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PR_COD_1am

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate, pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau pentru a modifica poziţia comună

*** Procedura de aviz conform
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate, pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau pentru a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate, pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

Privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite 
Comisiei[COM(2006) 0919 – C6-0030/2007 – 2006/0295 (COD)]

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– 1având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2006) 0919)1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0030/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 
(A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Textul propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 4

(4) Comisiei ar trebui să i se confere în 
special competenţe de adaptare a anumitor 
dispoziţii şi anexe, de adoptare a unor 
măsuri, principii şi orientări şi de instituire 
a unor condiţii specifice de aplicare. 
Deoarece aceste măsuri au un domeniu 
general de aplicare şi sunt concepute 
pentru a modifica/elimina elementele 
neesenţiale din Directiva 2001/83/CE 
şi/sau pentru a completa prezenta directivă 
prin adăugarea unor noi elemente 

(4) Comisiei ar trebui să i se confere în 
special competenţe de adaptare a anumitor 
dispoziţii şi anexe, de adoptare a unor 
măsuri, principii şi orientări, de instituire a 
unor condiţii specifice de aplicare şi de 
adoptare a listei substanţelor din plante şi 
a măsurilor finale privind suspendarea 
sau revocarea autorizaţiilor de 
comercializare. Deoarece aceste măsuri au 
un domeniu general de aplicare şi sunt 
concepute pentru a modifica/elimina 

  
1 Nepublicat încă în JO.
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neesenţiale, acestea ar trebui adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

elementele neesenţiale din Directiva 
2001/83/CE şi/sau pentru a completa 
prezenta directivă prin adăugarea unor noi 
elemente neesenţiale, acestea ar trebui 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Amendamentul 2
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1A (nou)

Articolul 16f alineatul (1) (Directiva 2001/83/CE)

(1a) Articolul 16f alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„1. O listă a substanţelor din plante, 
preparatelor din plante şi a combinaţiilor 
acestora în vederea folosirii în produsele 
medicamentoase tradiţionale din plante, 
destinată modificării elementelor 
neesenţiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia, se stabileşte în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 121 alineatul (2).Lista conţine, 
în ceea ce priveşte fiecare substanţă din 
plante, indicaţia, concentraţia specificată 
şi posologia, calea de administrare, 
precum şi orice alte informaţii necesare 
pentru folosirea în siguranţă a substanţei 
din plante ca produs medicamentos 
tradiţional.”

Amendamentul 3
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6A (nou)

Articolul 107 alineatul (2) al patrulea paragraf (Directiva 2001/83/CE)

(6a) La articolul 107 alineatul (2) al 
patrulea paragraf se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Măsurile finale, destinate modificării 
elementelor neesenţiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
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articolul 121 alineatul (2a).”
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EXPUNERE DE MOTIVE

The adjustment of the medicinal products for human use Directive to the revised Comitology 
Decision 1999/468/EEC shall take fully into account the newly introduced regulatory 
procedure with scrutiny.

Your rapporteur is of the opinion that the list of herbal substances and the final measures in 
relation to suspension and revocation of marketing authorisations should be adopted under the 
new regulatory procedure with scrutiny.


