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NAPAKA 

k poročilu 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 o 

postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in 

veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila 

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

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

Poročevalec: Claudiu Ciprian Tănăsescu 

A8-0035/2016 

 

Predlog spremembe 22 naj se glasi: 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 14 

Uredba (ES) št. 726/2004 

Člen 62 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) V členu 62(3) se črta drugi 

pododstavek. 

(14) Člen 62 se spremeni: 

 (a) v odstavku 1 se tretji pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

 „Ob posvetovanju z znanstvenimi 

svetovalnimi skupinami iz člena 56(2) jim 

odbor posreduje osnutek poročil(a) o 

oceni zdravila, ki ga sestavi poročevalec 

ali soporočevalec. Mnenje, ki ga izda 

znanstvena svetovalna skupina, se 
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posreduje predsedniku ustreznega odbora, 

in sicer tako, da je zagotovljeno 

spoštovanje rokov iz člena 6(3) te uredbe 

in člena 40(3) Uredbe (EU) 2015/xxx+.“; 

 (b) v odstavku 1 se četrti pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

 „Vsebina mnenja je vključena v poročilo 

o oceni zdravila, ki je objavljeno v skladu 

s členom 13(3) te uredbe in členom 40(11) 

Uredbe (EU) 2015/xxx+.“; 

 (c) v odstavku 3 se črta drugi 

pododstavek; 

 ______________ 

 + UL: prosimo, vstavite številko uredbe iz 

dokumenta COD 2014/0257. 

Obrazložitev 

V skladu s točko 21 predloga o spremembi uredbe se črtajo členi od 30 do 54 Uredbe 

št. 726/2004, zato je treba sklicevanje na člena 31(3) in 38(3) v tretjem in četrtem 

pododstavku odstavka 1 popraviti in nadomestiti z ustreznima novima členoma nove uredbe o 

zdravilih za uporabo v veterinarski medicini. Črtanje drugega pododstavka v odstavku 3, kot 

ga je predlagala Komisija, se ohrani v točki (c). 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 


