comissão e os Estados-Membros 
devem apoiar o novo projecto de 
convenção do Conselho da Europa sobre 
a contrafacção de medicamentos e delitos 
análogos de que decorra uma ameaça 
para a saúde pública, convenção que 
deverá estar aberta para assinatura em 
2010.

Justificação

É necessário um instrumento jurídico internacional, sob a forma de convenção, destinado a 
introduzir nova legislação que contemple um novo delito relacionado com a criminalidade 
farmacêutica, definir sanções específicas a aplicar em caso de contrafacção ou destruição da 
qualidade dos medicamentos e estabelecer regras em matéria de jurisdição, a fim de ter em 
conta os interesses das vítimas da criminalidade farmacêutica.
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Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

(4-C) Uma considerável quantidade dos 
medicamentos adquiridos via Internet 
provém de sítios que ocultam o seu 
verdadeiro endereço físico. Por esta razão, 
convém estabelecer uma distinção entre 
as farmácias que procedem legitimamente 
à venda por correspondência ou pela 
Internet e a cadeia de abastecimento 
ilegal que permite efectuar aquisições não 
controladas pela Internet. Os Estados-
Membros devem assegurar que a venda de 
medicamentos via Internet seja objecto de 
controlo permanente por parte de 
organismos designados para o efeito. 

Justificação

É necessário ter em conta as vendas via Internet, uma vez que vários Estados-Membros 
consideram que este tipo de vendas faz parte da cadeia de abastecimento legal. Segundo as 
estimativas do IMPACT - International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce 
(grupo de trabalho internacional com a missão de combater a contrafacção de 
medicamentos) da Organização Mundial de Saúde, mais de 50% dos medicamentos 
adquiridos em sítios Internet ilegais que ocultam o seu endereço físico são falsificados. Esta 
situação não deve, por isso, ser ignorada, sendo pertinente contemplá-la na directiva.

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

(4-D) É necessário sensibilizar os 
cidadãos europeus para o facto de 
colocarem a sua saúde em perigo ao 
encomendarem produtos em sítios 
Internet não controlados ou através da 
cadeia de abastecimento ilegal. A 
Comissão, juntamente com os 
Estados-Membros e em cooperação com 
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organizações de doentes e de 
consumidores, deve adoptar medidas para 
sensibilizar o grande público para os 
riscos associados à aquisição de 
medicamentos na Internet. As campanhas 
de sensibilização do público devem 
indicar aos cidadãos se as suas farmácias 
Internet estão oficialmente registadas e 
são controladas pelas autoridades 
públicas.

Justificação

A sensibilização do público é fundamental para a luta contra o fornecimento de 
medicamentos falsificados vendidos através da Internet. As campanhas de informação são 
determinantes, porquanto um consumidor consciente e bem informado pode precaver-se 
contra os medicamentos falsificados. As organizações de doentes e de consumidores são 
detentoras de uma experiência que lhes permite prestar informações relevantes, rigorosas e 
acessíveis às comunidades de que têm um bom conhecimento.

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

(4-E) Afigura-se útil introduzir uma 
definição do conceito de “medicamento 
falsificado”, a fim de distinguir esses 
produtos de medicamentos legais, mas 
não autorizados. Além disso, os produtos 
autorizados ou lícitos com defeitos de 
qualidade e os medicamentos que, em 
virtude de erros de fabrico ou de 
subsequente manipulação, não observam 
os requisitos das boas práticas de fabrico 
ou das boas práticas de distribuição não 
devem ser confundidos com 
medicamentos falsificados.

Justificação

A falsificação deliberada de um medicamento é um crime. Não deve ser considerada 
equivalente à não observância das boas práticas de fabrico ou a defeitos de qualidade, que 
podem ocorrer em condições normais de fabrico e que são abordados com transparência 
entre o fabricante do medicamento e as autoridades, em nome de um cuidado constante de 
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protecção da saúde pública.

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

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

(5) A rede actual de distribuição dos 
medicamentos é cada vez mais complexa e 
envolve muitos intervenientes, que não são 
necessariamente distribuidores por grosso, 
conforme definido na Directiva 
2001/83/CE, como os comerciantes e os 
corretores. A fim de assegurar a fiabilidade 
da cadeia de abastecimento, a legislação 
farmacêutica deve abranger todos os 
intervenientes nessa cadeia: tal inclui não 
apenas os distribuidores que se abastecem, 
detêm, armazenam e fornecem produtos, 
mas também todas as pessoas envolvidas 
nas transacções que não manuseiem os 
produtos, como os comerciantes e os 
corretores.  É necessário introduzir uma 
definição clara e inequívoca destes 
intervenientes, definir as suas 
responsabilidades e aplicar-lhes normas 
proporcionais de modo a excluir, por todos 
os meios práticos, a possibilidade de os 
medicamentos que são falsificados 
relativamente à sua identidade, história e 
origem serem introduzidos na cadeia de 
abastecimento legal da Comunidade. Em 
particular, estes intervenientes devem ser 
titulares de uma licença válida para o 
exercício da sua actividade, devendo esta 
respeitar as boas práticas definidas pela 
Comissão, em cooperação com a Agência 
e as autoridades dos Estados-Membros, 
por analogia com as boas práticas 
vigentes para os produtores e 
distribuidores de medicamentos.

Justificação

A fim de garantir a segurança dos produtos farmacêuticos, é essencial ter em conta todos os 
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intervenientes que trabalham no sector e não apenas os distribuidores por grosso. Para que o 
sistema garanta verdadeiramente a saúde dos cidadãos, é essencial definir claramente as 
responsabilidades dos vários intervenientes e fazê-los respeitar um sistema rigoroso de 
acreditação, controlo e boas práticas. Isto deve igualmente aplicar-se aos comerciantes 
paralelos.

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

É importante desenvolver um sistema eficaz de identificação, autentificação e rastreabilidade 
dos medicamentos, com base na avaliação de risco a que se refere o n.º 4 do artigo 54.º-A. 
Aquando da definição dos dispositivos de segurança, é necessário ter em conta as 
especificidades do produto, para evitar custos desproporcionadamente elevados.  Por 
exemplo, seria contraproducente impor esses dispositivos aos produtos que são vendidos 
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directamente, sem corretagem, pelo produtor à estrutura sanitária que ministra os 
medicamentos aos pacientes.

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os Estados-Membros, em 
colaboração com as partes interessadas, 
devem ter a liberdade de determinar os 
aspectos específicos da autenticação dos 
medicamentos da maneira que 
considerem mais adequada aos seus 
mercados de medicamentos, tendo em 
conta os dispositivos de segurança 
adoptados nos termos da presente 
directiva.

Justificação

É importante manter a autenticidade, não só dos medicamentos sujeitos a receita médica, 
mas também a dos que o não são.

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

(7-B) As tecnologias que permitem a 
identificação e a rastreabilidade dos 
medicamentos a nível das dosagens 
individuais podem constituir um 
instrumento de luta mais eficaz contra a 
falsificação de medicamentos e merecem 
uma análise aturada por parte das 
instituições responsáveis pela salvaguarda 
da saúde pública na Europa.

Justificação

È importante ter em consideração todas as tecnologias disponíveis para lutar contra este 
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fenómeno lesivo da saúde dos cidadãos europeus. 

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

Mesmo após a entrada em vigor da directiva, não é provável que sejam, de facto, criadas 
medidas concretas durante alguns anos.  Assim sendo, devem continuar a aplicar-se medidas 
provisórias, enquanto não tenham sido criadas medidas definitivas.  Essas medidas devem 
prever, inter alia, que os titulares da autorização de fabrico (incluindo os reembaladores) 
que removam ou cubram os dispositivos de segurança aplicados numa base voluntária pelo 
iniciador os substituam por dispositivos claros de segurança equivalentes, devendo ser 
considerados responsáveis em caso de entrada de medicamentos falsificados na cadeia de 
abastecimento, em resultado da sua acção.

Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Qualquer operador da cadeia de 
abastecimento que embale medicamentos 
tem de ser titular de uma autorização de 
fabrico. Para que esses dispositivos de 
segurança possam ser eficazes, o titular de 

(8) Qualquer operador da cadeia de 
abastecimento que rotule ou embale
medicamentos ou que modifique a 
rotulagem ou a embalagem de
medicamentos tem de ser titular de uma 
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uma autorização de fabrico só deve ser 
autorizado a remover, substituir ou cobrir 
esses dispositivos em circunstâncias muito 
estritas.

autorização de fabrico. Para que esses 
dispositivos de segurança possam ser 
eficazes, o titular de uma autorização de 
fabrico só deve ser autorizado a remover, 
substituir ou cobrir esses dispositivos em 
circunstâncias muito estritas. As condições 
estritas devem proporcionar adequadas 
salvaguardas contra os produtos 
falsificados que entram na cadeia de 
distribuição e reflectir também um estrito 
dever de solicitude destes titulares de uma 
autorização de fabrico para com o 
fabricante original e o titular de uma 
autorização de comercialização, bem 
como para com os consumidores dos 
produtos.

Justificação

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

Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os cidadãos europeus deveriam ser 
advertidos para os riscos decorrentes da 
encomenda de medicamentos a 
fornecedores ilegais. Seria, sobretudo, 
oportuno promover medidas de 
esclarecimento do público nos Estados-
Membros e em toda a Europa. A 
Comissão e os Estados-Membros 
deveriam adoptar medidas tendentes a 
esclarecer o grande público sobre os 
riscos associados à aquisição de 
medicamentos via Internet.

Justificação

É importante manter a autenticidade, não só dos medicamentos sujeitos a receita médica, 
mas também a dos que o não são.
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Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os princípios farmacêuticos activos 
falsificados comportam o risco de serem 
princípios farmacêuticos activos de baixa 
qualidade. Este risco deve ser evitado. Em 
especial, os fabricantes de medicamentos 
devem assegurar-se, pelos seus próprios 
meios ou recorrendo a um organismo 
acreditado para o efeito, que os fabricantes 
que lhes fornecem os princípios 
farmacêuticos activos cumprem as boas 
práticas de fabrico.

(12) Os princípios farmacêuticos activos 
falsificados comportam o risco de serem 
princípios farmacêuticos activos de baixa 
qualidade. Este risco deve ser evitado 
associando um sistema de inspecções 
eficaz a um sistema de rastreabilidade dos 
princípios farmacêuticos activos.  Em 
especial, os fabricantes de medicamentos 
devem, eles próprios, assegurar que os 
fabricantes que lhes fornecem os princípios 
farmacêuticos activos cumprem as boas 
práticas de fabrico.

Justificação

Para garantir a protecção adequada da saúde pública, é necessário que as unidades de 
produção sejam submetidas a inspecções pelas autoridades competentes dos Estados-
Membros, em colaboração com a EMEA.  A eventual presença de diversos organismos 
privados acreditados diminuiria a garantia da qualidade das inspecções, criaria confusão 
quanto à responsabilidade da exactidão dos resultados das inspecções e criaria uma perigosa 
relação de "cliente" entre a empresa inspeccionada e a entidade que efectua a inspecção, que 
poderia favorecer a corrupção.  

Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O fabrico de substâncias 
farmacêuticas activas deve estar sujeito a 
um regime de boas práticas de fabrico, 
independentemente dessas substâncias 
terem sido fabricadas na Comunidade ou 
importadas. Em relação ao fabrico de 
substâncias farmacêuticas activas em 
países terceiros, deve assegurar-se que as 

(13) A fim de garantir um nível elevado de 
protecção da saúde pública, o fabrico de 
substâncias farmacêuticas activas ou de 
excipientes deve estar sujeito ao regime 
relevante de boas práticas de fabrico, em 
vigor na União, independentemente de 
essas substâncias terem sido fabricadas na 
União ou importadas. Em relação ao 
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normas aplicáveis ao fabrico dessas 
substâncias destinadas a exportação para 
a Comunidade, incluindo a inspecção e a 
execução, proporcionam um nível de 
protecção da saúde pública equivalente ao 
proporcionado pela legislação 
comunitária.

fabrico de substâncias farmacêuticas 
activas em países terceiros, deve assegurar-
se o respeito das boas práticas de fabrico 
mediante inspecções obrigatórias e 
recorrentes efectuadas pelas autoridades 
da União competentes ou pelas 
autoridades dos países com os quais 
foram celebrados acordos de 
reconhecimento mútuo, que dizem 
igualmente respeito às substâncias 
farmacêuticas activas.

Justificação

É essencial dispor de segurança quanto à origem e à qualidade das substâncias 
farmacêuticas activas. Para garantir o respeito das boas práticas de fabrico é necessário 
efectuar inspecções rigorosas e pontuais das unidades de produção. Tanto os excipientes 
como as substâncias farmacêuticas activas devem ser sujeitos a boas práticas de fabrico 
relevantes, desenvolvidas a nível europeu, tendo em conta as suas próprias especificidades.

Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Os excipientes farmacêuticos, à 
excepção das substâncias farmacêuticas 
activas, utilizados no fabrico de 
medicamentos devem estar sujeitos a 
controlos apropriados por parte do titular 
da autorização de fabrico, de tal forma 
que os excipientes possam ser controlados 
e verificados pelo titular da autorização 
de fabrico como sendo adequados para 
utilização no fabrico de medicamentos, 
em conformidade com as boas práticas de 
fabrico, e que a verificação permita 
concluir de um adequado nível de 
protecção da saúde pública.

Justificação

A inclusão dos excipientes no âmbito de aplicação é relevante, desde que os excipientes 
sejam tratados separadamente das substâncias farmacêuticas activas e que se apliquem 
requisitos específicos diferentes dos aplicáveis às substâncias farmacêuticas activas. O titular 
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da autorização de fabrico tem a responsabilidade de assegurar que a qualidade dos 
excipientes é adequada ao objectivo e esta disposição já está incorporada nas boas práticas 
de fabrico da UE (BPF) para os medicamentos para uso humano.

Alteração 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Compete aos Estados-Membros 
garantir a saúde pública dos cidadãos e 
salvaguardar a competitividade das 
empresas europeias, impondo sanções 
eficazes, proporcionadas, dissuasivas e 
equivalentes que impeçam a introdução 
de medicamentos falsificados na cadeia de 
abastecimento legal.

Justificação

Para lutar eficazmente contra a falsificação de medicamentos é essencial que os Estados-
Membros adoptem um sistema legislativo eficaz, proporcionado e dissuasivo e, 
simultaneamente, garantam a uniformidade das sanções a nível europeu.

Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A fim de identificar cada 
embalagem individual de medicamentos 
sujeitos a receita médica, à excepção dos 
medicamentos radiofarmacêuticos, certas 
características dos produtos (por exemplo, 
o código do produto, a data de expiração, 
o número do lote) devem figurar entre os 
dispositivos de segurança. Estas 
informações devem estar disponíveis num 
formato de leitura óptica harmonizado em 
toda a Europa utilizando um código 
normalizado internacional.
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Justificação

Um sistema de verificação completa de um produto deve permitir um controlo sistemático dos 
números de série de cada embalagem no ponto de distribuição, antes de o medicamento 
chegar ao doente. Tal implica que todos os medicamentos sujeitos a receita médica, à 
excepção dos medicamentos radiofarmacêuticos, comportem um número de série que 
identifique a embalagem individual de uma forma harmonizada e normalizada em toda a 
Europa. 

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Os Estados-Membros devem 
cooperar no âmbito da imposição das 
restrições existentes no tocante ao 
comércio ilegal de medicamentos na 
Internet, incluindo com recurso à 
Europol.

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

-1) No artigo 1.º, é aditado o seguinte n.º 3-A:

“3-A. Excipiente: 

O componente de uma forma farmacêutica 
diferente da substância activa. Os excipientes 
incluem, por exemplo, enchedores, 
desintegradores, lubrificantes, corantes, 
antioxidantes, conservantes, adjuvantes, 
estabilizadores, espessantes, emulsionantes, 
solventes, reforçadores de permeação, 
aromatizantes e substâncias aromáticas, bem 
como os constituintes do revestimento externo 
dos medicamentos, por exemplo, as cápsulas de 
gelatina.”
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Justificação

É necessária uma definição de excipiente. Atendendo a que um excipiente é uma parte 
essencial do medicamento acabado, a definição é conforme às orientações sobre os 
excipientes do comité CHMP da EMEA. 

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

-1-A) No artigo 1.º, é aditado o seguinte 
n.º 5-A:
“5-A. Medicamento falsificado

Qualquer medicamento que tenha sido 
deliberadamente falsificado no que se 
refere:
a) identidade, incluindo a embalagem, a 
rotulagem, o nome e a composição, tanto 
no que diz respeito aos componentes, 
incluindo os excipientes e princípios 
activos, como à sua dosagem;
e/ou

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

c) história, nomeadamente os registos e 
documentos que permitem identificar a 
cadeia de distribuição.
A Comissão, em cooperação com a 
Agência e as autoridades dos Estados-
Membros, deve actualizar esta definição 
com base no progresso técnico e científico 
e nos acordos internacionais. Os actos 
que têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, a fim de a 
completar, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento 
referido no artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia.
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Esta definição não diz respeito às 
infracções à legislação em matéria de 
direitos de propriedade intelectual e 
industrial ou direitos de patente.
Esta definição não diz respeito aos erros 
de fabrico.

Justificação
Para lutar eficazmente contra a introdução de medicamentos falsificados na cadeia de 
abastecimento legal, é essencial dispor de uma definição clara e exaustiva do que se entende 
por "medicamento falsificado". É oportuno excluir da definição os eventuais defeitos de 
fabrico.

Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 17-A

Texto da Comissão Alteração

“17-A) Comercialização de medicamentos “17-A) Comercialização de medicamentos

Qualquer actividade que consista na 
negociação, independentemente e em 
nome de outra pessoa, da venda ou da
compra de medicamentos, ou relativa à
facturação ou à corretagem de 
medicamentos, excluindo o fornecimento 
de medicamentos ao público, e que não se 
enquadre na definição de distribuição por 
grosso de medicamentos.»

Qualquer actividade que consista na venda, 
compra ou facturação de medicamentos, 
excluindo a manipulação física e o 
fornecimento de medicamentos ao público, 
e que não se enquadre na definição de 
distribuição por grosso de medicamentos.»

Justificação

As definições utilizadas na directiva devem ser de fácil compreensão e não dar lugar a 
incertezas quanto ao respectivo significado. Por conseguinte, as definições devem distinguir 
entre comércio e corretagem: aquele inclui casos em que o comerciante é proprietário do 
produto, este não; por outro lado, nenhum detém a posse física dos produtos e, por 
conseguinte, nenhum controla a respectiva manipulação.
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Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

1-A) Ao artigo 1.º é aditado o seguinte n.º 
17-B:

“17-B) Corretagem de medicamentos 

Todas as actividades que não incluam a 
posse e/ou manipulação física de 
medicamentos e que consistam na 
negociação, de forma independente e em 
nome de terceiros, da compra ou venda de 
medicamentos, na facturação em nome de 
terceiros ou em qualquer tipo de 
corretagem de medicamentos, com 
excepção da distribuição por grosso e da 
venda a retalho."

Justificação

Para lutar eficazmente contra a introdução de medicamentos falsificados na cadeia de 
abastecimento legal, é essencial dispor de uma definição clara e exaustiva de todos os 
intervenientes no sector, não dó dos produtores e distribuidores por grosso, mas também dos 
comerciantes e corretores de medicamentos. É igualmente fundamental submeter estes 
intervenientes a um sistema rigoroso de acreditação, controlo e boas práticas. Isto deve 
igualmente aplicar-se aos comerciantes paralelos.

Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-B (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 1 – ponto 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B) No artigo 1.º, é inserido o seguinte 
n.º 18-B:
"18-B) Pessoas autorizadas a fornecer 
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medicamentos 
Pessoas ou entidades titulares de uma 
autorização de distribuição por grosso, 
sem prejuízo das pessoas ou entidades que 
não são obrigadas a ser titulares de uma 
autorização de fornecimento de 
medicamentos.”

Justificação

 Deve ser incluída uma definição para explicar o significado de “Pessoas autorizadas a 
fornecer medicamentos”, dado que estes termos são utilizados na presente directiva sem 
serem definidos. Esta definição é necessária para assegurar o fornecimento adequado e 
continuo de medicamentos através de pessoas autorizadas a fornecer medicamentos ao 
público. No intuito de lograr uma efectiva protecção contra os medicamentos falsificados, 
todos quantos participem, directa ou indirectamente, na cadeia de abastecimento devem ser 
claramente identificados, devendo as suas actividades ser definidas, plenamente autorizadas, 
controladas e inspeccionadas.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 2.º, é inserido o seguinte 
n.º 3-A:
“3-A) As disposições da presente directiva 
em nada afectam o direito dos Estados-
Membros de restringir ou proibir a venda 
de medicamentos sujeitos a receita médica 
na Internet”.

Alteração 27

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea f) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

«f) Observar os princípios e as directrizes 
de boas práticas de fabrico de 
medicamentos e só utilizar como matérias-
primas substâncias activas que tenham sido 
fabricadas em conformidade com as 
directrizes pormenorizadas relativas às 
boas práticas de fabrico de matérias-
primas. Para o efeito, o titular da 
autorização de fabrico deve verificar se o 
fabricante das substâncias activas cumpre 
as boas práticas de fabrico, pelos seus 
próprios meios ou recorrendo a um 
organismo acreditado para esse fim por 
uma autoridade competente de um 
Estado-Membro.»

«f) Observar os princípios e as directrizes 
de boas práticas de fabrico de 
medicamentos e só utilizar como matérias-
primas substâncias activas que tenham sido 
fabricadas em conformidade com as 
directrizes pormenorizadas relativas às 
boas práticas de fabrico de matérias-
primas. Para o efeito, o titular da 
autorização de fabrico deve assegurar que 
as operações de produção sejam 
realizadas em conformidade com as 
orientações e normas em matéria de boas 
práticas de fabrico em vigor na União, 
mediante a realização de inspecções 
obrigatórias pelas autoridades 
competentes da União ou pelas 
autoridades de países com os quais 
tenham sido celebrados acordos de 
reconhecimento mútuo, que respeitem, 
inter alia, às substâncias farmacêuticas 
activas.”  

Justificação

Para garantir a protecção adequada da saúde pública, é necessário que as unidades de 
produção sejam submetidas a inspecções pelas autoridades competentes dos Estados-
Membros, em colaboração com a EMEA.  A eventual presença de diferentes organismos 
privados acreditados diminuiria a garantia da eficácia das inspecções, criaria confusão 
quanto à responsabilidade pela exactidão dos resultados das inspecções e criaria uma 
relação ambígua entre a empresa inspeccionada e a entidade que efectua a inspecção, o que 
poderia favorecer a corrupção.  

Alteração 28

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a) 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea f) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O titular da autorização de fabrico deve 
assegurar que os excipientes sejam 
avaliados como sendo adequados para uso 
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em medicamentos, de acordo com as boas 
práticas de fabrico específicas, 
desenvolvidas pela Comissão em 
conformidade com o artigo 47.º. O titular 
da autorização de fabrico deve igualmente 
assegurar que o processo seguido para 
efeitos de avaliação seja descrito num 
sistema de qualidade disponível para 
inspecção pelas autoridades competentes.

Justificação

As substâncias farmacêuticas activas (SFA) e os excipientes têm características muito 
diferentes em termos de cadeia de abastecimento. Tanto os excipientes como as substâncias 
farmacêuticas activas devem ser sujeitos a boas práticas de fabrico relevantes, desenvolvidas 
a nível europeu, tendo em conta as suas próprias especificidades.

Alteração 29

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b) 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

«g) Informar a autoridade competente 
sobre produtos de cuja existência tenha 
conhecimento e que sejam, ou sejam 
suspeitos de ser, falsificados relativamente 
à identidade, história ou origem dos 
produtos por si fabricados.»

«g) Informar a autoridade competente 
sobre produtos de cuja existência tenha 
conhecimento e que sejam, ou sejam 
fundadamente suspeitos de ser, 
falsificados relativamente à identidade, 
história ou origem dos produtos por si 
fabricados.»

Alteração 30

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditada a alínea g-A) com a 
seguinte redacção: 

“g-A) Assumir responsabilidade legal 
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pela exactidão dos elementos constatados 
no âmbito das inspecções e dos controlos 
realizados ou encomendados, sem que 
seja possível delegar essa 
responsabilidade.” 

Justificação

É essencial garantir, através de inspecções e controlos, que os medicamentos sejam 
fabricados em conformidade com as boas práticas de fabrico. Para este fim, é importante 
salientar que o titular da autorização de fabrico é responsável tanto pelos produtos 
fabricados como pelas matérias-primas adquiridas. Por esta razão, é necessário atribuir 
responsabilidade ao fabricante pelos resultados das inspecções, sobretudo se este puder 
delegar as inspecções num órgão acreditado para o efeito. 

Alteração 31

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b-B) (nova) 
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) É aditada a alínea g-B) com a 
seguinte redacção:
"g-B) Há que submeter a importação dos 
princípios activos procedentes de países 
terceiros a uma vigilância específica e 
rigorosa, a fim de controlar as boas 
práticas de fabrico e a qualidade 
intrínseca dos princípios activos.”

Justificação

Afigura-se oportuno tornar a vigilância mais rigorosa, sobretudo no caso da importação de 
princípios activos de países terceiros, tendo, todavia, bem presente o requisito de distinguir 
entre o controlo das boas práticas de fabrico e, por conseguinte, da qualidade dos principais 
princípios activos e a verificação da denominada falsidade ou falsificação, que respeita aos 
eventuais titulares de patente.
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Alteração 32

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2001/83/CE
Artigo 46-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As substâncias activas utilizadas como 
matérias-primas só devem ser importadas 
se:

2. As substâncias activas utilizadas como 
matérias-primas só podem ser importadas 
se:

a) Tiverem sido fabricadas segundo normas 
de boas práticas de fabrico, no mínimo, 
equivalentes às instituídas pela 
Comunidade; e ainda

a) Tiverem sido fabricadas segundo normas 
de boas práticas de fabrico, no mínimo, 
equivalentes às instituídas pela União; e 
ainda

b) Se forem acompanhadas por uma 
confirmação, por escrito, do país terceiro 
exportador de que as boas práticas de 
fabrico aplicáveis à unidade de fabrico da 
substância activa exportada são, no 
mínimo, equivalentes às instituídas pela 
Comunidade e que essa unidade de 
fabrico está sujeita a inspecções e a 
execução de normas que garantem que 
essas boas práticas de fabrico não possam 
ser desvirtuadas.

b) Tiverem sido objecto de uma inspecção 
técnica dos princípios farmacêuticos 
activos, com resultado positivo, nos três 
anos precedentes, efectuada por uma 
autoridade competente da União ou por 
uma autoridade de um país com a qual 
tenha sido celebrado um acordo de 
reconhecimento mútuo. O resultado 
positivo da inspecção deve ser 
comprovado por um certificado, emitido 
por uma autoridade competente, que 
ateste a conformidade com as boas 
práticas de fabrico. 

Justificação

Uma confirmação, por escrito, do país terceiro exportador de que as boas práticas de fabrico 
foram aplicadas à unidade de fabrico da substância activa exportada é uma garantia 
insuficiente. Para garantir a saúde pública e salvaguardar a competitividade das empresas 
europeias, é necessário que estas unidades de produção sejam submetidas a inspecções 
efectuadas pelas autoridades nacionais competentes. Este sistema constituirá o incentivo 
adequado para que os produtores estrangeiros instem os seus Estados de origem a celebrar 
acordos de reconhecimento mútuo com a União Europeia.

Alteração 33
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2001/83/CE
Artigo 47 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os princípios pelos quais o titular da 
autorização de fabrico assegura que os 
excipientes são adequados para uso em 
operações de fabrico, levado a efeito 
utilizando uma análise assente no risco 
segundo os princípios das boas práticas e 
fabrico, devem ser adoptados sob a forma 
de orientações. 

Justificação

Devem ser desenvolvidas orientações apropriadas e proporcionadas para os excipientes e as 
substâncias activas, dado que são muito diferentes as suas características próprias em termos 
da cadeia de abastecimento. Propõe-se que as orientações já existentes constituam a base 
para os controlos a aplicar aos excipientes e que sejam aumentadas por requisitos adicionais 
apropriados, quando necessário. Esta proposta seria uma abordagem pragmática, que 
responderia aos requisitos da actual legislação e assentaria em sistemas eficazes já 
existentes.

Alteração 34

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2001/83/CE
Artigo 52-B – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 
artigo 2.º e no título VII, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
medicamentos que não se destinem a ser 
introduzidos no mercado não sejam 
introduzidos no território da Comunidade 
se houver motivos para acreditar que os 
produtos em causa alegam uma falsa 
identidade, história ou origem.

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 
artigo 2.º e no título VII, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
medicamentos que não se destinem a ser 
introduzidos no mercado não sejam 
introduzidos nem transitem no território da 
Comunidade se houver motivos para 
acreditar que os produtos em causa alegam 
uma falsa identidade, história ou origem.



AD\809722PT.doc 27/54 PE430.741v02-00

PT

Justificação

Para garantir a segurança da cadeia de abastecimento é importante que os Estados-
Membros vigiem igualmente os medicamentos em trânsito na Europa, mesmo que se destinem 
a um mercado estrangeiro. 

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

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

«o) Os dispositivos de segurança que 
permitem verificar a identificação, a 
autenticidade e a rastreabilidade dos 
medicamentos sujeitos a receita médica 
conforme definido no título VI, à excepção 
dos medicamentos radiofarmacêuticos e 
dos medicamentos que, em virtude das 
suas características específicas, não são 
adequados para distribuição através de 
um grossista e uma farmácia e que, por 
conseguinte, são vendidos directamente 
pelo fabricante a um estabelecimento 
clínico, onde são directamente 
ministrados ao doente; podem ser 
igualmente aplicados os dispositivos de 
segurança, com base numa análise caso a 
caso, aos medicamentos vendidos sem 
receita médica se o risco associado ao 
produto indicar, com base nos critérios 
estabelecidos no n.º 4 do artigo 54.º-A, 
que há motivos para acreditar que o 
produto possa ser objecto de falsificação."

Justificação

É importante desenvolver um sistema eficaz de identificação, autentificação e rastreabilidade 
dos medicamentos, com base na avaliação de risco a que se refere o n.º 4 do artigo 54.º-A. 
Aquando da aplicação dos dispositivos de segurança é necessário ter em conta as 
especificidades do produto para evitar custos desproporcionados. Seria contraproducente 
impor dispositivos de segurança a medicamentos vendidos directamente pelo fabricante, sem 
corretagem, a um estabelecimento clínico em que o medicamento é ministrado directamente 
ao doente (unidades de prestação de tratamento médico).
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Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

Os dispositivos de segurança devem ser 
aplicados sem discriminação entre canais 
de distribuição.

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

8-A) Ao artigo 54.º, é aditada a alínea o-
A) com a seguinte redacção:
“o-A) A fim de garantir a rastreabilidade 
da substância  activa, os detalhes da 
origem do produto (país, empresa, local 
de produção).”

Justificação

É importante desenvolver um sistema eficaz de identificação, autentificação e rastreabilidade 
dos medicamentos, com base na avaliação de risco a que se refere o n.º 4 do artigo 54.º-A. 
Aquando da definição dos dispositivos de segurança, é necessário ter em conta as 
especificidades do produto, para evitar custos desproporcionadamente elevados.  Por 
exemplo, seria contraproducente impor esses dispositivos aos produtos que são vendidos 
directamente, sem corretagem, pelo produtor à estrutura sanitária que ministra os 
medicamentos aos pacientes.
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Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

b) Se o titular da autorização de fabrico
cumprir o disposto na alínea o) do artigo 
54.º, substituindo o dispositivo de 
segurança por um outro dispositivo de 
segurança que seja equivalente no que diz 
respeito à possibilidade de determinar a 
identificação, a autenticidade e a 
rastreabilidade ininterrupta do 
medicamento e sem abrir o 
acondicionamento primário, conforme 
definido no n.º 23 do artigo 1.º;

b) Se o titular da autorização de fabrico 
cumprir o disposto na alínea o) do artigo 
54.º, substituindo os dispositivos de 
segurança por outros dispositivos de 
segurança que sejam equivalentes em 
termos qualitativos e quantitativos no que 
diz respeito à possibilidade de determinar a 
identificação, a autenticidade e a 
rastreabilidade ininterrupta do 
medicamento e sem abrir o 
acondicionamento primário, conforme 
definido no n.º 23 do artigo 1.º;

Justificação

A abertura de uma caixa de medicamentos visando a sua reembalagem é um momento 
delicado, uma vez que, nessa ocasião, é fácil substituir os medicamentos autênticos por 
produtos falsificados.     Essa a razão pela qual a pessoa que efectua a operação deve estar 
devidamente autorizado a fazê-lo e ser sujeito a um rigoroso sistema de controlo.  Quando  
um produto é reembalado, cumpre assegurar que os dispositivos de segurança qualitativa e 
quantitativamente equivalentes aos exibidos pelo fabricante figurem na nova embalagem.

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

Os dispositivos de segurança devem ser 
considerados equivalentes quando 
oferecerem o mesmo nível de eficácia na 
determinação da identificação, 
autentificação, rastreabilidade e ausência 
de falsificação, bem como o mesmo nível 
de dificuldade técnica para efeitos de 
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duplicação. Quando o dispositivo de 
segurança for removido, substituído ou 
coberto, o presente ponto será igualmente 
aplicável ao novo dispositivo de 
segurança, a menos que o dispositivo de 
segurança primário seja um dispositivo 
coberto e não possa, por conseguinte, ser 
reconhecido.

Justificação

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

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) O titular da autorização de fabrico 
deve fornecer indicações claras na 
embalagem exterior quando os 
dispositivos de segurança originais 
tenham sido parcial ou totalmente 
removidos ou cobertos;

Justificação

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

Alteração 41

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – ponto 3 
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Texto da Comissão Alteração

(3) Os titulares de uma autorização de 
fabrico devem ser considerados 
responsáveis, nos termos da Directiva 
85/374/CEE, pelos danos causados por 
medicamentos falsificados relativamente à 
respectiva identidade.

(3) Os titulares de uma autorização de 
fabrico referidos no n.º 2 do presente 
artigo devem ser considerados fabricantes 
na acepção da Directiva 85/374/CEE. 
Devem ser considerados responsáveis 
pelos danos causados por medicamentos 
falsificados relativamente à identidade do 
fabricante original, perante o titular da 
autorização e os consumidores.

Justificação

Clarificação necessária, a fim de assegurar que os titulares da autorização de fabrico, que 
reembalam os produtos, serão estritamente responsáveis por todas as suas actividades, 
incluindo quando os medicamentos falsificados entram na cadeia de abastecimento. 

Alteração 42

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – ponto 4 – parágrafos 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

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

4. A Comissão deve adoptar actos que 
contenham as medidas necessárias para a 
aplicação da alínea o) do artigo 54.º, bem 
como dos n.ºs 1 e 2 do presente artigo. 
Antes de uma proposta de medida 
específica, nos termos da alínea o) do 
artigo 54.º, a Comissão deve levar a efeito 
uma avaliação do impacto nos custos e 
benefícios dos sistemas existentes de 
combate à contrafacção, bem como a 
consulta das partes interessadas sobre a 
implementação e a utilização dos selos de 
autentificação. 

Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo, a que se refere o n.º 2-A do 

Estes actos que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, devem ser 
adoptados em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
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artigo 121.º Europeia.

Justificação
Há toda uma série de opções no respeitante às tecnologias de combate à contrafacção, 
nomeadamente um código unidimensional, uma matriz de dados, selos, hologramas, a 
radiofrequência (RFID), etc. Antes da selecção de um dispositivo de segurança, a Comissão 
deve levar a efeito uma avaliação de impacto, a fim de apreciar os prós e os contras de todos 
os dispositivos de segurança actualmente disponíveis no mercado, e deve considerar as 
experiências e resultados existentes dos projectos-piloto executados.

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Se o produto for entregue 
directamente, sem o envolvimento de 
terceiros, como distribuidores grossistas, 
comerciantes ou corretores, a um 
estabelecimento clínico em que o produto 
é ministrado directamente ao doente .

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas incluídas no presente parágrafo 
devem ter em devida conta os interesses 
legítimos de protecção da informação de 
natureza comercial e confidencial e a 
protecção dos direitos de propriedade 
industrial e comercial. Os 
Estados-Membros asseguram o respeito 
da propriedade e da confidencialidade dos 
dados produzidos mercê da utilização da 
tecnologia de combate à contrafacção de 
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medicamentos.”

Justificação

A utilização de selos anti-contrafacção para verificar a autenticidade dos fármacos pode 
gerar dados susceptíveis de ser sensíveis a nível comercial e pessoal. A propriedade desses 
dados deve ser respeitada. Os dados respeitantes ao consumo pessoal de fármacos devem ser 
sujeitos à legislação relevante em matéria de protecção de dados e às normas deontológicas 
em vigor a nível nacional.

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

4-A)  Os n.ºs 2 e 3 aplicam-se igualmente 
aos titulares de uma autorização de 
fabrico que removam ou cubram, parcial 
ou totalmente, os dispositivos de 
segurança aplicados numa base 
voluntária aos medicamentos sujeitos a 
receita médica pelo fabricante original 
para efeitos do disposto no n.º 2 do 
presente artigo.

Justificação
Mesmo após a entrada em vigor da directiva, não é provável que sejam, de facto, criadas 
medidas concretas durante alguns anos.  Assim sendo, devem continuar a aplicar-se medidas 
provisórias, enquanto não tenham sido criadas medidas definitivas.  Essas medidas devem 
prever, inter alia, que os titulares da autorização de fabrico (incluindo os reembaladores) 
que removam ou cubram os dispositivos de segurança aplicados numa base voluntária pelo 
iniciador os substituam por dispositivos claros de segurança equivalentes, devendo ser 
considerados responsáveis em caso de entrada de medicamentos falsificados na cadeia de 
abastecimento, em resultado da sua acção. 

Alteração 46

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/83/CE
Artigo 54-A – ponto 4-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-B) A partir de [inserir a data: 36 meses 
após a publicação], todos os 
medicamentos sujeitos a receita médica, à 
excepção dos medicamentos 
radiofarmacêuticos, devem, a partir da 
data de aprovação dos lotes visada no 
artigo 51.º, comportar um número de série 
que identifique inequivocamente a 
embalagem individual.

Justificação

 Um sistema de verificação completa de um produto deve permitir um controlo sistemático 
dos números de série de cada embalagem no ponto de distribuição, antes de o medicamento 
chegar ao doente. Tal implica que todos os medicamentos sujeitos a receita médica, à 
excepção dos medicamentos radiofarmacêuticos, comportem um número de série que 
identifique a embalagem individual de uma forma harmonizada e normalizada em toda a 
Europa.

Alteração 47

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Directiva 2001/83/CE
Título VII – Título

Texto da Comissão Alteração

«Distribuição por grosso e comercialização 
de medicamentos»

«Distribuição por grosso, corretagem e 
comercialização de medicamentos»

Justificação

A fim de garantir a segurança dos produtos farmacêuticos, é essencial ter em conta todos os 
intervenientes que trabalham no sector e não apenas os distribuidores por grosso e os 
comerciantes de medicamentos.

Alteração 48

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2001/83/CE
Artigo 77 – ponto 4 
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Texto da Comissão Alteração

"(4) Os Estados-Membros devem enviar à 
Agência uma cópia da autorização referida 
no n.º 1. A Agência introduz esta 
informação na base de dados comunitária 
referida no n.º 6 do artigo 111.º A pedido 
da Comissão ou de qualquer Estado-
Membro, os Estados-Membros devem 
prestar todas as informações necessárias 
acerca das autorizações individuais que 
tenham concedido ao abrigo do n.° 1.

"(4) Os Estados-Membros devem enviar à 
Agência uma cópia da autorização referida 
no n.º 1. A Agência introduz esta 
informação na base de dados comunitária 
referida no n.º 6 do artigo 111.º A pedido 
da Comissão ou de qualquer Estado-
Membro, os Estados-Membros devem, 
num prazo razoável, prestar todas as 
informações necessárias acerca das 
autorizações individuais que tenham 
concedido ao abrigo do n.º 1.»

Alteração 49

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 77 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

12-A) O n.º 6 do artigo 77.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"6) O Estado-Membro que tenha 
concedido a autorização referida no nº 1 
suspenderá ou revogará essa 
autorização, após notificação do 
respectivo titular, se deixarem de se 
verificar as condições de autorização ou 
se a autorização não tiver sido utilizada 
durante um período superior a três anos, 
excepto nos casos em que a não utilização 
da autorização tiver sido o tempo 
razoavelmente necessário para efeitos de 
observância das obrigações decorrentes 
da presente directiva. Desse facto deve 
informar imediatamente os restantes 
Estados-Membros e a Comissão."

Justificação

Em muitos Estados-membros há autorizações de distribuição por grosso que não estão a ser 
utilizadas, o que provoca um aumento artificial do número de intervenientes e complica 
inutilmente o mercado e os controlos. No entanto, é importante evitar que a suspensão ou 
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revogação seja aplicada se a razão da não utilização for o tempo razoavelmente necessário 
para a adaptação às obrigações decorrentes da presente directiva.  Por conseguinte, é 
importante informar previamente o titular da autorização, a fim de evitar suspensões não 
justificadas.

Alteração 50

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12-B (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 79-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-B) É aditado o seguinte artigo 79.º-A:
«Artigo 79.º-A

A Comissão, em cooperação com a 
Agência e as autoridades dos 
Estados-Membros, estabelece as normas e 
os critérios necessários para a obtenção 
de uma autorização de comercialização e 
corretagem de medicamentos.
O requerente deve satisfazer, no mínimo, 
as seguintes condições:
a) Dispor de uma residência permanente e 
fornecer dados que garantam uma 
identificação clara e inequívoca da sua 
sede oficial de comércio e corretagem.
b) Comprometer-se a exercer a sua 
actividade unicamente com as pessoas ou 
entidades que possuam os requisitos que 
satisfaçam as obrigações estabelecidas no 
artigo 80.º"

Justificação

A fim de garantir a segurança dos produtos farmacêuticos, é essencial ter em conta todos os 
intervenientes que trabalham no sector, e não apenas os distribuidores por grosso, e 
submetê-los a um sistema rigoroso de acreditação, controlo e boas práticas. Isto deve 
igualmente aplicar-se aos comerciantes paralelos.
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Alteração 51

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea -a) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

-a) O proémio passa a ter a seguinte 
redacção:
“ O titular da autorização de 
distribuição, o titular de uma autorização 
de comercialização e o titular de uma 
autorização de corretagem de 
medicamentos devem satisfazer, no 
mínimo, as seguintes condições:”

Justificação

Ver justificação anterior.

Alteração 52

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Conservar documentação, sob a forma 
de facturas de compra/venda, 
informatizada ou sob qualquer outra forma 
que, em relação a qualquer transacção de 
entrada e saída, ou de comercialização 
contenha, no mínimo, as seguintes 
informações:

e) Conservar documentação, sob a forma 
de facturas de compra/venda, 
informatizada ou sob qualquer outra forma 
que, em relação a qualquer transacção de 
entrada e saída, de comercialização ou de 
corretagem contenha, no mínimo, as 
seguintes informações:

– data, – data,
– nome do medicamento, – nome do medicamento,
– quantidade recebida, fornecida ou
transaccionada,

– quantidade recebida, fornecida, 
transaccionada ou objecto de corretagem,

– nome e endereço do fornecedor ou do 
destinatário, consoante o caso;»

– nome e endereço do fornecedor ou do 
destinatário, consoante o caso;»
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Alteração 53

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A alínea g) passa a ter a seguinte 
redacção:
«g) Observar os princípios e directrizes 
relativos às boas práticas de 
distribuição, comercialização e 
corretagem de medicamentos previstas 
no artigo 84.º.”

Justificação

Ver justificação anterior.

Alteração 54

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – alínea i) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

i) Deve informar a autoridade competente 
relativamente a produtos que receba e que 
identifica como infringindo ou suspeitos de 
infringir, qualquer uma das seguintes 
disposições:

i) Deve informar a autoridade competente 
relativamente a produtos que receba, 
comercialize ou a cuja corretagem 
proceda e que identifica como infringindo 
ou suspeitos de infringir, qualquer uma das 
seguintes disposições:

Justificação

Ver justificação anterior.
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Alteração 55

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 80 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

"Para efeitos da alínea b), no caso de o 
produto ser proveniente de um outro 
distribuidor por grosso, os titulares das 
autorizações de distribuição por grosso 
devem verificar se o distribuidor por 
grosso que é seu fornecedor cumpre as 
boas práticas de distribuição, pelos seus 
próprios meios ou recorrendo a um 
organismo acreditado para esse fim pela 
autoridade competente de um 
Estado-Membro.

"Para efeitos da alínea b), no caso de o 
produto ser proveniente de um outro 
distribuidor por grosso, os titulares das 
autorizações de distribuição por grosso 
devem verificar se o distribuidor por 
grosso que é seu fornecedor cumpre as 
boas práticas de distribuição e é titular de 
uma autorização de distribuição por 
grosso.

Justificação

É essencial dispor de segurança quanto à origem e à qualidade das substâncias 
farmacêuticas activas. Para garantir o cumprimento das boas práticas de fabrico é 
necessário que cada interveniente tenha sido autorizado a realizar a sua actividade e seja 
submetido a inspecções rigorosas e pontuais. 

Alteração 56

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 84

Texto da Comissão Alteração

13-A) O artigo 84.º passa a ter a seguinte 
redacção:

«Artigo 84.º

A Comissão publicará directrizes 
relativas às boas práticas de 
distribuição, comercialização e 
corretagem de medicamentos. Para o 
efeito, consultará o Comité das 
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Especialidades Farmacêuticas e o 
Comité Farmacêutico instituído pela 
Decisão 75/320/CEE do Conselho1.
1 JO L 147 de 9.6.1975, p. 23.'

Justificação

A fim de garantir a segurança dos produtos farmacêuticos, é essencial ter em conta todos os 
intervenientes que trabalham no sector, e não apenas os distribuidores por grosso, e 
submetê-los a um sistema rigoroso de acreditação, controlo e boas práticas. Isto deve 
igualmente aplicar-se aos comerciantes paralelos.

Alteração 57

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13-B (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 84-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

13-B) É inserido o seguinte artigo 84.º-A: 
«Artigo 84.º-A

A Comissão publicará orientações sobre 
as boas práticas de fabrico específicas 
para as substâncias farmacêuticas activas 
e as boas práticas de fabrico específicas 
para os excipientes. Para o efeito, 
consultará o Comité de Especialidades 
Farmacêuticas instituído pela Directiva 
75/319/CEE do Conselho e o Comité 
Farmacêutico instituído pela Decisão 
75/320/CEE do Conselho.”

Justificação

Tanto os excipientes como as substâncias farmacêuticas activas devem ser sujeitos a boas 
práticas de fabrico relevantes, desenvolvidas a nível europeu, tendo em conta as suas 
próprias especificidades. A Comissão Europeia é chamada a desenvolver BPF específicas 
para as SFA e BPF para os excipientes tendo em conta as características próprias destas 
duas categorias diferentes de substâncias e especialmente o facto de os excipientes não terem 
actividade terapêutica.

Alteração 58
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2001/83/CE
Artigo 85-B

Texto da Comissão Alteração

As pessoas que comercializam 
medicamentos devem assegurar que os 
medicamentos comercializados sejam 
objecto de uma autorização de introdução 
no mercado concedida nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 ou pelas 
autoridades competentes de um 
Estado-Membro, em conformidade com a 
presente directiva. Além disso, são 
aplicáveis os requisitos definidos nas 
alíneas d) a h) do artigo 80.º

As pessoas que comercializam ou praticam 
a corretagem de medicamentos devem 
assegurar que os medicamentos 
comercializados ou alvo de corretagem 
sejam objecto de uma autorização de 
introdução no mercado concedida nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 726/2004 
ou pelas autoridades competentes de um 
Estado-Membro, em conformidade com a 
presente directiva. 

Devem notificar dessa actividade a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que estão estabelecidas.»

Devem notificar dessa actividade a 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que estão estabelecidas, que do facto 
informará a Agência."»

Justificação

As pessoas que comercializam ou se dedicam à corretagem de medicamentos devem ser 
obrigadas a certificar-se de que os produtos comercializados ou objecto de corretagem estão 
cobertos por uma autorização de comercialização válida. O procedimento nacional de 
notificação deveria ser reforçado por uma base de dados comunitária semelhante aos 
requisitos aplicáveis aos titulares de uma autorização de distribuição grossista, a fim de 
conferir transparência a todos os participantes.

Alteração 59

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 88-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A) É aditado o artigo 88.º-B com a 
seguinte redacção:

«Artigo 88.º-B
Os Estados-Membros, em colaboração 
com a Comissão e após consulta dos 
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representantes das partes interessadas, 
devem desenvolver uma estratégia de 
informação em matéria de segurança dos 
fornecimentos de medicamentos. Essa 
estratégia contempla as várias disposições 
jurídicas nacionais relativas ao 
fornecimento de medicamentos, bem 
como os riscos associados a certos tipos de 
fornecimento de medicamentos, 
nomeadamente a comercialização ilegal 
via Internet.

Justificação

A Internet é a principal fonte de medicamentos ilegais. Os cidadãos deveriam ser 
aconselhados a não encomendarem medicamentos por vias ilegais. Seria, sobretudo, 
oportuno promover medidas de esclarecimento do público nos Estados-Membros e na 
Europa.

Alteração 60

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14-B (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 97 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-B) No artigo 97.º é inserido o seguinte 
n.º 5-A:
“5-A) A Comissão deve assegurar, em 
cooperação com a Agência e as 
autoridades nacionais, que os fabricantes, 
os importadores, os distribuidores por 
grosso, as pessoas que comercializam ou 
se dedicam à corretagem, colectiva ou 
individualmente, promovam campanhas 
de informação do público nos vários 
meios de comunicação social (imprensa, 
televisão, rádio, Internet) visando 
incrementar a sensibilização para os 
riscos relacionados com a aquisição de 
medicamentos falsificados na Internet.
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Justificação
É necessário que o público esteja consciente dos riscos inerentes à aquisição de 
medicamentos via Internet e que lhe seja dada informação sobre o modo de distinguir entre 
farmácias autorizadas em linha e distribuidores ilícitos. Atendendo aos recursos financeiros 
à disposição dos fabricantes, dos importadores, dos distribuidores por grosso e das pessoas 
que comercializam ou se dedicam à corretagem e a que é do seu interesse proteger tanto os 
seus consumidores, como a sua reputação, importa que o sector organize campanhas de 
informação, cabendo à Comissão um papel de supervisão, a fim de assegurar a realização 
das campanhas.

Alteração 61

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea -a) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

-a) O n.º 1 passa a ter a seguinte 
redacção: 
"1. Sob a coordenação da Agência, as 
autoridades competentes do Estado-
Membro em causa devem garantir, por 
meio de inspecções repetidas e, se 
necessário, sem aviso prévio, que as 
disposições legislativas relativas aos 
medicamentos sejam cumpridas, exigindo, 
se for caso disso, que um laboratório 
oficial de controlo dos medicamentos ou 
outro laboratório designado para o efeito, 
realize testes em amostras. As inspecções 
são efectuadas por agentes designados 
pelas autoridades competentes, os quais 
devem ser autorizados a:
a) Proceder à inspecção dos 
estabelecimentos de fabrico e de 
comércio assim como dos laboratórios 
encarregados pelo titular da autorização 
de fabrico de efectuar controlos nos 
termos do artigo 20.°;
b) recolher amostras;
c) Tomar conhecimento de todos os 
documentos que se reportem ao objecto 
das inspecções, com reserva das 
disposições em vigor nos 
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Estados-Membros a 21 de Maio de 1975, 
que limitem esta faculdade no que 
respeita à descrição do modo de 
preparação."

Justificação

Para garantir a segurança dos medicamentos, é essencial reforçar e generalizar o sistema de 
inspecções.

Alteração 62

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

a-A) O n.º 2 passa a ter a seguinte 
redacção:
'2. As autoridades competentes podem 
efectuar inspecções repetidas e, se 
necessário, inspecções sem aviso prévio 
das instalações dos produtores, dos 
distribuidores ou dos importadores de 
substâncias activas utilizadas como 
matérias-primas, das instalações dos 
titulares da autorização de fabrico, das 
instalações dos comerciantes e dos 
corretores de medicamentos, ou das 
instalações dos fabricantes, importadores 
e distribuidores de excipientes, sempre 
que haja razões concretas para suspeitar, 
com base nas informações na posse das 
autoridades ou de casos precedentes, que 
não foram cumpridas as obrigações legais 
e/ou as directrizes. As referidas 
inspecções podem igualmente ser 
efectuadas a pedido de um outro Estado-
Membro, da Comissão ou da Agência.”

Justificação

Ver justificação anterior.
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Alteração 63

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea b)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Após cada uma das inspecções referidas 
no n.º 1, a autoridade competente deve 
apresentar um relatório sobre o 
cumprimento, por parte do fabricante, do 
importador, ou do distribuidor por grosso 
dos princípios de boas práticas de fabrico e 
de boas práticas de distribuição referidas 
no artigo 47.º e 84.º ou se o titular da 
autorização de introdução no mercado 
cumpre os requisitos estabelecidos no título 
IX.

3. Após cada uma das inspecções referidas 
no n.º 1, a autoridade competente deve 
apresentar um relatório sobre o 
cumprimento, por parte do fabricante, do 
importador, do distribuidor por grosso, do 
comerciante ou do corretor dos princípios 
de boas práticas de fabrico e de boas 
práticas de distribuição, comercialização e 
corretagem referidas no artigo 47.º e 84.º 
ou se o titular da autorização de introdução 
no mercado cumpre os requisitos 
estabelecidos no título IX.

A autoridade competente que realizou a 
inspecção deve comunicar o conteúdo 
destes relatórios ao fabricante, ao 
importador, ao titular da autorização de 
introdução no mercado ou ao distribuidor 
por grosso inspeccionados.

A autoridade competente que realizou a 
inspecção deve comunicar o conteúdo 
destes relatórios ao fabricante, ao 
importador, ao titular da autorização de 
introdução no mercado ou ao distribuidor 
por grosso inspeccionados ou ao titular da 
autorização de comercialização ou de 
corretagem.

Antes de adoptar o relatório, a autoridade 
competente deve dar ao fabricante, ao 
importador, ao titular da autorização de 
introdução no mercado ou ao distribuidor 
por grosso em causa a oportunidade de 
apresentar as suas observações.»

Antes de adoptar o relatório, a autoridade 
competente deve dar ao fabricante, ao 
importador, ao titular da autorização de 
introdução no mercado ou ao distribuidor 
por grosso, ao comerciante ou corretor 
em causa a oportunidade de apresentar as 
suas observações.»

Justificação

A fim de garantir a segurança dos produtos farmacêuticos, é essencial ter em conta todos os 
intervenientes que trabalham no sector, e não apenas os distribuidores por grosso, e 
submetê-los a um sistema rigoroso de acreditação, controlo e boas práticas. Isto deve 
igualmente aplicar-se aos comerciantes paralelos.
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Alteração 64

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. No prazo de 90 dias após uma inspecção 
nos termos do n.º 1, deve ser passado ao 
fabricante, importador ou distribuidor por 
grosso um certificado de boas práticas de 
fabrico ou de boas práticas de distribuição, 
se da inspecção se concluir que a pessoa 
em questão respeita os princípios e as 
directrizes das boas práticas de fabrico ou
das boas práticas de distribuição previstos 
na legislação comunitária.

5. No prazo de 90 dias após uma inspecção 
nos termos do n.º 1, deve ser passado ao 
fabricante, importador ou distribuidor por 
grosso um certificado de boas práticas de 
fabrico ou de boas práticas de distribuição, 
de boas práticas de comercialização e de 
boas práticas de corretagem se da 
inspecção se concluir que a pessoa em 
questão respeita os princípios e as 
directrizes das boas práticas de fabrico, das 
boas práticas de distribuição, das boas 
práticas de comercialização e das boas 
práticas de corretagem previstos na 
legislação da UE.

Alteração 65

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE 
Artigo 111 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem fazer 
constar os certificados de boas práticas de 
fabrico e de boas práticas de distribuição 
que emitirem de uma base de dados 
comunitária mantida pela Agência, em 
nome da Comunidade.

6. Os Estados-Membros devem fazer 
constar os certificados de boas práticas de 
fabrico, de boas práticas de distribuição, de 
boas práticas de comercialização e de 
boas práticas de corretagem que emitirem 
de uma base de dados comunitária mantida 
pela Agência, em nome da União.



AD\809722PT.doc 47/54 PE430.741v02-00

PT

Alteração 66

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea c)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111 – 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, das boas práticas 
de distribuição, das boas práticas de 
comercialização e das boas práticas de 
corretagem conforme previsto na 
legislação da UE, essa informação deve ser 
incluída na base de dados da UE referida 
no n.º 6 e deve ser posto termo imediato 
aos processos de fabrico e distribuição.»

Alteração 67

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111-A

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adoptar directrizes 
pormenorizadas que definirão os princípios 
para a realização das inspecções 
mencionadas no artigo 111.º 

A Comissão deve adoptar directrizes 
pormenorizadas que definirão os princípios 
para a realização das inspecções 
mencionadas no artigo 111.º, em particular 
para as entidades comunitárias e/ou 
nacionais incumbidas das inspecções.

Justificação

A Comissão propõe que a primeira inspecção seja realizada num prazo de três anos a contar 
da data da inclusão do país terceiro na lista referida no artigo 111.º-B. Pelo contrário, é 
necessário que a inspecção seja realizada antes da inclusão do país nessa lista, 
nomeadamente porque o n.º 2 do artigo 51.º dispensa as pessoas qualificadas presentes nas 
empresas europeias de efectuar controlos quando os produtos provenham de países com os 
quais a Comunidade tenha celebrado acordos que garantam a qualidade do produto.
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Alteração 68

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111-B – n.º 1– parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido de um país terceiro, a 
Comissão deve incluir esse país numa lista, 
por meio de uma decisão (decisão sui 
generis), se o quadro jurídico aplicável às 
substâncias activas exportadas para a 
Comunidade e as medidas de controlo e 
execução correspondentes assegurarem 
uma protecção da saúde pública 
equivalente à que vigora na Comunidade. 
Em particular, deve tomar-se em 
consideração:

1. A pedido de um país terceiro e da 
conclusão satisfatória da inspecção pela 
entidade competente nos termos do artigo
111.º-A, a Comissão deve incluir esse país 
numa lista, por meio de uma decisão 
(decisão sui generis), se o quadro jurídico 
aplicável às substâncias activas exportadas 
para a União e as medidas de controlo e 
execução correspondentes assegurarem 
uma protecção da saúde pública 
equivalente à que vigora na União. Em 
particular, deve tomar-se em consideração:

Justificação

Em virtude da dispensa a que se refere o n.º 2 do artigo 51.º, o facto de a primeira inspecção 
ser realizada no prazo de três anos a contar da data da inclusão do país terceiro na lista 
referida no artigo 111.º-B implicaria a introdução no mercado europeu, e a consequente 
distribuição ao público, dos produtos sem qualquer controlo.

Alteração 69

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão, em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
121.º, deve adoptar directrizes que definam 
em detalhe os requisitos mencionados nas 
alíneas a) a d) do n.º 1.

2. A Comissão, em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
121.º, deve adoptar directrizes que definam 
em detalhe os requisitos mencionados nas 
alíneas a) a d) do n.º 1, garantindo, graças 
a instrumentos apropriados e a eventuais 
medidas extraordinárias, a verificação e o 
subsequente controlo da qualidade dos 
princípios e da segurança.
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Justificação

Afigura-se oportuno tornar a vigilância mais rigorosa, sobretudo no caso da importação de 
princípios activos de países terceiros, tendo, todavia, bem presente o requisito de distinguir 
entre o controlo das boas práticas de fabrico e, por conseguinte, da qualidade dos princípios 
activos e a verificação da denominada falsidade ou falsificação, que respeita aos eventuais 
titulares de patente.

Alteração 70

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 16
Directiva 2001/83/CE
Artigo 111-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão, em cooperação com a 
Agência e as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, deve verificar 
regularmente se as condições definidas no 
n.º 1 são cumpridas. A primeira verificação 
deve ter lugar, o mais tardar, três anos 
após a inclusão desse país na lista em 
conformidade com o n.º 1.»

3. A Comissão, em cooperação com a 
Agência e as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, deve verificar 
regularmente se as condições definidas no 
n.º 1 são cumpridas. A primeira verificação 
deve ter lugar para comprovar o respeito 
dos critérios referidos no n.º 1 e deve ser 
repetida regularmente, pelo menos de três 
em três anos.

Justificação

Em virtude da dispensa a que se refere o n.º 2 do artigo 51.º, o facto de a primeira inspecção 
ser realizada no prazo de três anos a contar da data da inclusão do país terceiro na lista 
referida no artigo 111.º-B implicaria a introdução no mercado europeu, e a consequente 
distribuição ao público, dos produtos sem qualquer controlo.

Alteração 71

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

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem emitir a 
acreditação referida na alínea f) do artigo 
46.º e b) do artigo 80.º se o requerente 
puder demonstrar que tem competência 

As autoridades competentes devem emitir a 
acreditação referida na alínea f) do artigo 
46.º e b) do artigo 80.º se o requerente 
puder demonstrar que tem competência 
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para levar a cabo a verificação de 
conformidade com as boas práticas de 
fabrico ou, no caso dos distribuidores por 
grosso, com as boas práticas de 
distribuição.

para levar a cabo a verificação de 
conformidade com as boas práticas de 
fabrico ou, no caso dos comerciantes, com 
as boas práticas de comercialização, ou, 
no caso dos corretores, com as boas 
práticas de corretagem.

Justificação

A fim de garantir a segurança dos produtos farmacêuticos, é essencial ter em conta todos os 
intervenientes que trabalham no sector, e não apenas os distribuidores por grosso, e 
submetê-los a um sistema rigoroso de acreditação, controlo e boas práticas. Isto deve 
igualmente aplicar-se aos comerciantes paralelos. 

Alteração 72

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem instituir as 
normas em matéria de sanções a aplicar em 
caso de infracção às disposições de direito 
nacional adoptadas em cumprimento da 
presente directiva, assim como adoptar 
todas as medidas necessárias para 
assegurar que essas normas sejam 
aplicadas. As sanções previstas devem ser 
eficazes, proporcionadas, dissuasivas e 
equivalentes. Os Estados-Membros devem 
notificar a Comissão do teor de tais 
disposições até [inserir data efectiva; 6 
meses após a data de publicação] e devem 
notificá-la de imediato de qualquer 
alteração subsequente das mesmas 
disposições.

Justificação

Para lutar eficazmente contra a falsificação de medicamentos é essencial que os Estados-
Membros adoptem um sistema legislativo eficaz, proporcionado e dissuasivo e, 
simultaneamente, garantam a uniformidade das sanções a nível europeu. Perante o grave 
perigo que correm tanto a saúde pública como a relação de confiança que une pacientes, 
farmacêuticos e produtores, é necessário que as disposições da presente directiva sejam 
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aplicadas muito rapidamente.

Alteração 73

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17
Directiva 2001/83/CE
Artigo 118-C-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 118.º-C-A

A Comissão e os Estados-Membros devem 
cooperar estreitamente com o Conselho 
da Europa na elaboração de uma 
convenção europeia para a eliminação da 
falsificação de medicamentos e do tráfico 
de medicamentos falsificados. A 
convenção cobre os aspectos civis e penais 
da falsificação e tráfico de medicamentos 
falsificados.

Justificação

Constatou-se que a falsificação de medicamentos se tornou uma actividade conduzida por 
redes de criminalidade internacionais, pelo que não é possível encontrar uma solução para 
este problema de saúde pública apenas dentro das fronteiras da UE. A União Europeia e os 
Estados-Membros devem, por isso, apoiar a assinatura e a ratificação da nova Convenção 
Internacional do Conselho da Europa.

Alteração 74

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva, o mais tardar, em 
[inserir data efectiva, 18 meses após 
publicação]. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 

1) Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva, o mais tardar, em 
[inserir data efectiva, 6 meses após 
publicação]. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
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texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

Os Estados-Membros devem aplicar essas 
disposições a partir de [inserir data 
efectiva, 18 meses após publicação + 1 
dia]. 

Os Estados-Membros devem aplicar essas 
disposições a partir de [inserir data 
efectiva, 6 meses após publicação + 1 dia].

Não obstante, os Estados-Membros devem 
aplicar:

Não obstante, os Estados-Membros devem 
aplicar:

a) As disposições necessárias para dar 
cumprimento ao n.º 4 do artigo 1.º, na 
medida em que esteja relacionado com o
disposto nas alíneas b) do n.º 2 e do n.º 3 
do artigo 46.º-B da Directiva 2001/83/CE, 
com a redacção que lhe é dada pela 
presente directiva, a partir de [inserir a data 
efectiva, 24 meses após publicação];

a) As disposições necessárias para dar 
cumprimento ao n.º 4 do artigo 1.º, na 
medida em que esteja relacionado com o 
disposto nas alíneas b) do n.º 2 e do n.º 3 
do artigo 46.º-B da Directiva 2001/83/CE, 
com a redacção que lhe é dada pela 
presente directiva, a partir de [inserir a data 
efectiva, 6 meses após publicação];

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

b) As disposições necessárias para cumprir 
o disposto nos n.ºs 6, 8 e 9 do artigo 1.º a 
partir de [inserir data efectiva, 12 meses
após publicação].

c) As disposições necessárias para dar 
cumprimento ao n.º 9 do artigo 1.º, na 
medida em que esteja relacionado com o 
n.º 5 do artigo 54.º-A e com o disposto no 
n.º 2 e no n.º 3 do artigo 54.º-A, na 
medida em que sejam referidos no n.º 5 do 
artigo 54.º-A da Directiva 2001/83/CE, 
com a redacção que lhe é dada pela 
presente directiva, a partir de [inserir a 
data efectiva, 6 meses após publicação];
d) as disposições necessárias para dar 
cumprimento ao n.º 9 do artigo 1.º, 
excepto na medida em que esteja 
relacionado com o n.º 5 do artigo 54.º-A e 
com o disposto no n.º 2 e no n.º 3 do 
artigo 54.º-A, na medida em que sejam 
referidos no n.º 5 do artigo 54.º-A da 
Directiva 2001/83/CE, com a redacção 
que lhe é dada pela presente directiva, a 
partir de [inserir a data efectiva, 48 meses 
após publicação];

Sempre que os Estados-Membros Sempre que os Estados-Membros 
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adoptarem tais disposições, estas devem 
incluir uma referência à presente directiva 
ou ser acompanhadas dessa referência 
aquando da sua publicação oficial. As 
modalidades dessa referência são 
estabelecidas pelos Estados-Membros.

adoptarem tais disposições, estas devem 
incluir uma referência à presente directiva 
ou ser acompanhadas dessa referência 
aquando da sua publicação oficial. As 
modalidades dessa referência são 
estabelecidas pelos Estados-Membros.

Justificação
Mesmo após a entrada em vigor da directiva, não é provável que sejam, de facto, criadas 
medidas concretas durante alguns anos. Assim sendo, devem continuar a aplicar-se medidas 
provisórias, enquanto não tenham sido criadas medidas definitivas. Essas medidas devem 
prever, inter alia, que os titulares da autorização de fabrico (incluindo os reembaladores) 
que removam ou cubram os dispositivos de segurança aplicados numa base voluntária pelo 
iniciador os substituam por dispositivos claros de segurança equivalentes, devendo ser 
considerados responsáveis em caso de entrada de medicamentos falsificados na cadeia de 
abastecimento, em resultado da sua acção.

Alteração 75

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A) O mais tardar em [inserir a data: 12 
meses após publicação], a Comissão  deve  
elaborar, em cooperação com a Agência e 
as autoridades dos Estados-Membros, um 
estudo qualitativo e quantitativo sobre a 
venda de medicamentos falsificados na 
Europa através da Internet e, se for caso 
disso, apresentar uma proposta legislativa 
que vise proteger a saúde pública dos 
cidadãos europeus.

Justificação

A proliferação da oferta de medicamentos falsificados na Internet suscita grande 
preocupação. Para proteger a saúde pública e antes de prever quaisquer medidas 
legislativas, é essencial dispor de dados quantitativos e qualitativos sobre a envergadura do 
fenómeno na Europa. 
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