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ao relatório 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 

Regulamento (CE) n.º 726/2004 que estabelece procedimentos comunitários de autorização e 

de fiscalização de medicamentos para uso humano e veterinário e que institui uma Agência 

Europeia de Medicamentos 

(COM(2014)0557 – C8-0142/2014 – 2014/0256(COD)) 
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A alteração 22 passa a ter a seguinte redação: 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 14 

Regulamento (CE) n.º 726/2004 

Artigo 62 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) No artigo 62.º, n.º 3, é suprimido o 

segundo parágrafo. 

(14) O artigo 62.º é alterado do seguinte 

modo: 

 (a) No n.º 1, o terceiro parágrafo passa a 

ter a seguinte redação: 

 «Aquando da consulta aos grupos de 

aconselhamento científico a que se refere 

o artigo 56.º, n.º 2, o comité dá-lhes 

conhecimento do projeto de relatório ou 

relatórios de avaliação elaborados pelo 
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relator ou pelo correlator. O parecer do 

grupo de aconselhamento científico é 

transmitido ao presidente do comité 

competente por forma a assegurar o 

respeito dos prazos fixados no artigo 6.º, 

n.º 3, do presente regulamento e no artigo 

40.º, n.º 3, do Regulamento (UE) .../...+.»; 

 (b) No n.º 1, o quarto parágrafo passa a 

ter a seguinte redação: 

 «O conteúdo do referido parecer é 

incluído no relatório de avaliação 

publicado nos termos do artigo 13.º, n.º 3, 

do presente regulamento e do artigo 40.º, 

n.º 11, do Regulamento (UE) .../...+.»; 

 ______________ 

 + JO: inserir o número do regulamento 

constante do documento COD 2014/0257. 

Justificação 

O ponto 21 do regulamento modificativo suprime os artigos 30.º a 54.º do regulamento, 

sendo, por isso, necessário corrigir e substituir as referências aos artigos 31.º, n.º 3, e 38.º, 

n.º 3, pelos novos artigos correspondentes do novo Regulamento relativo aos medicamentos 

veterinários, no terceiro e quarto parágrafos do n.º 1. 

 

 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 


