
 

RR\1087309RO.doc  PE552.048v02-00 

RO Unită în diversitate RO 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

Document de ședință 
 

7.3.2016 A8-0035/2016/err01 

ERATĂ 

la raportul 

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind 

autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei 

Agenții Europene pentru Medicamente 

(COM(2014)0557 – C8-0142/2014 – 2014/0256(COD)) 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Raportor: Claudiu Ciprian Tănăsescu 

A8-0035/2016 

 

Amendamentul 22 se citește după cum urmează: 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 14 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 

Articolul 62 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) la articolul 62 alineatul (3), al doilea 

paragraf se elimină; 

14. Articolul 62 se modifică după cum 

urmează: 

 (a) la alineatul (1), al treilea paragraf se 

înlocuiește cu următorul text: 

 „Atunci când consultă grupurile 

științifice consultative menționate la 

articolul 56 alineatul (2), Comitetul 

transmite acestor grupuri proiectul de 

raport sau de rapoarte de evaluare 
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întocmit(e) de raportor sau de co-

raportor. Avizul emis de grupul științific 

consultativ se înaintează președintelui 

comitetului competent astfel încât să se 

asigure respectarea termenelor prevăzute 

la articolul 6 alineatul (3) din prezentul 

regulament și la articolul 40 alineatul (3) 

din Regulamentul (UE) .../...+ˮ; 

 (b) la alineatul (1), al patrulea paragraf se 

înlocuiește cu următorul text: 

 „Conținutul avizului este inclus în 

raportul de evaluare publicat în 

conformitate cu articolul 13 alineatul (3) 

din prezentul regulament și cu articolul 

40 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 

.../...+.ˮ; 

  

 ______________ 

 + JO: a se introduce numărul 

regulamentului din documentul 

COD(2014)0257. 

Justificare 

Punctul 21 din regulamentul de modificare elimină articolele 30-54 din regulament și, prin 

urmare, este necesar ca trimiterile la articolul 31 alineatul (3) și la articolul 38 alineatul (3) 

să fie corectate și înlocuite cu noile articole corespunzătoare din noul Regulament privind 

medicamentele de uz veterinar, la alineatul (1) al treilea și al patrulea paragraf. 

 

 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 


