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Farmakovigilanca (sprememba Direktive 2001/83/ES) ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. septembra 2010 o predlogu 

direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/83/ES o 

zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini glede farmakovigilance 

(KOM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0665), 

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 

Parlamentu podala predlog (C6-0514/2008), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu Parlamentu in Svetu z naslovom 

„Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne 

postopke odločanja“ (KOM(2009)0665), 

– ob upoštevanju členov 294(3) ter 114 in 168(4)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 10. junija 20091, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 7. oktobra 20092, 

– ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 23. junija 2010, da bo odobril 

stališče Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 

Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in Odbora za notranji trg in varstvo 

potrošnikov (A7-0159/2010), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 

nacionalnim parlamentom. 
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Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 22. septembra 2010 z 

namenom sprejetja Direktive 2010/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o 

spremembah Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v 

humani medicini, glede farmakovigilance 

 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi 2010/84/EU.) 

 

 


