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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta 
komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta
(KOM(2006)0919 – C6-0030/2007 – 2006/0295(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0919)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0030/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta mukauttaa eräitä säännöksiä ja
liitteitä, hyväksyä järjestelyjä, periaatteita 
ja suuntaviivoja sekä määrittää erityiset 
soveltamisedellytykset. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa tai poistaa 
direktiivin 2001/83/EY muita kuin 

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä 
toimivalta mukauttaa eräitä säännöksiä ja 
liitteitä, hyväksyä järjestelyjä, periaatteita 
ja suuntaviivoja sekä määrittää erityiset 
soveltamisedellytykset ja muuttaa 
kasviperäisten aineiden luetteloa ja 
lopullisia toimia sen mukaan, miten 
myyntilupien voimassaoloja keskeytetään 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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keskeisiä osia tai täydentää mainittua 
direktiiviä lisäämällä siihen uusia muita 
kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

tai ne peruutetaan. Koska nämä 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa tai poistaa 
direktiivin 2001/83/EY muita kuin 
keskeisiä osia tai täydentää mainittua 
direktiiviä lisäämällä siihen uusia muita 
kuin keskeisiä osia, niistä olisi päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus 2
1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)
16 f artiklan 1 kohta (2001/83/EY)

1 a) Korvataan 16 f artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Laaditaan 121 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti luettelo,
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, perinteisissä 
kasvirohdosvalmisteissa käytettävistä 
kasviperäisistä aineista ja 
kasvirohdostuotteista ja niiden 
yhdistelmistä. Luettelo sisältää kunkin 
kasviperäisen aineen osalta sen 
käyttöaiheen, määritellyn vahvuuden ja 
annostuksen, antoreitin sekä kaikki muut 
tiedot, jotka ovat tarpeen kasviperäisen 
aineen käyttämiseksi turvallisesti 
perinteisenä lääkevalmisteena."

Tarkistus 3
1 ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi)

107 artiklan 2 kohdan 4 alakohta (2001/83/EY)

6 a) Korvataan 107 artiklan 2 kohdan 
4 alakohta seuraavasti:
"Lopullisista toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
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täydentämällä, päätetään 121 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”
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PERUSTELUT

Kun ihmisille tarkoitetuista lääkkeistä annettu direktiivi mukautetaan muutettuun 
komitologiapäätökseen 1999/468/ETY, on otettava kaikilta osin huomioon äskettäin käyttöön 
otettu valvonnan käsittävä sääntelymenettely. 

Esittelijä katsoo, että kasviperäisten aineiden luetteloa ja lopullisia toimia suhteessa siihen, 
miten myyntilupien voimassaoloja keskeytetään tai ne peruutetaan, olisi mukautettava uuden 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.


