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Изменение 22 да се чете, както следва: 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 14 

Регламент (ЕО) № 726/2004 

Член 62 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) В член 62, параграф 3, втора 

алинея се заличава; 

(14) Член 62 се изменя, както следва: 

 а) в параграф 1 трета алинея се 

заменя със следното: 

 „При провеждане на консултации с 

научно-консултативните групи, 

предвидени в член 56, параграф 2, 

комитетът изпраща на тези групи 

проектодоклада/ите за оценката, 
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изготвен/и от докладчика или 

съдокладчика. Становището, прието 

от научно-консултативната група, се 

изпраща на председателя на 

съответния комитет по начин, 

който гарантира спазването на 

сроковете, посочени в член 6, 

параграф 3 от настоящия регламент 

и член 40, параграф 3 от Регламент 

(ЕС) .../...+.“; 

 б) в параграф 1 четвъртата алинея се 

заменя със следния текст: 

 „Съществената част на 

становището се включва в текста на 

доклада за оценката, публикуван в 

съответствие с член 13, параграф 3 

от настоящия регламент и член 40, 

параграф 11 от Регламент (ЕС) 

.../...+.“; 

 ______________ 

 + ОВ: моля, въведете номера на 

регламента в документ COD 

2014/0257. 

Обосновка 

С точка 21 от регламента за изменение се премахват членове 30 – 54 от регламента, 

поради което позоваванията на член 31, параграф 3 и член 38, параграф 3 трябва да 

бъдат коригирани и заменени със съответните нови членове от новия регламент 

относно ветеринарномедицинските продукти (параграф 1, трета и четвърта 

алинея). 

 

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 


