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Amendamentul 42
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Referirea 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
95,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special
articolele 114 și 168,

Or. en

Justificare

Scopul prezentei directive nu este numai să stabilească funcționarea pieței interne pentru 
medicamente, ci și să asigure un înalt nivel de protecție a sănătății publice în Uniunea 
Europeană.

Amendamentul 43
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Noua propunere de convenție a 
Consiliului Europei referitoare la 
falsificarea medicamentelor și la 
infracțiuni similare care implică 
amenințări la adresa sănătății publice, 
care se presupune că va fi gata pentru 
semnare în 2010, ar trebui sprijinită de 
către Comisie și statele membre.

Or. en

Justificare

Este necesar un instrument juridic internațional, sub formă de convenție, care să vizeze 
introducerea unor noi dispoziții legislative, inclusiv un nou delict referitor la infracțiunea de
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natură farmaceutică, să stabilească pedepse specifice pentru contrafacerea medicamentelor 
și reducerea calității acestora și să stabilească norme privind jurisdicția care să permită să 
se țină seama de interesele victimelor infracțiunii de natură farmaceutică.

Amendamentul 44
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Un număr mare de medicamente 
cumpărate prin internet provin de pe site-
uri care își ascund adresa fizică reală. 
Din acest motiv, ar trebui să se facă o 
distincție între comenzile legitime prin 
corespondență sau farmaciile internet și 
lanțul ilegal de aprovizionare care 
presupune cumpărături necontrolate 
efectuate prin internet. Statele membre ar 
trebui să garanteze că vânzarea 
medicamentelor prin internet este 
monitorizată permanent de organe 
desemnate. 

Or. en

Justificare

Dat fiind că unele state membre recunosc vânzările efectuate prin internet ca fiind parte din 
lanțul legal de aprovizionare, trebuie să se țină seama de vânzările prin internet. Grupul 
Operativ Internațional împotriva Medicamentelor Contrafăcute („IMPACT”) al Organizației 
Mondiale a Sănătății a estimat că medicamentele achiziționate prin internet de pe site-uri 
ilegale care își ascund adresele fizice sunt falsificate în peste 50% dintre cazuri. Astfel, 
situația nu ar trebui ignorată și ar trebui să fie inclusă în directivă.
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Amendamentul 45
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) Cetățenilor europeni ar trebui să li se 
prezinte pericolul pentru sănătate 
reprezentat de comenzile de produse de pe 
site-uri internet necontrolate sau de la 
lanțul ilegal de aprovizionare. Comisia, 
împreună cu statele membre și în 
cooperare cu organizațiile de pacienți și 
consumatori, ar trebui să adopte măsuri 
pentru a crește gradul de sensibilizare a 
publicului larg cu privire la riscurile 
legate de achiziționarea de medicamente 
de pe internet. Prin campanii de 
sensibilizare a publicului ar trebui ca 
cetățenii să fie informați dacă farmacia 
lor internet este autorizată oficial și 
controlată de autoritățile publice.

Or. en

Justificare

Creșterea nivelului de sensibilizare a publicului este un element crucial pentru combaterea 
furnizării de medicamente falsificate prin vânzări efectuate pe internet. Inițiativele de 
informare sunt de o importanță vitală, deoarece un consumator conștient și bun cunoscător al 
pieței poate evita medicamentele falsificate. Organizațiile de pacienți și consumatori au 
experiența necesară pentru a furniza comunităților pe care le cunosc bine informații 
pertinente, corecte și accesibile.

Amendamentul 46
Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4e) Este utilă introducerea unei definiții 
a conceptului de „medicament falsificat” 
pentru a distinge asemenea produse de 
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medicamentele legale, dar neautorizate. 
De asemenea, produsele autorizate sau 
produsele legitime care prezintă defecte de 
calitate, precum și medicamentele care, în 
urma unor probleme survenite în timpul 
procesului de fabricație sau al 
manipulării ulterioare, nu sunt conforme 
cu cerințele corespunzătoare bunelor 
practici de fabricație sau de distribuție nu 
trebuie confundate cu medicamentele 
falsificate.

Or. en

Justificare

Falsificarea intenționată a unui medicament este o infracțiune. Aceasta nu ar trebui 
considerată ca fiind echivalentă cu nerespectarea bunelor practici de fabricație sau cu 
defecte de calitate care pot apărea în condiții normale de fabricație și sunt tratate de o 
manieră transparentă de către producătorul medicamentului și autorități, manifestând o grijă 
permanentă pentru protecția sănătății publice.

Amendamentul 47
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) S-a constatat că medicamentele 
contrafăcute sunt livrate deseori ca 
urmare a unor comenzi plasate prin 
internetÎn conformitate cu dispozițiile 
tratatului, în special cele de la articolul 
168 din TFUE, statele membre sunt 
responsabile de reglementarea 
comercializării medicamentelor în ultima 
etapă de comercializare, în special în 
farmaciiAceasta include și reglementarea 
comercializării medicamentelor 
comandate prin corespondență sau prin 
internet.Jurisprudența Curții de Justiție 
permite statelor membre să impună 
interzicerea totală a livrării prin 
corespondență a medicamentelor care se 
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eliberează pe bază de prescripție 
medicală, conform marjei discreționare 
ample pe care o au ca urmare a 
pericolelor asociate cu această metodă de 
comercializare.

Or. de

Justificare

Directiva trebuie să respecte repartizarea stabilită a competențelor. Normele privind 
farmaciile și comercializarea medicamentelor în ultima etapă de comercializare țin de 
competența statelor membre. Marea majoritate a statelor membre interzic comercializarea 
prin corespondență a medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, iar Curtea 
de Justiție a sprijinit această abordare (Hotărârea din 11.12.2003, C-322/01, Deutscher 
Apothekerverband).

Amendamentul 48
Vicky Ford

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Pentru a ține seama de noile profiluri de 
risc, asigurând în același timp funcționarea 
pieței interne a medicamentelor, trebuie 
stabilite la nivel comunitar elementele de 
siguranță menite să asigure identificarea, 
autentificarea și trasabilitatea 
medicamentelor. La introducerea
elementelor de siguranță obligatorii pentru
medicamente ar trebui să se ia în 
considerare în mod corespunzător 
particularitățile anumitor produse sau 
categorii de produse, cum ar fi 
medicamentele generice sau 
medicamentele livrate direct de 
producători, fără implicarea unor terțe 
părți, cum ar fi distribuitorii angro, 
comercianții sau intermediarii, către 
instituții care le administrează direct 
pacienților. Aceasta include atât riscul 
falsificărilor în vederea prețului acestora 
sau având în vedere cazurile din trecut din 
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cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

Comunitate sau din afara Comunității, cât 
și consecințele falsificării pentru sănătatea 
publică ținând cont de caracteristicile 
specifice ale produsului în cauză sau de 
gravitatea afecțiunilor prevăzute a fi 
tratate.

Or. en

Justificare

Trebuie dezvoltat un sistem eficient de identificare, autentificare și de urmărire a 
medicamentelor pe baza evaluării de risc prevăzute la articolul 54a alineatul (4). La 
introducerea elementelor de siguranță trebuie să se țină seama de caracteristicile specifice 
ale produsului pentru a nu genera costuri disproporționat de mari. De exemplu, ar fi 
contraproductiv să se impună elemente de siguranță pentru medicamentele livrate direct de la 
producători către utilizatori finali cum ar fi unitățile de îngrijire a sănătății unde sunt 
administrate direct pacienților.

Amendamentul 49
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

cauză sau de gravitatea afecțiunilor 
prevăzute a fi tratate.

Or. it

Justificare

Este important să se asigure autenticitatea tuturor categoriilor de produse farmaceutice, 
indiferent dacă acestea se eliberează pe bază de prescripție medicală sau nu. Toate produsele 
farmaceutice, atât cele eliberate pe bază de prescripție medicală, cât și cele eliberate fără 
prescripție medicală, sunt produse speciale care, dacă sunt contrafăcute, pot avea consecințe 
dezastruoase asupra sănătății umane. În plus, atât la nivel național, cât și la nivel european, 
este tot mai răspândit fenomenul de trecere a medicamentelor eliberate pe bază de prescripție 
medicală în categoria medicamentelor eliberate fără prescripție medicală. În final, în unele 
state membre, se eliberează prescripții și pentru medicamentele care nu necesită prescripție.

Amendamentul 50
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre împreună cu părțile 
interesate ar trebui să fie libere să 
determine aspectele specifice ale 
tehnologiilor de combatere a contrafacerii 
medicamentelor pe care le consideră a fi 
cele mai adecvate pentru sistemele lor de 
distribuție a medicamentelor, ținând 
seama de sigiliul de autentificare adoptat 
prin prezenta directivă.

Or. it

Justificare

Prezenta directivă va impune utilizarea unui sigiliu de autentificare pe ambalajul produselor 
farmaceutice, care le va permite comercianților angro și farmaciștilor să verifice 
autenticitatea acestora. Caracteristicile sistemului de siguranță vor fi decise la nivel național, 
pe baza necesităților specifice ale sistemului național de distribuire a produselor 
farmaceutice. Inițiativele naționale implementate deja sau în curs de implementare trebuie 
respectate.
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Amendamentul 51
Jorgo Chatzimarkakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre ar trebui să fie libere 
să determine, împreună cu părțile 
interesate, aspectele specifice ale 
autentificării medicamentelor pe care le 
consideră a fi cele mai adecvate pentru 
piața lor de medicamente, ținând seama 
de elementele de siguranță stabilite în 
conformitate cu prezenta directivă.

Or. de

Justificare

Este important să se asigure autenticitatea atât a medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală, cât și a celor care nu necesită prescripție.

Amendamentul 52
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Prezenta directivă va impune utilizarea unor elemente de siguranță pe ambalajul produselor 
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farmaceutice, ceea ce va permite autentificarea medicamentelor de către comercianții angro 
și farmaciști. Elementele specifice ale procesului de autentificare ar trebui să fie stabilite la 
nivel național, în conformitate cu necesitățile sistemului de distribuție a medicamentelor din 
fiecare stat. Inițiativele naționale implementate deja sau în curs de implementare ar trebui 
respectate.

Amendamentul 53
Amalia Sartori

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Tehnologiile care permit 
identificarea și urmărirea produselor 
farmaceutice la nivel de doză individuală 
pot reprezenta un instrument pentru 
combaterea mai eficientă a contrafacerii 
medicamentelor și merită să fie analizate 
atent de instituțiile responsabile de 
protejarea sănătății publice în Europa.

Or. it

Justificare

Este important să se țină seama de toate tehnologiile disponibile pentru combaterea acestui 
fenomen care afectează sănătatea cetățenilor europeni. 

Amendamentul 54
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Chiar și după intrarea în vigoare a directivei, este puțin probabil să se adopte măsuri 
concrete timp de câțiva ani. Prin urmare, ar trebui să se aplice în continuare măsuri 
provizorii până la adoptarea unor măsuri definitive. Aceste măsuri ar trebui să prevadă, 
printre altele, ca titularii autorizațiilor de fabricație (inclusiv reambalatorii) care 
îndepărtează sau acoperă elementele de siguranță vizibile aplicate voluntar de către 
producător să înlocuiască acestea cu elemente de siguranță echivalente vizibile și să fie trași 
la răspundere în mod strict în cazul în care acțiunile lor au ca urmare intrarea pe piață a 
unor produse contrafăcute.

Amendamentul 55
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7c) Utilizarea tehnologiilor care permit 
autentificarea și urmărirea 
medicamentelor la nivel de doză 
individuală (de exemplu capsulă, tabletă 
sau ambalaje directe cu protecție
împotriva manipulărilor frauduloase 
folosite pentru lichide) poate fi, de 
asemenea, foarte utilă pentru a permite o 
mai bună monitorizare a produselor de pe 
piață. 

Or. en

Justificare

Utilizarea tehnologiilor care permit autentificarea și urmărirea medicamentelor la nivel de 
doză individuală, în plus față de elementele de siguranță propuse pentru ambalajele 
medicamentelor, va permite detectarea timpurie a produselor falsificate și astfel va contribui 
la reducerea riscurilor pentru sănătate și siguranță pe care le prezintă produsele falsificate 
pentru pacienți.
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Amendamentul 56
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 57
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a spori credibilitatea lanțului de (10) Pentru a spori credibilitatea lanțului de 
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distribuție, distribuitorii angro trebuie să 
verifice, fie ei înșiși fie prin intermediul 
unui organism acreditat în acest scop, dacă 
furnizorii se conformează bunelor practici 
de distribuție. 

distribuție, distribuitorii angro trebuie să 
verifice, fie ei înșiși fie prin intermediul 
unui organism acreditat în acest scop, dacă 
furnizorii se conformează bunelor practici 
de distribuție. Pentru a asigura că lanțul 
de distribuție poate fi urmărit și de 
titularul autorizației de introducere pe 
piață a medicamentului, comercianții 
angro ar trebui să îi ofere acestuia, în 
plus, informații despre comenzile primite 
de ei. 

Or. de

Amendamentul 58
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Cetățenilor europeni ar trebui să li 
se atragă atenția asupra riscurilor care 
apar la comandarea medicamentelor de la 
furnizori ilegali. În special, ar trebui să se 
promoveze campaniile de informare atât 
în statele membre, cât și pe întreg 
teritoriul european. Comisia și statele 
membre ar trebui să adopte măsuri pentru 
a crește gradul de sensibilizare a 
publicului larg cu privire la riscurile 
legate de achiziționarea de medicamente 
de pe internet.

Or. de

Justificare

Este important să se asigure autenticitatea atât a medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală, cât și a celor care nu necesită prescripție.
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Amendamentul 59
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În special, ar trebui să se promoveze 
campaniile de informare, atât la nivel 
național, cât și la nivel european. Comisia 
și statele membre ar trebui să adopte 
măsuri eficace pentru a crește gradul de 
sensibilizare a publicului larg cu privire 
la riscurile legate de achiziționarea de 
medicamente de pe internet.

Or. it

Justificare

Internetul este principala sursă de medicamente contrafăcute. Cetățenii ar trebui descurajați 
în mod ferm de la achiziționarea medicamentelor prin canale de distribuție ilegale. Prin 
urmare, ar fi oportună organizarea unor campanii de educare legate de acest subiect atât la 
nivel național, cât și la nivel european.

Amendamentul 60
Amalia Sartori

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Fabricarea substanțelor farmaceutice 
active trebuie să se supună bunelor practici 
de fabricație, indiferent dacă acele 
substanțe au fost fabricate în interiorul 
Comunității sau au fost importate. În ceea 
ce privește fabricarea substanțelor 
farmaceutice active în țări terțe, ar trebui să 
existe siguranța că normele de fabricare a 
substanțelor farmaceutice active destinate 
exportului în Comunitate, inclusiv în ceea 
ce privește inspecția și punerea în aplicare, 
oferă un nivel de protecție a sănătății 
publice egal cu cel oferit de legislația 

(13) Fabricarea substanțelor farmaceutice 
active sau a excipienților trebuie să se 
supună bunelor practici de fabricație
pertinente în vigoare în cadrul 
Comunității, indiferent dacă acele 
substanțe au fost fabricate în interiorul 
Comunității sau au fost importate. În ceea 
ce privește fabricarea substanțelor 
farmaceutice active în țări terțe, ar trebui să 
existe siguranța că normele de fabricare a 
substanțelor farmaceutice active destinate 
exportului în Comunitate, inclusiv în ceea 
ce privește inspecția și punerea în aplicare, 
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comunitară. oferă un nivel de protecție a sănătății 
publice egal cu cel oferit de legislația 
comunitară.

Or. en

Justificare

Atât excipienții, cât și substanțele farmaceutice active ar trebui să se supună bunelor practici 
de fabricație pertinente, elaborate la nivel european ținând seama de caracteristicile lor 
specifice. Comisia Europeană este invitată să elaboreze bune practici de fabricație specifice 
pentru substanțele farmaceutice active și bune practici de fabricație specifice pentru 
excipienți, ținând seama de caracteristicile celor două categorii diferite de ingrediente și în 
special de faptul că excipienții nu au o acțiune terapeutică.

Amendamentul 61
Judith A. Merkies

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Excipienții farmaceutici, alții decât 
substanțele farmaceutice active, folosiți la 
fabricarea medicamentelor, ar trebui să 
fie supuși unor controale corespunzătoare 
de către titularul autorizației de fabricație 
pentru a se verifica dacă aceștia sunt 
potriviți pentru a fi utilizați la producția 
de medicamente în conformitate cu 
bunele practici de fabricație și dacă 
verificarea asigură un nivel adecvat de 
protecție a sănătății publice.

Or. en

Justificare

Includerea excipienților în domeniul de aplicare este relevantă cu condiția ca excipienții să 
fie tratați separat de substanțele farmaceutice active și să facă obiectul unor cerințe specifice 
care sunt diferite de cele aplicabile în cazul substanțelor farmaceutice active. Titularul 
autorizației de fabricație este cel responsabil să asigure că excipienții au o calitate adecvată 
în funcție de scopul lor și această dispoziție este inclusă deja în bunele practici de fabricație 
ale UE cu privire la medicamentele de uz uman.
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Amendamentul 62
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În vederea identificării fiecărui 
ambalaj individual al medicamentelor 
eliberate pe bază de prescripție medicală, 
altele decât produsele radiofarmaceutice, 
anumite caracteristici ale produsului 
(cum ar fi codul produsului, data de 
expirare, numărul lotului) ar trebui să 
figureze printre elementele de siguranță. 
Aceste informații ar trebui să fie 
disponibile într-un format ce poate fi citit 
automat și armonizat la nivel european 
prin folosirea unui standard de codificare 
internațional.

Or. en

Justificare

Un sistem de verificare cap-la-cap a produselor ar trebui să permită un control sistematic al 
numerelor de serie ale fiecărui pachet la punctul de distribuție, înainte ca acesta să ajungă la 
pacient. Aceasta presupune ca toate medicamentele eliberate doar pe bază de prescripție 
medicală, altele decât produsele radiofarmaceutice, să aibă un număr de serie prin care 
fiecare pachet să poată fi identificat de o manieră armonizată și standardizată la nivel 
european. 

Amendamentul 63
Jorgo Chatzimarkakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Statele membre ar trebui să 
coopereze, inclusiv în cadrul Europol, în 
vederea punerii în aplicare a restricțiilor 
existente privind comercializarea ilegală a 
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medicamentelor prin internet. 

Or. de

Amendamentul 64
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Statele membre ar trebui să 
coopereze, inclusiv în cadrul Europol, în 
vederea consolidării restricțiilor existente 
privind comercializarea ilegală a 
medicamentelor prin internet.

Or. it

Justificare

Cooperarea statelor membre în vederea combaterii distribuției ilegale a medicamentelor prin 
internet este desigur amplă și include, de exemplu, schimburile de cele mai bune practici și 
know-how tehnologic. Această cooperare ar trebui extinsă și la Europol, care a dobândit o 
experiență semnificativă în domenii legate de criminalitatea online.

Amendamentul 65
Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 1, după punctul 2, se 
introduce următorul punct 2a:
„2a. Medicament falsificat: 

orice medicament falsificat în mod 
deliberat în legătură cu:

(a) identitatea, inclusiv ambalajul, 
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eticheta, denumirea și compoziția atât în 
ceea ce privește componentele, inclusiv 
componentele ambalajului, excipienții și 
substanțele active, cât și dozajul acestora; 
și/sau

(b) originea, care cuprinde producătorul, 
țara de fabricație, țara de origine și 
titularul autorizației de introducere pe 
piață; și/sau 

(c) istoricul, inclusiv înregistrările și 
documentele care permit identificarea 
lanțului de distribuție.
Comisia, în colaborare cu Agenția și cu 
autoritățile competente din statele 
membre, actualizează această definiție în 
lumina progresului tehnic și științific și a 
acordurilor internaționale.
Prezenta definiție nu privește încălcarea 
legislației referitoare la drepturile de 
proprietate intelectuală sau industrială 
sau la drepturile referitoare la brevete.
Prezenta definiție nu include defectele de 
fabricație apărute accidental.

Or. en

Justificare

Din motive de certitudine juridică și claritate, este nevoie de o definiție a medicamentelor 
falsificate, dat fiind că în momentul de față există o confuzie referitoare la ceea ce sunt 
acestea. Prezenta directivă ar trebui să se concentreze asupra consecințelor pentru sănătatea 
publică și nu ar trebui să se ocupe de posibile probleme legate de drepturile în materie de 
brevete sau de proprietate intelectuală, respectiv de defectele de fabricație.

Amendamentul 66
Jorgo Chatzimarkakis

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

-1. La articolul 1, după punctul 2, se 
introduce următorul punct 2a:
„2a. Medicament falsificat înseamnă 
orice medicament falsificat în mod 
deliberat în legătură cu:
(a) proprietățile, inclusiv ambalajul, 
eticheta, denumirea și formula, atât în 
ceea ce privește substanțele farmaceutice 
active, cât și dozajul acestora;
(b) producția, inclusiv producătorul, țara 
de fabricație, țara de origine și titularul 
autorizației de introducere pe piață;
(c) originea, inclusiv înregistrările și 
documentele legate de identificarea 
lanțului de distribuție. 
Comisia adaptează această definiție în 
lumina progreselor tehnice și științifice și 
a acordurilor internaționale. 
Prezenta definiție nu privește încălcările 
legislației referitoare la drepturile de 
proprietate industrială.
Prezenta definiție nu include defectele de 
fabricație.” 

Or. de

Amendamentul 67
Judith A. Merkies

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. La articolul 1, după punctul 3, se introduce 
următorul punct 3a:

3a. Excipient: 
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„Excipienții sunt componente ale 
medicamentelor, diferite de substanța activă. 
Excipienții includ, de exemplu, substanțe de 
umplutură, dezintegranți, lubrifianți, coloranți, 
antioxidanți, conservanți, adjuvanți, 
stabilizatori, agenți de îngroșare, emulsifianți, 
agenți de solubilizare, amelioratori de 
permeativitate, arome și substanțe aromatice, 
precum și componentele stratului extern al 
medicamentelor, de exemplu capsule de 
gelatină.”

Or. en

Justificare

Este nevoie de o definiție pentru excipienți, deoarece excipentul este o componentă esențială 
a medicamentului final. Definiția respectă orientările CHMP EMEA privind excipienții. 

Amendamentul 68
Vicky Ford

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1b (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 5a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. La articolul 1, după punctul 5, se 
introduce următorul punct 5a:
„5a. Medicament falsificat:

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

Or. en

Justificare

Din motive de certitudine juridică și claritate, este nevoie de o definiție a medicamentelor 
falsificate, dat fiind că în momentul de față există o confuzie referitoare la ceea ce sunt 
acestea. Prezenta directivă ar trebui să se concentreze asupra consecințelor pentru sănătatea 
publică și nu ar trebui să se ocupe de posibile probleme legate de drepturile în materie de 
brevete sau de proprietate intelectuală, respectiv de erorile de fabricație.
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Amendamentul 69
Amalia Sartori

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 17a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate activitățile care constau în
negocierea independentă în numele altei 
persoane a vânzării sau cumpărării de 
medicamente sau facturarea sau 
brokerajul de medicamente, cu excepția
eliberării medicamentelor către populație, 
care nu se încadrează în definiția 
distribuției angro.”

Toate activitățile care constau în vânzarea, 
cumpărarea sau facturarea de 
medicamente, cu excepția manipulării 
fizice și a furnizării medicamentelor către 
populație, care nu se încadrează în definiția 
distribuției angro.”

Or. en

Justificare

Definițiile utilizate în directivă ar trebui să fie ușor de înțeles și nu ar trebui să dea naștere 
unor incertitudini legate de semnificația lor. Prin urmare, definițiile trebuie să facă distincția 
dintre comercializare și intermediere, prima incluzând cazurile în care comerciantul este 
proprietarul produsului, iar a doua nu, și niciunul nu intră în posesia propriu-zisă a 
produselor, astfel încât nu dețin controlul asupra manipulării acestora.

Amendamentul 70
Jorgo Chatzimarkakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 1, după punctul 17a, se 
introduce următorul punct 17b:
„17b. Persoane autorizate să furnizeze 
medicamente:
persoanele sau deținătorii de drepturi care 
sunt în posesia unei autorizații de 
distribuție angro pentru medicamente, 
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fără a se aduce atingere persoanelor sau 
deținătorilor de drepturi care sunt scutiți 
de la cerința de autorizare.”

Or. de

Justificare

Definiția „persoanelor autorizate să furnizeze medicamente” nu face parte din Directiva 
2001/83/CE, cu toate că expresia este folosită. Pentru a oferi o protecție eficace împotriva 
pătrunderii medicamentelor falsificate în lanțul de distribuție legal, toate părțile care 
participă în lanțul de distribuție ar trebui definite precis.

Amendamentul 71
Amalia Sartori

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 1 – punctul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 1, după punctul 18a se 
introduce următorul punct 18b:
18b. Persoane autorizate să furnizeze 
medicamente: 
persoane sau entități care dețin o 
autorizație de distribuție angro, fără a 
aduce prejudicii persoanelor sau 
entităților scutite de la obligația de a 
deține o autorizație pentru furnizarea de 
medicamente.

Or. en

Justificare

 Ar trebui inclusă o definiție pentru a explica semnificația expresiei „persoane autorizate să 
furnizeze medicamente”, deoarece termenul este utilizat în directiva actuală fără a fi definit. 
Această definiție este necesară pentru a asigura furnizarea corespunzătoare și continuă a 
medicamentelor prin intermediul persoanelor autorizate să furnizeze medicamente publicului. 
Pentru a oferi o protecție eficace împotriva medicamentelor contrafăcute, toate părțile care 
participă în lanțul de distribuție sau au tangență cu acesta ar trebui să fie clar identificate, 
iar activitățile lor ar trebui definite precis, autorizate complet și supuse unor controale și 
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inspecții.

Amendamentul 72
Vicky Ford

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 2 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 2, după alineatul (3) se 
introduce următorul alineat: 
„(3a) Nicio dispoziție din prezenta 
directivă nu aduce atingere dreptului 
statelor membre de a restricționa sau 
interzice vânzarea prin internet a 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală.”

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 73
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 2 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 2, după alineatul (3), se 
introduce următorul alineat (3a):
„(3a) Dispozițiile prezentei directive nu 
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aduc atingere dreptului statelor membre 
de a restricționa sau interzice 
comercializarea prin internet a 
medicamentelor eliberate pe bază de 
prescripție medicală.”

Or. de

Amendamentul 74
Amalia Sartori

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 2 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 2, după alineatul (3), se 
introduce următorul alineat (3a):
„(3a) Prezenta directivă nu aduce 
atingere dreptului statelor membre de a 
restricționa sau interzice vânzarea prin 
internet a medicamentelor eliberate pe 
bază de prescripție medicală.” 

Or. it

Justificare

În prezent, marea majoritate a statelor membre impun restricții privind vânzarea prin 
internet a medicamentelor. Asemenea restricții contribuie, printre altele, la minimizarea 
șanselor ca falsificatorii să pună la dispoziția publicului larg medicamente falsificate. În 
interesul sănătății publice și în conformitate cu principiul subsidiarității, ar trebui permisă 
menținerea acestor restricții.

Amendamentul 75
Judith A. Merkies

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera a 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera f – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Titularul autorizației de fabricație ar 
trebui să asigure că substanțele inițiale, 
altele decât substanțele farmaceutice 
active, sunt evaluate ca fiind adecvate 
pentru a fi utilizate în produsele 
farmaceutice. Titularul autorizației de 
fabricație se asigură că procesul de 
evaluare este descris într-un sistem de 
calitate care poate fi inspectat de 
autoritățile competente.

Or. en

Justificare

Substanțele farmaceutice active și excipienții au caracteristici foarte diferite în ceea ce 
privește lanțul de distribuție. Dispozițiile referitoare la excipienți ar trebui incluse într-un 
articol special în care aceștia sunt diferențiați în mod clar de substanțele farmaceutice active 
și care prevede niveluri corespunzătoare de control. Producătorii de excipienți și lanțul de 
aprovizionare cu materii prime sunt monitorizate prin intermediul sistemului de calitate al 
titularului autorizației de fabricație, sub supravegherea persoanei calificate a UE, care este 
supusă, de asemenea, inspecției de reglementare.

Amendamentul 76
Amalia Sartori

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera a 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera f – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excipienții fac obiectul unor bune practici 
de fabricație elaborate de către Comisie, 
în conformitate cu articolul 84a.

Or. en

Justificare

Atât excipienții, cât și substanțele farmaceutice active ar trebui să se supună bunelor practici 
de fabricație pertinente, elaborate la nivel european ținând seama de caracteristicile lor 
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specifice. Comisia Europeană este invitată să elaboreze bune practici de fabricație specifice 
pentru substanțele farmaceutice active și bune practici de fabricație specifice pentru 
excipienți, ținând seama de caracteristicile celor două categorii diferite de ingrediente și în 
special de faptul că excipienții nu au o acțiune terapeutică.

Amendamentul 77
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera b 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(g) să informeze autoritatea competentă 
cu privire la produsele despre care are 
cunoștință că sunt, sau sunt suspectate a fi, 
falsificări ale produselor fabricate de acesta 
în ceea ce privește identitatea, istoricul sau 
sursa.”

„(g) să informeze autoritatea competentă 
cu privire la produsele despre care are 
cunoștință că sunt, sau sunt suspectate în 
mod fiabil a fi, falsificări ale produselor 
fabricate de acesta în ceea ce privește 
identitatea, istoricul sau sursa.”

Or. el

Amendamentul 78
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3 – litera ba (nouă) 
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46 – litera h (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se adaugă umătoarea literă (h):
„(h) supunerea importului de principii 
active din țări terțe unei supravegheri 
specifice și punctuale, pentru a controla 
dacă s-au respectat bunele practici de 
fabricare, precum și calitatea intrinsecă a 
principiilor active.”

Or. it
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Justificare

Este de dorit ca monitorizarea să fie înăsprită, în special în cazul importurilor de principii 
active din țări terțe, fără însă a se pierde din vedere cerința de a face o distincție între 
monitorizarea bunelor practici de fabricație (și în final a calității principiilor active) și 
verificarea așa-numitelor falsuri sau falsificări, care privesc eventualii titulari ai brevetelor.

Amendamentul 79
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2001/83/CE
Articolul 46b – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt însoțite de confirmarea scrisă din 
țara terță exportatoare că standardele de 
bună practică de fabricație aplicabile 
fabricii care produce substanța activă 
exportată sunt cel puțin egale cu cele 
prevăzute de Comunitate și că fabrica este 
supusă unor controale și măsuri de aplicare 
care să garanteze că acele bune practici de 
fabricație nu sunt eludate.

(b) sunt însoțite de confirmarea scrisă din 
țara terță exportatoare că standardele de 
bună practică de fabricație aplicabile 
fabricii care produce substanța activă 
exportată și mecanismele de control sunt 
cel puțin egale cu cele prevăzute de 
Comunitate și că fabrica este supusă unor 
controale și măsuri de aplicare care să 
garanteze că acele bune practici de 
fabricație nu sunt eludate.

Or. el

Amendamentul 80
Judith A. Merkies

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2001/83/CE
Articolul 47 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principiile aplicate de titularul 
autorizației de fabricație pentru a se 
asigura că excipienții pot fi utilizați în 
procesul de fabricație, efectuat pe baza 
unor analize de risc în conformitate cu 
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principiile bunelor practici de fabricație, 
se adoptă sub formă de orientări. 

Or. en

Justificare

Pentru excipienți și substanțele active se elaborează orientări corespunzătoare și 
proporționate, date fiind caracteristicile foarte diferite ale lanțurilor de aprovizionare. Se 
propune ca îndrumările existente să constituie baza controalelor aplicate excipienților, 
urmând ca acestea să fie suplimentate cu cerințe adiționale adecvate, atunci când este 
necesar. Această propunere ar reprezenta o abordare pragmatică ce ar fi conformă cu 
cerințele legislației actuale și s-ar întemeia pe sistemele implementate deja.

Amendamentul 81
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI, altele decât produsele 
radiofarmaceutice și medicamentele care, 
datorită caracteristicilor lor specifice, nu 
pot fi distribuite prin intermediul 
distribuitorilor angro și prin farmacii și, 
prin urmare, sunt vândute direct de 
producători către instituții medicale care 
le administrează direct pacienților;

Or. en

Justificare

Trebuie dezvoltat un sistem eficient de identificare și autentificare a medicamentelor pe baza 
evaluării de risc prevăzute la articolul 54a alineatul (4). La introducerea elementelor de 
siguranță trebuie să se țină seama de caracteristicile specifice ale produsului. Aplicarea 
elementelor de siguranță trebuie evaluată pe baza caracteristicilor produsului pentru a 
asigura autenticitatea acestuia. Anumite produse pot fi administrate doar în spitale. Prin 
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urmare, aplicarea elementelor de siguranță în cazul acestor produse nu prezintă avantaje 
pentru siguranța pacienților și ar putea întârzia accesul la aceste produse.

Amendamentul 82
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor eliberate pe 
bază de prescripție medicală, astfel cum se 
definește la titlul VI, altele decât produsele 
radiofarmaceutice și medicamentele care, 
datorită caracteristicilor lor specifice nu 
pot fi distribuite prin intermediul 
distribuitorilor angro și prin farmacii și, 
prin urmare, sunt vândute direct de 
producători către instituții medicale care 
le administrează direct pacienților;

Or. en

Justificare

Trebuie dezvoltat un sistem eficient de identificare și autentificare a medicamentelor pe baza 
evaluării de risc prevăzute la articolul 54a alineatul (4). La introducerea elementelor de 
siguranță trebuie să se țină seama de caracteristicile specifice ale produsului. Aplicarea 
elementelor de siguranță trebuie evaluată pe baza caracteristicilor produsului pentru a 
asigura autenticitatea acestuia. Anumite produse pot fi administrate doar în spitale. Prin 
urmare, aplicarea elementelor de siguranță în cazul acestor produse nu prezintă avantaje 
pentru siguranța pacienților și ar putea întârzia accesul la aceste produse.

Amendamentul 83
Jorgo Chatzimarkakis

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

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

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor – altele decât 
produsele radiofarmaceutice, care, datorită 
caracteristicilor lor specifice nu pot fi 
comercializate prin intermediul 
distribuitorilor angro și prin farmacii și, 
prin urmare, sunt furnizate direct de 
producători către instituții medicale care 
le administrează direct pacienților –
eliberate pe bază de prescripție medicală, 
astfel cum se definește la titlul VI.”

Or. de

Amendamentul 84
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„(o) elemente de siguranță care să permită 
constatarea identității, autenticității și 
trasabilității medicamentelor, altele decât 
produsele radiofarmaceutice.”

Or. it

Justificare

Este important să se asigure autenticitatea tuturor categoriilor de produse farmaceutice, 
indiferent dacă acestea se eliberează pe bază de prescripție medicală sau nu. Toate produsele 
farmaceutice, atât cele eliberate pe bază de prescripție medicală, cât și cele eliberate fără 
prescripție medicală, sunt produse speciale care, dacă sunt contrafăcute, pot avea consecințe 
dezastruoase asupra sănătății umane. În plus, atât la nivel național, cât și la nivel european, 
este tot mai răspândit fenomenul de trecere a medicamentelor eliberate pe bază de prescripție 
medicală în categoria medicamentelor eliberate fără prescripție medicală. 
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Amendamentul 85
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54 – litera o – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste elemente de siguranță se aplică 
fără a face discriminări între canalele de 
comercializare.

Or. de

Amendamentul 86
Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Elementele de siguranță sunt considerate 
echivalente în momentul în care prezintă 
același nivel de eficiență pentru 
identificarea, autentificarea, trasabilitatea 
și garantarea absenței oricărei manipulări 
frauduloase, precum și același nivel de 
dificultate tehnică la copiere. La 
îndepărtarea, înlocuirea sau acoperirea 
elementului de siguranță, acest punct ar 
trebui să se aplice și noului element de 
siguranță.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta faptul că comercianții paraleli pot aplica într-adevăr elemente de siguranță 
echivalente în cadrul procesului de reambalare, prezenta directivă trebuie să introducă 
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diversele categorii de elemente de siguranță echivalente în conformitate cu criterii specifice.

Amendamentul 87
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Elementele de siguranță sunt considerate 
echivalente în momentul în care prezintă 
același nivel de eficacitate pentru 
identificarea, autentificarea, trasabilitatea 
și garantarea absenței oricărei manipulări 
frauduloase, precum și același nivel de 
dificultate tehnică la copiere. La 
îndepărtarea, înlocuirea sau acoperirea
elementului de siguranță, acest punct ar 
trebui să se aplice și noului element de 
siguranță, cu excepția situației în care 
elementul de siguranță principal este 
ascuns și deci nu poate fi recunoscut.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 88
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 2 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 89
Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Elementele de siguranță menționate la 
articolul 54 litera (o) se aplică fără a face 
discriminări între canalele de distribuție.

Or. en

Justificare

Dacă s-a constatat că anumite medicamente necesită o protecție suplimentară din punctul de 
vedere al siguranței, aceasta ar trebui aplicată indiferent de canalul de distribuție, astfel 
încât să se evite confuziile inutile.



PE439.067v01-00 36/54 AM\804377RO.doc

RO

Amendamentul 90
Frédérique Ries

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titularii autorizațiilor de fabricație sunt 
răspunzători, în conformitate cu Directiva
85/374/CEE a Consiliului, pentru 
prejudiciile cauzate de medicamentele 
falsificate în ceea ce privește identitatea 
acestora.

(3) Titularii autorizațiilor de fabricație
menționați la alineatul (2) al prezentului 
articol sunt considerați producători în 
sensul Directivei 85/374/CEE a 
Consiliului. Aceștia sunt răspunzători față 
de producătorul original, titularul 
autorizației de introducere pe piață și 
consumatori pentru prejudiciile cauzate de 
medicamentele falsificate în ceea ce 
privește identitatea acestora.

Or. en

Justificare

Este necesară clarificarea textului, pentru a asigura că titularii autorizațiilor de fabricație 
care reambalează produse vor fi trași la răspundere în mod strict pentru toate activitățile lor, 
inclusiv atunci când în lanțul de aprovizionare ajung medicamente falsificate. 

Amendamentul 91
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 92
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a articolului 54 
litera (o) și a articolului 54 alineatele (1) și
(2). Aceste măsuri, menite să modifice 
elementele ne-esențiale ale prezentei 
directive prin completarea ei, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 121 
alineatul (2a)

(4) Comisia adoptă măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a articolului 54 
litera (o) și a articolului 54 alineatele (1) și
(2). Înainte de a formula o propunere 
specifică în conformitate cu articolul 54 
litera (o), Comisia efectuează o evaluare 
de impact privind costurile și beneficiile 
sistemelor de combatere a contrafacerii 
aplicate în prezent și consultă părțile 
interesate în legătură cu aplicarea și 
utilizarea acestor sigilii de autentificare.
Aceste măsuri, menite să modifice 
elementele ne-esențiale ale prezentei 
directive prin completarea ei, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 121 
alineatul (2a)

Or. it
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Justificare

Există diverse opțiuni în ceea ce privește tehnologiile de combatere a contrafacerii, cum ar fi 
codurile de bare monodimensionale, codurile de bare bidimensionale, sigiliile, hologramele, 
RFID etc. Înainte de a se alege un anumit sigiliu pentru combaterea contrafacerii, Comisia ar 
trebui să efectueze o evaluare de impact pentru a analiza avantajele și dezavantajele sigiliilor 
disponibile pe piață și ar trebui să țină seama de experiențele actuale și de rezultatele 
proiectelor-pilot încheiate.

Amendamentul 93
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte să adopte o măsură pentru 
punerea în aplicare a articolului 54 litera 
(o), Comisia efectuează o evaluare de 
impact publică privind costurile și 
beneficiile elementelor de siguranță 
existente și consultă toate părțile care 
participă la aplicarea și utilizarea acestor 
elemente de siguranță.

Or. de

Justificare

Există o serie de opțiuni în ceea ce privește elementele de siguranță, cum ar fi codurile de 
bare monodimensionale, codurile de bare bidimensionale, sigiliile, hologramele etc. La nivel 
național sunt desfășurate proiecte-pilot pentru evaluarea diferitelor beneficii ale elementelor 
de siguranță. Înainte de a alege un anumit element de siguranță, Comisia ar trebui să 
analizeze toate elementele de siguranță disponibile pe piață.

Amendamentul 94
Vicky Ford

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/83/CE
Articolul 54a – alineatul 4 – paragraful 3 – litera ea (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dacă produsul este furnizat direct, 
fără implicarea unor terțe părți, cum ar fi 
distribuitorii angro, comercianții sau 
intermediarii, către unitățile de îngrijire a 
sănătății unde produsul este administrat 
direct pacientului.

Or. en

Amendamentul 95
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Măsurile menționate în prezentul alineat țin 
cont în mod corespunzător de interesele 
legitime de protecție a informațiilor cu 
caracter de confidențialitate comercială și 
de protecție a drepturilor de proprietate 
industrială și comercială. Statele membre 
asigură că se respectă dreptul de 
proprietate și confidențialitatea datelor 
generate recurgând la tehnologia de 
combatere a contrafacerii 
medicamentelor.”

Or. it

Justificare

Utilizarea sigiliilor împotriva contrafacerii în scopul verificării autenticității medicamentelor 
poate genera date care ar putea fi sensibile din punct de vedere comercial și personal. 
Dreptul de proprietate asupra acestor date ar trebui respectat. Datele referitoare la 
consumul personal de medicamente ar trebui să facă obiectul unor dispoziții pertinente în 
materie de protecția datelor și al codurilor deontologice în vigoare la nivel național.
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Amendamentul 96
Jorgo Chatzimarkakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură că se respectă atât 
dreptul de proprietate, cât și 
confidențialitatea datelor rezultate în 
urma aplicării elementelor de siguranță în 
vederea identificării medicamentelor.

Or. de

Justificare

Există o serie de opțiuni în ceea ce privește elementele de siguranță, cum ar fi codurile de 
bare monodimensionale, codurile de bare bidimensionale, sigiliile, hologramele etc. La nivel 
național sunt desfășurate proiecte-pilot pentru evaluarea diferitelor beneficii ale elementelor 
de siguranță. Înainte de a alege un anumit element de siguranță, Comisia ar trebui să 
analizeze toate elementele de siguranță disponibile pe piață. 

Amendamentul 97
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 98
Vicky Ford

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Alineatele (2) și (3) se aplică, de 
asemenea, titularilor autorizațiilor de 
fabricație care îndepărtează sau acoperă 
parțial sau integral elementele de 
siguranță aplicate voluntar de către 
producătorul original pe medicamentele 
eliberate pe bază de prescripție medicală 
în scopurile menționate la alineatul (2) al 
prezentului articol.

Or. en

Justificare

Chiar și după intrarea în vigoare a directivei, este puțin probabil să se adopte măsuri 
concrete timp de câțiva ani. Prin urmare, ar trebui să se aplice în continuare măsuri 
provizorii până la adoptarea unor măsuri definitive. Aceste măsuri ar trebui să prevadă, 
printre altele, ca titularii autorizațiilor de fabricație (inclusiv reambalatorii) care 
îndepărtează sau acoperă elementele de siguranță vizibile aplicate voluntar de către 
producător să înlocuiască acestea cu elemente de siguranță echivalente vizibile și să fie trași 
la răspundere în mod strict în cazul în care acțiunile lor determină intrarea pe piață a unor 
produse contrafăcute. 



PE439.067v01-00 42/54 AM\804377RO.doc

RO

Amendamentul 99
Frédérique Ries

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând cu [a se introduce data exactă, 
36 de luni de la data publicării], toate 
medicamentele eliberate pe bază de 
prescripție medicală, altele decât 
produsele radiofarmaceutice, trebuie să 
aibă un număr de serie prin care fiecare 
pachet poate fi identificat fără echivoc 
după data acceptării lotului în 
conformitate cu articolul 51. Numărul de 
serie ar trebui integrat într-un standard 
de codificare armonizat și recunoscut la 
nivel internațional.

Or. en

Justificare

 Un sistem de verificare cap-la-cap a produselor ar trebui să permită un control sistematic al 
numerelor de serie ale fiecărui pachet la punctul de distribuție, înainte ca acesta să ajungă la 
pacient. Aceasta presupune ca toate medicamentele eliberate doar pe bază de prescripție 
medicală, altele decât produsele radiofarmaceutice, să aibă un număr de serie prin care 
fiecare pachet poate fi identificat de o manieră armonizată și standardizată la nivel european. 

Amendamentul 100
Jorgo Chatzimarkakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În perioada de tranziție de 3 ani, 
elementele de siguranță sunt considerate 
echivalente dacă permit în aceeași măsură 
identificarea, autentificarea și 
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trasabilitatea neîntreruptă a 
medicamentului, fără să fie necesară 
deschiderea ambalajului direct, sau 
îngreunează la fel de mult contrafacerea 
produsului. La îndepărtarea, înlocuirea 
sau acoperirea elementului de siguranță, 
acest punct ar trebui să se aplice și noului 
element de siguranță, cu excepția situației 
în care elementul de siguranță principal 
este ascuns și deci nu poate fi recunoscut.

Or. de

Justificare

Este important să se asigure că, în viitor, va exista un element de siguranță uniform pe întreg 
teritoriul UE.

Amendamentul 101
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2001/83/CE
Articolul 77 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(4) Statele membre înaintează Agenției o 
copie după autorizația menționată la 
alineatul (1). Agenția introduce acele 
informații în baza de date comunitară 
menționată la articolul 111(6). La cererea 
Comisiei sau a oricărui stat membru, 
statele membre furnizează toate 
informațiile corespunzătoare privind 
autorizația individuală pe care au acordat-o 
conform alineatului (1).”

„(4) Statele membre înaintează Agenției o 
copie după autorizația menționată la 
alineatul (1). Agenția introduce acele 
informații în baza de date comunitară 
menționată la articolul 111(6). La cererea 
Comisiei sau a oricărui stat membru, 
statele membre furnizează, într-un termen 
rezonabil, toate informațiile 
corespunzătoare privind autorizația 
individuală pe care au acordat-o conform 
alineatului (1).”

Or. el
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Amendamentul 102
Vicky Ford

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera a
Directiva 2001/83/CE
Articolul 80 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) trebuie să țină o evidență sub forma 
facturilor de vânzare/cumpărare sau în 
format electronic, ori în orice altă formă, 
înregistrând pentru orice tranzacție de 
intrare, ieșire sau comercializare a 
medicamentelor cel puțin următoarele 
informații:

(e) trebuie să țină o evidență sub forma 
facturilor de vânzare/cumpărare sau în 
format electronic, ori în orice altă formă, 
înregistrând pentru orice tranzacție de 
intrare, ieșire, comercializare sau 
intermediere a medicamentelor cel puțin 
următoarele informații:

– data, – data,
– denumirea medicamentului, – denumirea medicamentului,
– cantitatea primită, furnizată sau 
comercializată,

– cantitatea primită, furnizată,
comercializată sau intermediată,

– numele și adresa furnizorului sau 
destinatarului, după caz;”;

– numele și adresa furnizorului sau 
destinatarului, după caz;”;

Or. en

Amendamentul 103
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera ba (nouă)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 80 – paragraful 1 – litera j (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se adaugă următoarea literă (j):
„(j) titularul autorizației de introducere pe 
piață a medicamentului trebuie informat, 
la cererea acestuia, despre comenzile 
primite pentru medicamente. Informațiile 
furnizate în conformitate cu primul 
paragraf trebuie să includă cel puțin 
numele și adresa părții care a plasat 
comanda și informațiile enumerate la 



AM\804377RO.doc 45/54 PE439.067v01-00

RO

primele patru liniuțe de la litera (e).”

Or. de

Amendamentul 104
Amalia Sartori

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 84a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) după articolul 84 se introduce 
următorul articol 84a:
Articolul 84a
Comisia publică orientări privind bune 
practici de fabricație specifice pentru 
substanțe farmaceutice active și bune 
practici de fabricație specifice pentru 
excipienți. În acest scop, Comisia consultă 
Comitetul pentru medicamente brevetate 
instituit prin Directiva 75/319/CEE a 
Consiliului și Comitetul farmaceutic 
instituit prin Decizia 75/320/CEE a 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Atât excipienții, cât și substanțele farmaceutice active ar trebui să se supună unor bune 
practici de fabricație pertinente, elaborate la nivel european ținând seama de caracteristicile 
lor specifice. Comisia Europeană este invitată să elaboreze bune practici de fabricație 
specifice pentru substanțele farmaceutice active și bune practici de fabricație specifice pentru 
excipienți, ținând seama de caracteristicile celor două categorii diferite de ingrediente și în 
special de faptul că excipienții nu au o acțiune terapeutică.



PE439.067v01-00 46/54 AM\804377RO.doc

RO

Amendamentul 105
Amalia Sartori

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2001/83/CE
Articolul 85b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoanele care comercializează 
medicamente se asigură că medicamentele 
comercializate sunt acoperite de o 
autorizație de comercializare acordată 
conform Regulamentului (CE) nr. 
726/2004 sau de către autoritățile 
competente ale unui stat membru în 
conformitate cu prezenta directivă. În plus, 
se aplică cerințele prevăzute la articolul 
80 literele (d) - (h).

Persoanele care comercializează sau 
intermediază medicamente se asigură că 
medicamentele comercializate sau 
intermediate sunt acoperite de o autorizație 
de comercializare acordată conform 
Regulamentului (CE) nr. 726/2004 sau de 
către autoritățile competente ale unui stat 
membru în conformitate cu prezenta 
directivă.

Persoanele respective comunică activitatea 
pe care o desfășoară către autoritatea 
competentă din statul membru în care sunt 
stabilite;

Persoanele respective comunică activitatea 
pe care o desfășoară către autoritatea 
competentă din statul membru în care sunt 
stabilite, care, la rândul ei, informează 
Agenția.

Or. en

Justificare

Persoanele sau entitățile care comercializează sau intermediază medicamente ar trebui să 
aibă obligația de a verifica dacă pentru produsele comercializate sau intermediate există o 
autorizație de comercializare valabilă. Procedura de notificare națională ar trebui să fie 
consolidată printr-o bază de date comunitară, similar cerințelor pentru titularii autorizațiilor 
de distribuției angro, astfel încât toți participanții să fie cunoscuți într-o manieră 
transparentă.

Amendamentul 106
Vicky Ford

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2001/83/CE
Articolul 85b – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoanele care comercializează 
medicamente se asigură că medicamentele 
comercializate sunt acoperite de o 
autorizație de comercializare acordată 
conform Regulamentului (CE) nr. 
726/2004 sau de către autoritățile 
competente ale unui stat membru în 
conformitate cu prezenta directivă. În plus, 
se aplică cerințele prevăzute la articolul 
80 literele (d) - (h).

Persoanele care comercializează sau 
intermediază medicamente se asigură că 
medicamentele comercializate sau 
intermediate sunt acoperite de o autorizație 
de comercializare acordată conform 
Regulamentului (CE) nr. 726/2004 sau de 
către autoritățile competente ale unui stat 
membru în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 107
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Titlul VIIa (nou) – articolul 85c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. După articolul 85b se introduce 
următorul titlu VIIa și articol 85c:

TITLUL VIIa

VÂNZĂRILE PRIN INTERNET

Articolul 85c

(1) Comisia adoptă acte delegate privind o 
siglă comunitară pentru pagina de 
întâmpinare a site-urilor farmaceutice, 
ajutând publicul să identifice dacă există o 
legătură între un site internet care oferă 
medicamente spre vânzare și o farmacie 
autorizată. Această siglă este conectată la un 
site internet central la nivel de stat membru, ce 
urmează să fie creat de fiecare stat membru, 
care permite vizitatorilor să verifice 
autenticitatea siglei și care furnizează 
informațiile de bază privind riscurile legate de 
cumpărarea de medicamente prin internet. 
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Actele respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că toate site-urile 
farmaceutice autorizate legate de farmaciile 
de pe teritoriul lor afișează sigla comunitară 
menționată la alineatul (1) și pentru a preveni 
utilizarea siglei de către site-urile 
farmaceutice neautorizate și conectarea 
acestora la site-ul internet central menționat 
la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Internetul este cel mai important punct de intrare în UE a medicamentelor falsificate și ar 
trebui, deci, inclus în prezenta directivă.

Amendamentul 108
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 88 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. La articolul 88, după alineatul (1), se 
introduce următorul alineat (1a):
„(1a) Statele membre, în colaborare cu 
Comisia și după consultarea părților 
interesate, elaborează o strategie de 
informare privind fiabilitatea furnizorilor 
de medicamente. Această strategie ar 
trebui să țină seama de diversele legislații 
naționale de reglementare a furnizării de 
medicamente și a riscurilor asociate cu 
anumite metode de furnizare a 
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medicamentelor, cum ar fi canalele 
internet ilegale.”

Or. it

Justificare

Internetul este principala sursă de medicamente contrafăcute. Cetățenii ar trebui descurajați 
în mod ferm de la achiziționarea medicamentelor prin canale de distribuție ilegale. Prin 
urmare, ar fi oportună organizarea unor campanii de educare legate de acest subiect atât la 
nivel național, cât și la nivel european.

Amendamentul 109
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 88b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 88b
Statele membre, în colaborare cu Comisia 
și după consultarea reprezentanților 
părților interesate, elaborează o strategie 
de informare privind siguranța furnizării 
de medicamente. Această strategie ține 
seama de diversele dispoziții legale 
naționale privind furnizarea de 
medicamente și riscurile asociate cu 
anumite metode de furnizare a 
medicamentelor, cum ar fi 
comercializarea ilegală prin internet.

Or. de

Justificare

Internetul este principala sursă de medicamente ilegale. Cetățenii ar trebui descurajați de la 
achiziționarea medicamentelor prin canale de distribuție ilegale. În special, ar trebui să se 
promoveze campaniile de informare atât în statele membre, cât și pe întreg teritoriul 
european.
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Amendamentul 110
Vicky Ford

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 14a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 97 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. La articolul 97, se adaugă următorul 
alineat (5a):
(5a) Comisia, în colaborare cu Agenția și 
autoritățile naționale competente, asigură 
că producătorii, importatorii, distribuitorii 
angro, comercianții și intermediarii 
promovează individual sau colectiv 
campanii de informare pe diferite canale 
de informare (presă, televiziune, radio, 
internet) pentru a sensibiliza populația cu 
privire la riscurile asociate cumpărării de 
medicamente falsificate de pe internet.

Or. en

Justificare

Populația trebuie sensibilizată cu privire la riscurile asociate cu achiziționarea de 
medicamente prin internet și informată în legătură cu modul în care pot deosebi farmaciile 
online autorizate de distribuitorii ilegali. Ținând seama de resursele financiare pe care le au 
la dispoziție producătorii, importatorii, distribuitorii angro, comercianții și intermediarii și 
având în vedere că este în interesul acestora să își protejeze consumatorii și propria 
reputație, campaniile de informare ar trebui să fie conduse de sector, Comisia urmând să 
aibă un rol de supraveghere pentru a asigura desfășurarea campaniilor.

Amendamentul 111
Patrizia Toia

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 16
Directiva 2001/83/CE
Articolul 111b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 121 alineatul (2), Comisia 

(2) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 121 alineatul (2), Comisia 
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adoptă orientările care definesc în detaliu 
cerințele prevăzute la alineatul (1) literele
(a) - (d).

adoptă orientările care definesc în detaliu 
cerințele prevăzute la alineatul (1) literele
(a) - (d), garantând prin instrumente 
adecvate și eventual prin măsuri 
extraordinare verificarea și 
supravegherea ulterioară a calității 
principiilor și a siguranței.

Or. it

Justificare

Este de dorit ca monitorizarea să fie înăsprită, în special în cazul importurilor de principii 
active din țări terțe, fără însă a se pierde din vedere cerința de a face o distincție între 
monitorizarea bunelor practici de fabricație (și în final a calității principiilor active) și 
verificarea așa-numitelor falsuri sau falsificări, care privesc eventualii titulari ai brevetelor.

Amendamentul 112
Ioannis A. Tsoukalas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. el
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Amendamentul 113
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 17
Directiva 2001/83/CE
Articolul 118ca (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 118ca

Comisia și statele membre cooperează 
îndeaproape cu Consiliul Europei cu 
privire la instituirea unei Convenții 
europene privind suprimarea falsificării 
medicamentelor și a traficului cu 
medicamente falsificate. Convenția 
tratează aspectele de drept civil și penal 
ale falsificării și traficului de 
medicamente falsificate.

Or. en

Justificare

S-a observat că falsificarea medicamentelor a devenit o activitate condusă de rețele 
internaționale de infractori și că nu este posibil să se combată această chestiune de sănătate 
publică doar în interiorul frontierelor UE. Astfel, Uniunea Europeană și statele membre ar 
trebui să sprijine semnarea și ratificarea noii Convenții internaționale a Consiliului Europei.

Amendamentul 114
Vicky Ford

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pun în aplicare actele 
cu putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la data de [a se introduce 
data exactă, 18 luni de la data publicării]. 
Statele membre comunicată de îndată 
Comisiei textele acestor acte, precum și un 

(1) Statele membre pun în aplicare actele 
cu putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la data de [a se introduce 
data exactă, 6 luni de la data publicării]. 
Statele membre comunicată de îndată 
Comisiei textele acestor acte, precum și un 
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tabel de corespondență între respectivele 
acte și prezenta directivă.

tabel de corespondență între respectivele 
acte și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste dispoziții 
începând cu [a se introduce data exactă, 18
luni de la data publicării + o zi]. Cu toate 
acestea, statele membre pun în aplicare:

Statele membre aplică aceste dispoziții 
începând cu [a se introduce data exactă, 6
luni de la data publicării + o zi]. Cu toate 
acestea, statele membre pun în aplicare:

(a) prevederile necesare pentru a conforma 
articolului 1 alineatul (4) în ceea ce 
privește articolul 46b alineatul (2) litera (b) 
și articolul 46b alineatul (3) din Directiva 
2001/83/CE astfel cum a fost modificată 
prin prezenta directivă începând cu [a se 
introduce data exactă, 24 de luni de la data 
publicării];

(a) prevederile necesare pentru a conforma 
articolului 1 alineatul (4) în ceea ce 
privește articolul 46b alineatul (2) litera (b) 
și articolul 46b alineatul (3) din Directiva 
2001/83/CE astfel cum a fost modificată 
prin prezenta directivă începând cu [a se 
introduce data exactă, 24 de luni de la data 
publicării];

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

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

Atunci când statele membre adoptă aceste 
dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoțite de o asemenea 
trimitere la data publicării lor oficiale. 
Statele membre stabilesc modalitatea de 
efectuare a acestei trimiteri.

(c) prevederile necesare pentru a se 
conforma cu articolul 1 alineatul (9) dacă 
se raportează la articolul 54a alineatul (5) 
și articolul 54a alineatele (2) și (3), în 
măsura în care la acestea se face referire 
la articolul 54a alineatul (5) din Directiva 
2001/83/CE astfel cum a fost modificată 
prin prezenta directivă începând cu [a se 
introduce data exactă, 6 de luni de la data 
publicării];
(d) prevederile necesare pentru a se 
conforma cu articolul 1 alineatul (9) cu 
excepția situației în care se raportează la 
articolul 54a alineatul (5) și articolul 54a 
alineatele (2) și (3), în măsura în care la 
acestea se face referire la articolul 54a 
alineatul (5) din Directiva 2001/83/CE 
astfel cum a fost modificată prin prezenta 
directivă începând cu [a se introduce data 
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exactă, 48 de luni de la data publicării].
Atunci când statele membre adoptă aceste 
dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoțite de o asemenea 
trimitere la data publicării lor oficiale. 
Statele membre stabilesc modalitatea de 
efectuare a acestei trimiteri.

Or. en

Justificare

Chiar și după intrarea în vigoare a directivei, este puțin probabil să se adopte măsuri 
concrete timp de câțiva ani. Prin urmare, ar trebui să se aplice în continuare măsuri 
provizorii până la adoptarea unor măsuri definitive. Aceste măsuri ar trebui să prevadă, 
printre altele, ca titularii autorizațiilor de fabricație (inclusiv reambalatorii) care 
îndepărtează sau acoperă elementele de siguranță vizibile aplicate voluntar de către 
producător să înlocuiască acestea cu elemente de siguranță echivalente vizibile și să fie trași 
la răspundere în mod strict în cazul în care acțiunile lor au ca urmare intrarea pe piață a 
unor produse contrafăcute. 


