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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler, for 
så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen
(KOM(2006)0919 – C6-0030/2007 – 2006/0295(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2006)0919)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0030/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
(A6-0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 4

(4) Kommissionen bør bl.a. have beføjelse 
til at tilpasse visse bestemmelser og bilag, 
at fastlægge foranstaltninger, principper og 
retningslinjer samt at definere særlige 
gennemførelsesvilkår. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre eller ophæve ikke-
væsentlige bestemmelser i direktiv 
2001/83/EF eller at supplere det med nye 
ikke-væsentlige bestemmelser, bør de 
vedtages efter forskriftsproceduren med 

(4) Kommissionen bør bl.a. have beføjelse 
til at tilpasse visse bestemmelser og bilag, 
at fastlægge foranstaltninger, principper og 
retningslinjer, at definere særlige 
gennemførelsesvilkår og at vedtage listen 
over droger og de endelige 
foranstaltninger i forbindelse med 
suspendering og tilbagekaldelse af 
markedsføringstilladelser. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre eller ophæve ikke-

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

væsentlige bestemmelser i direktiv 
2001/83/EF eller at supplere det med nye 
ikke-væsentlige bestemmelser, bør de 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt)

Artikel 16 f, stk. 1 (direktiv 2001/83/EF)

1a) Artikel 16f, stk. 1, affattes således:
"1. Efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 121, stk. 2a), udarbejdes 
der en liste over droger, 
drogetilberedninger og sammensætninger 
heraf til brug i traditionelle 
plantelægemidler, hvormed formålet er at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere det. Denne liste 
indeholder, for så vidt angår den enkelte 
droge, indikationen, den nærmere 
angivne styrke og dosering, 
administrationsvejen og andre nødvendige 
oplysninger for sikker anvendelse af 
drogen som traditionelt 
plantelægemiddel."

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 1, NR. 6 A (nyt)

Artikel 107, stk. 2, afsnit 4 (direktiv 2001/83/EF)

6a) Artikel 107, stk. 2, afsnit 4, affattes 
således:
"De endelige foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
121, stk. 2a).
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BEGRUNDELSE

Tilpasningen af direktivet om humanmedicinske lægemidler til den reviderede 
komitologiafgørelse 1999/468/EØF skal tage fuldt hensyn til den nyligt indførte 
forskriftsprocedure med kontrol.

Ordføreren mener, at listen over droger og de endelige foranstaltninger i forbindelse med 
suspendering og tilbagekaldelse af markedsføringstilladelser bør vedtages efter den nye 
forskriftsprocedure med kontrol.


