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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* : Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I : Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II : Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) πλειοψηφία των 
ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη 
ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** : Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός από τις 
περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 και 300 της 
Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I : Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) πλειοψηφία των 
ψηφισάντων

***II : Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) πλειοψηφία των 
ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη 
ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III : Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για την έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και 
αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει 
της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς 
λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις 
διόρθωσης υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
ανατίθενται στην Επιτροπή
(COM(2006)0919 – C6-0030/2007 – 2006/0295(COD))
(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2006)0919)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα 
με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0030/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4) Ενδείκνυται ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να προσαρμόσει ορισμένες 
διατάξεις και παραρτήματα, να θεσπίσει 
ρυθμίσεις, αρχές και κατευθυντήριες 
γραμμές, καθώς και να καθορίσει 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις εφαρμογής. 
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση ή την κατάργηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ ή τη συμπλήρωσή της με την 

(4) Ενδείκνυται ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να προσαρμόσει ορισμένες 
διατάξεις και παραρτήματα, να θεσπίσει 
ρυθμίσεις, αρχές και κατευθυντήριες γραμμές, 
να καθορίσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
εφαρμογής καθώς και να εγκρίνει τον 
κατάλογο φυτικών ουσιών και των τελικών 
μέτρων που σχετίζονται με την αναστολή 
και ανάκληση των αδειών εμπορίας.
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την 

  
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.



PE 390.464v01-00 6/7 PR\669665EL.doc

EL

προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

τροποποίηση ή την κατάργηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της οδηγίας 2001/83/ΕΚ ή τη 
συμπλήρωσή της με την προσθήκη νέων μη 
ουσιωδών στοιχείων, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του 
άρθρου 5 α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 Α (νέο)

Άρθρο 16 στ, παράγραφος 1 (Οδηγία 2001/83/EΚ)

(1 α) Το άρθρο 16 στ, παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
"1. Κατάλογος φυτικών ουσιών, 
παρασκευασμάτων και συνδυασμών τους 
για χρήση σε παραδοσιακά φάρμακα 
φυτικής προέλευσης, ο οποίος αποσκοπεί 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας συμπληρώνοντάς 
την, καταρτίζεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο της 
οποίας μνεία γίνεται στο άρθρο 121, 
παράγραφος 2 α. Για κάθε φυτική ουσία ο 
κατάλογος αναγράφει την ένδειξη, την 
καθορισμένη δοσολογία και την ποσολογία, 
τον τρόπο χορήγησης και κάθε άλλη 
πληροφορία που είναι απαραίτητη για την 
ασφαλή χρήση της φυτικής ουσίας ως 
παραδοσιακού φαρμάκου.

Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6 Α (νέο)

Άρθρο 107, παράγραφος 2, εδάφιο 4 (Οδηγία 2001/83/EΚ)

(6 α) στο άρθρο 107, παράγραφος 2 το 
τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"Τα τελικά μέτρα που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας δια της συμπλήρωσής 
της θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 121, 
παράγραφος 2 α." 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι προσαρμογές της οδηγίας περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση στην αναθεωρημένη περί επιτροπολογίας απόφαση 1999/468/ΕΚ 
λαμβάνουν πλήρως υπόψη την προσφάτως θεσπισθείσα κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. 

Η εισηγήτριά σας είναι της γνώμης ότι ο κατάλογος φυτικών ουσιών και τα τελικά μέτρα που 
σχετίζονται με την αναστολή και ανάκληση των αδειών εμπορίας πρέπει να εγκριθούν βάσει 
της νέας κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο.


