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Medicamente falsificate:
noi norme
pentru sporirea
siguranței
pacienților

Falsificarea medicamentelor este de prea
mult timp o amenințare gravă pentru sănătatea
publică în UE.
Se vor aplica noi norme privind elementele de
siguranță pentru medicamentele eliberate pe
bază de rețetă care sunt vândute în UE.

De acum înainte, industria va trebui să aplice un cod de bare 2-D și un dispozitiv de protecție împotriva
modificărilor ilicite pe cutia medicamentelor eliberate pe bază de rețetă. Farmaciile, inclusiv farmaciile
online, și spitalele vor trebui să verifice autenticitatea medicamentelor înainte de a le elibera pacienților.
Acesta este ultimul pas în transpunerea Directivei privind medicamentele falsificate, adoptată în 2011,
care vizează garantarea siguranței și a calității medicamentelor vândute în UE. Medicamentele produse
înainte de sâmbătă 9 februarie 2019 fără elemente de siguranță pot, de asemenea, să rămână pe piață
până la data lor de expirare. Noul sistem de verificare de la un capăt la altul va obliga însă persoanele
autorizate (în special farmaciștii și spitalele) să verifice, pe tot parcursul lanțului de aprovizionare,
autenticitatea produselor. El va permite statelor membre să asigure o mai bună trasabilitate a
medicamentelor individuale, în special în cazul în care există vreo preocupare legată de unul dintre
acestea.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Comisarul european Corina Crețu
în vizită oficială la Florența
În perioada 8-11 februarie, comisarul european pentru
politică regională Corina Crețu se va afla în orașul italian
Florența și în împrejurimi pentru a vizita proiecte ce au
beneficiat de finanțare prin intermediul politicii de
coeziune în Italia. Vineri, 8 februarie, înaltul oficial
european se va întâlni cu dl. Enrico Rossi, președintele
regiunii Toscana, pentru a discuta beneficiile aduse de
programele cu finanțare europeană. Comisarul pentru
politică regională va vizita proiecte în orașul Lucca și în
zonele învecinate, printre care și compania Futura, care
a beneficiat de fonduri europene pentru a-și moderniza
tehnologia de producere și prelucrare a hârtiei.
Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România

Transparența și previzibilitatea condițiilor
de muncă: Comisia salută noul
acord provizoriu
Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au
ajuns la un acord provizoriu cu privire la propunerea
Comisiei referitoare la o nouă directivă care va crea condiții
de muncă mai transparente și mai previzibile, în special
pentru lucrătorii cu contracte de muncă atipice. Marianne
Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă,
afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă
a salutat încheierea acordului prin următoarea declarație:
„În urma inițiativei noastre de a garanta condiții de muncă
transparente și previzibile, vor fi protejați mai mulți
lucrători în toată Europa, în special un număr din ce în ce
mai mare de persoane active în noi forme de muncă,
cum ar fi locurile de muncă cu program flexibil și cu
contracte la cerere, precum și lucrătorii casnici. [...]“

Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România

Comisia facilitează accesul transfrontalier
securizat al cetățenilor la date medicale
Comisia a prezentat o serie de recomandări în vederea
creării unui sistem securizat care să le permită cetățenilor
accesul la dosarele lor electronice de sănătate în toate
statele membre. Se estimează că, până la sfârșitul anului
2021, pe lângă Finlanda, Estonia, Luxemburg și Republica
Cehă, 18 țări vor face schimb de dosare ale pacienților și
de prescripții electronice.
Știre completă:
Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Combaterea discursurilor ilegale de
incitare la ură din mediul online –
Codul de conduită al UE asigură un
răspuns rapid

Cea de a patra evaluare a Codului de conduită al UE arată că
această inițiativă a Comisiei dă rezultate bune. În România,
peste 90% din mesajele instigatoare la ură raportate în mediul
online au fost șterse, comparativ cu 53% în mai 2017.
La nivelul Uniunii Europene, companii din domeniul IT
evaluează 89 % din conținutul semnalat în decursul a 24 de ore,
iar 72 % din conținutul considerat a fi un discurs ilegal de
incitare la ură este eliminat, comparativ cu situația din 2016,
când a fost lansat Codul, procentajul fiind atunci de 40 % și,
respectiv, de 28 %. Cu toate acestea, companiile trebuie să își
îmbunătățească feedbackul către utilizatori.
Decizia-cadru privind combaterea rasismului și a xenofobiei
incriminează incitarea publică la violență sau la ură împotriva
unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de
grup definit pe criterii de rasă, culoare, religie, descendență
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România sau origine națională ori etnică.

Semestrul european – pachetul de iarnă: evaluarea
progreselor înregistrate de statele membre în ceea ce
privește îndeplinirea priorităților economice și sociale
În evaluarea sa anuală a situației economice și sociale
din statele membre, Comisia Europeană subliniază
astăzi, 27 februarie 2019, necesitatea de a promova
investițiile, de a urma politici fiscal-bugetare
responsabile și de a pune în aplicare reforme bine
concepute. Provocările variază în mod semnificativ de
la o țară la alta și necesită măsuri de politică adecvate și
hotărâte.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Comerțul online: Comisia și autoritățile de
protecție a consumatorilor solicită informații
clare cu privire la prețuri și la reduceri

În urma verificării unor site-uri destinate consumatorilor
din UE reiese că mulți consumatori se confruntă cu
informații neclare cu privire la prețuri și la reduceri atunci
când fac cumpărături online. În data de 22 februarie 2019,
Comisia Europeană și autoritățile naționale pentru
protecția consumatorilor publică rezultatele unei verificări
efectuate la nivelul UE a 560 de site-uri de comerț
electronic care oferă o gamă largă de bunuri, servicii și
conținut digital, de la îmbrăcăminte sau încălțăminte la
programe informatice sau bilete la spectacole.
Aproximativ 60 % din aceste site-uri au prezentat nereguli
în ceea ce privește respectarea normelor UE în materie de
protecție a consumatorilor, în special în ceea ce privește
modul în care sunt prezentate prețurile și ofertele speciale.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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Pregătirea pentru Brexit: Comisia
intensifică activitățile de informare
vizând pregătirea întreprinderilor din
UE în domeniul vamal pentru scenariul
„fără acord”

Comisia Europeană și-a intensificat activitățile de
informare vizând pregătirea întreprinderilor din UE
pentru scenariul „fără acord”, în domeniul vamal și
al impozitării indirecte, cum ar fi TVA-ul, având în
vedere riscul ca Regatul Unit să părăsească UE la
data de 30 martie a acestui an fără niciun fel de
acord (scenariul „fără acord”).

Campania de informare lansată astăzi face parte din
eforturile actuale ale Comisiei de pregătire pentru
ieșirea fără acord a Regatului Unit din Uniunea
Europeană, în conformitate cu concluziile Consiliului
European (articolul 50) din decembrie 2018, care
îndeamnă la intensificarea pregătirii pentru toate
scenariile. Rolul acestei campanii este de a contribui la
informarea întreprinderilor care doresc să-și mențină
schimburile comerciale cu Regatul Unit după 30 martie
cu privire la ceea ce trebuie să facă pentru a asigura o
tranziție cât mai lină. O bună pregătire pentru situația
în care Regatul Unit ar deveni o țară terță evită
producerea unei perturbări semnificative a activității
întreprinderilor din UE. În urma apelurilor lansate de
Consiliul European (articolul 50) în noiembrie și
decembrie 2018 pentru intensificarea pregătirii la toate
nivelurile, Comisia a adoptat, la 19 decembrie 2018, un plan de acțiune vizând pregătirea pentru Brexit și mai multe
măsuri legislative, inclusiv în domeniul vamal. Acestea au urmat comunicărilor publicate în noiembrie și iulie 2018.
Într-un astfel de scenariu „fără acord”, mărfurile care sosesc din Regatul Unit sau pleacă spre Regatul Unit vor fi
considerate importuri și, respectiv, exporturi dintr-o „țară terță”. Aceasta înseamnă că formalitățile și controalele
vamale se vor aplica și la import, și la export. Taxele vamale, TVA și accizele vor fi percepute la import, iar
exporturile către Regatul Unit vor fi scutite de TVA.
Știre completă: Reprezentanța Comisiei Europene în România
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