
Fałszowane produkty lecznicze ***I 

P7_TA(2011)0056 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE 
w zakresie zapobiegania wprowadzaniu do legalnego systemu dystrybucji produktów leczniczych 
sfałszowanych pod względem tożsamości, historii lub źródła pochodzenia (COM(2008)0668 – C6- 

0513/2008 – 2008/0261(COD)) 

(2012/C 188 E/28) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2008)0668), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek 
Parlamentowi (C6-0513/2008), 

— uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu i Rady zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie 
traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665), 

— uwzględniając art. 294 ust. 3, art. 114 i art. 168 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej
skiej, 

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 lipca 2009 r. ( 1 ), 

— uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 7 października 2009 r. ( 2 ), 

— uwzględniając zobowiązanie złożone przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 21 grudnia 2010 r. do 
przyjęcia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7–0148/2010), 

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu swoje stanowisko określone poniżej; 

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

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

PL 28.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 188 E/91 

( 1 ) Dz.U. C 317 z 23.12.2009, s. 62. 
( 2 ) Dz.U. C 79 z 27.3.2010, s. 50. 

Środa, 16 lutego 2011 r.



P7_TC1-COD(2008)0261 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 lutego 2011 r. 
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE zmieniającej dyrektywę 
2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów 

leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, dyrektywy 2011/62/UE)

PL C 188 E/92 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.6.2012 

Środa, 16 lutego 2011 r.


	Fałszowane produkty lecznicze ***I P7_TA(2011)0056 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w zakresie zapobiegania wprowadzaniu do legalnego systemu dystrybucji produktów leczniczych sfałszowanych pod względem tożsamości, historii lub źródła pochodzenia (COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD)) (2012/C 188 E/28)

