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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.



PR\669665CS.doc 3/7 PE 390.464v01-00

CS

OBSAH

Strana

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU .......................5

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ ...........................................................................................7



PE 390.464v01-00 4/7 PR\669665CS.doc

CS



PR\669665CS.doc 5/7 PE 390.464v01-00

CS

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES 
o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o 
provádění pravomocí svěřených Komisi
(KOM(2006)0919 – C6-0030/2007 – 2006/0295(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2006)0919)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0030/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj 
návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Zejména je třeba zmocnit Komisi k 
přijetí určitých ustanovení a příloh, k 
dojednání opatření a zásad a pokynů i k 
vymezení specifických podmínek pro 
použití. Tato opatření obecného významu, 
jejichž účelem je změnit nebo zrušit jiné 
než podstatné prvky směrnice 2001/83/ES, 
nebo doplnit tuto směrnici přidáním 
nových jiných než podstatných prvků, by 
měla být přijata regulativním postupem s 
kontrolou stanoveným v článku 5a 

(4) Zejména je třeba zmocnit Komisi k 
přijetí určitých ustanovení a příloh, k 
dojednání opatření a zásad a pokynů k 
vymezení specifických podmínek pro 
použití a k přijetí seznamu rostlinných 
látek a konečných opatření týkajících se 
pozastavení a zrušení platnosti rozhodnutí 
o registraci. Tato opatření obecného 
významu, jejichž účelem je změnit nebo 
zrušit jiné než podstatné prvky směrnice 
2001/83/ES, nebo doplnit tuto směrnici 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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rozhodnutí 1999/468/ES. přidáním nových jiných než podstatných 
prvků, by měla být přijata regulativním 
postupem s kontrolou stanoveným v článku 
5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pozměňovací návrh 2
ČL. 1 BOD 1A (NOVÝ)

Čl. 16f odst. 1 (směrnice 2001/83/ES)

1a. Čl. 16f odst. 1 se nahrazuje tímto:
„1. Seznam rostlinných látek, rostlinných 
přípravků a jejich kombinací za účelem 
jejich použití v tradičních rostlinných 
léčivých přípravcích, jehož účelem je 
změnit jiné než podstatné prvky této 
směrnice jejich doplněním, se stanoví 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 121 odst. 2a. Tento seznam bude pro 
každou rostlinnou látku obsahovat 
indikace, sílu léčivého přípravku a 
dávkování, cestu podání a veškeré další 
informace nutné k bezpečnému užívání 
rostlinné látky coby tradičního léčivého 
přípravku.“

Pozměňovací návrh 3
ČL. 1 BOD 6a (NOVÝ)

Čl. 107 odst. 2 čtvrtý pododstavec (směrnice 2001/83/ES)

(6a) Čtvrtý pododstavec čl. 107 odst. 2 se 
nahrazuje tímto:
„Konečná opatření, jejichž účelem je 
změnit jiné než podstatné prvky této 
směrnice jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 121 odst. 2a.“
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Přizpůsobení směrnice týkající se humánních léčivých přípravků revidovanému rozhodnutí 
o komitologii 1999/468/EHS musí plně zohledňovat nově zavedený regulativní postup 
s kontrolou. 

Jako zpravodajka jsem přesvědčena, že by se seznam rostlinných látek a konečná opatření 
týkající se pozastavení a zrušení platnosti rozhodnutí o registraci měly přijímat novým 
regulativním postupem s kontrolou.


