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ERRATUM 

bij het verslag 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 

van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het 

verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en 

diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau 

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

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Rapporteur: Claudiu Ciprian Tănăsescu 

A8-0035/2016 

 

Amendment 22 wordt als volgt gelezen: 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 14 

Verordening (EG) nr. 726/2004 

Artikel 62 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

14) Artikel 62, lid 3, tweede alinea, wordt 

geschrapt. 

14) Artikel 62 wordt als volgt gewijzigd: 

 a) lid 1, derde alinea, wordt vervangen 

door: 

 "Wanneer een wetenschappelijke 

adviesgroep als bedoeld in artikel 56, 

lid 2, wordt geraadpleegd, doet het comité 

het/de door de rapporteur of door de co-

rapporteur opgestelde 
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beoordelingsrapport(en) in concept aan 

deze groep toekomen. Het advies van de 

wetenschappelijke adviesgroep wordt 

toegezonden aan de voorzitter van het 

bevoegde comité op zodanige wijze dat de 

in artikel 6, lid 3, van deze verordening en 

de in artikel 40, lid 3, van Verordening 

(EU) nr. .../...+ bedoelde termijnen in acht 

worden genomen."; 

 b) lid 1, vierde alinea, wordt vervangen 

door: 

 "De inhoud van dit advies wordt 

opgenomen in het beoordelingsrapport 

dat wordt gepubliceerd overeenkomstig 

artikel 13, lid 3, van deze verordening en 

artikel 40, lid 11, van Verordening (EU) 

nr. .../...+."; 

 ______________ 

 + PB: nummer van de verordening in 

procedure 2014/0257(COD) invoegen. 

Motivering 

In punt 21 van de wijzigingsverordening worden de artikelen 30 t/m 54 van Verordening (EG) 

nr. 726/2004 geschrapt; bijgevolg moeten de verwijzingen naar artikel 31, lid 3, en artikel 38, 

lid 3, worden gecorrigeerd en vervangen door de overeenkomstige nieuwe artikelen van de 

nieuwe verordening betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, zoals 

omschreven in lid 1, derde en vierde alinea.  

 

(Betreft alle taalversies.) 


