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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, 
nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais
(COM(2006)0919 – C6-0030/2007 – 2006/0295(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0919)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C6-0030/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
4 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(4) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus pataisyti tam tikras nuostatas ir 
priedus, priimti susitarimus, principus bei 
gaires ir apibrėžti konkrečias taikymo 
sąlygas. Kadangi šios priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies keisti 
arba išbraukti neesmines Direktyvos 
2001/83/EB nuostatas arba papildyti šią 
direktyvą įrašant naujas neesmines 
nuostatas, jos turi būti patvirtintos taikant 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje 
numatytą reguliavimo procedūrą su 

(4) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus pataisyti tam tikras nuostatas ir 
priedus, priimti susitarimus, principus bei 
gaires ir apibrėžti konkrečias taikymo 
sąlygas, taip pat priimti žolinių medžiagų 
sąrašus ir galutines priemones, susijusias 
su leidimo pardavinėti sustabdymu arba 
panaikinimu. Kadangi šios priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies keisti 
arba išbraukti neesmines Direktyvos 
2001/83/EB nuostatas arba papildyti šią 
direktyvą įrašant naujas neesmines 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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tikrinimu. nuostatas, jos turi būti patvirtintos taikant 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje 
numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Pakeitimas 2
1 STRAIPSNIO 1A PUNKTAS (naujas)

16f straipsnio 1 dalis (Direktyva 2001/83/EB)

1a) 16f straipsnio 1 dalis keičiama taip:
„1. Žolinių medžiagų, preparatų ir jų 
derinių, kuriuos galima naudoti 
tradiciniams žoliniams vaistams gaminti, 
sąrašas, skirtas neesminėms šio 
reglamento dalims iš dalies keisti jį 
papildant, gali būti sudaromas pagal 
121 straipsnio 2a dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. 
Šiame sąraše nurodoma kiekvienos 
žolinės medžiagos žymėjimas, tikslus 
stiprumas ir dozavimas, vaistų vartojimo 
būdas ir kita informacija, reikalinga, kad 
žolinė medžiaga, kaip tradicinės 
medicinos vaistai, būtų vartojama 
saugiai.“

Pakeitimas 3
1 STRAIPSNIO 6A PUNKTAS (naujas)

107 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa (Direktyva 2001/83/EB)

6a) ketvirtoji 107 straipsnio 2 dalies 
pastraipa keičiama taip:
„Galutinės priemonės, skirtos 
neesminėms šios direktyvos dalims keisti 
ją papildant, priimamos pagal 
121 straipsnio 2a dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“ 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Koreguojant žmonėms skirtų vaistų direktyvą pagal persvarstytą sprendimą, susijusį su 
1999/468/EEB komitologija, visapusiškai atsižvelgiama į pradėtą naujai taikyti reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu. 

Pranešėjas mano, kad žolinių medžiagų sąrašas ir galutinės priemonės, susijusios su leidimų 
pardavinėti sustabdymu arba panaikinimu, turėtų būti priimami laikantis naujosios 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.


