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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w odniesieniu do uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji
(COM(2006)0919 – C6-0030/2007 – 2006/0295(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2006)0919)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0030/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT PREAMBUŁY 4

(4) Należy przyznać Komisji uprawnienia 
do odpowiedniego dostosowania 
niektórych przepisów i załączników, 
przyjmowania uzgodnień, zasad i 
wytycznych, jak i do określenia 
szczególnych warunków ich stosowania.
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
mają na celu zmianę lub usunięcie 

(4) Należy przyznać Komisji uprawnienia 
do odpowiedniego dostosowania 
niektórych przepisów i załączników, 
przyjmowania uzgodnień, zasad i 
wytycznych, określenia szczególnych 
warunków ich stosowania, a także do 
przyjęcia wykazu substancji ziołowych 
oraz podjęcia ostatecznych środków w 

  
1 Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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elementów innych niż istotne dyrektywy 
2001/83/WE lub uzupełnienie tej
dyrektywy poprzez dodanie elementów 
innych niż istotne, środki te należy przyjąć 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

związku z zawieszeniem lub uchyleniem 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 

mają na celu zmianę lub usunięcie 
elementów innych niż istotne dyrektywy 
2001/83/WE lub uzupełnienie tej
dyrektywy poprzez dodanie elementów 
innych niż istotne, środki te należy przyjąć 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

Poprawka 2
ARTYKUŁ 1, USTĘP 1A (nowy)

Artykuł 16f, ustęp 1 (dyrektywa 2001/83/WE)

(1a) Artykuł 16f ustęp 1 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„1. Wykaz substancji i preparatów 
ziołowych oraz produktów złożonych, 
używanych w produkcji tradycyjnych 
ziołowych środków leczniczych, który 
zmienia elementy nieistotne niniejszej 
dyrektywy, należy ustanowić zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 121 ust. 2a.  
Wykaz ten powinien zawierać w 
odniesieniu do każdej substancji ziołowej 
jej oznaczenie, moc, dawkowanie, sposób 
podawania oraz wszelkie inne informacje 
niezbędne dla bezpiecznego stosowania 
substancji ziołowych jako tradycyjnego 
środka leczniczego”.

Poprawka 3
ARTYKUŁ 1, USTĘP 6A (nowy)

Artykuł 107, ustęp 2, akapit 4 (dyrektywa 2001/83/WE)

(6a) Czwarty akapit art. 107 ust. 2 
otrzymuje następujące brzmienie:
„Ostateczne środki mające na celu zmianę 
nieistotnych elementów niniejsze 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie 
zostaną podjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
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mowa w art. 121 ust. 2a”.

UZASADNIENIE

Dostosowanie dyrektywy w sprawie produktów leczniczych stosowanych u ludzi do 
zweryfikowanej decyzji dotyczącej komitologii 1999/468/EWG powinno w pełni 
uwzględniać nowo wprowadzoną procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą.

Sprawozdawca jest zdania, że wykaz substancji ziołowych oraz ostateczne środki związane z 
zawieszeniem i uchyleniem pozwoleń na dopuszczenie do obrotu należy przyjąć zgodnie 
z nową procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą.


