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7.3.2016 A8-0046/313 

Изменение  313 

Меря Кюльонен, Щефан Ек, Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента 

Лопеш, Марина Албиол Гусман, Костас Хрисогонос, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел 

Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес 

Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Марко Афронте, Роза Д'Амато, Роландас 

Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 36 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (36a) В днешно време е доказано, че 

засилената употреба дори и на най-

новите антибиотици може да доведе 

да възникването на антимикробна 

резистентност в рамките на две 

години, което води до 

мултирезистентни инфекции, 

пораждащи съществен проблем във 

връзка с общественото здраве. Поради 

това е особено важно научните 

изследвания да бъдат насочени също 

така към разработването на нови или 

към усъвършенстването на 

съществуващите методи за борба 

срещу инфекциозните болести, които 

не пораждат риск от възникване на 

резистентност при бактериите и 

които са по-безопасни за 

профилактична употреба. Поради 

тази причина научните изследвания 

на методи като терапията с 

бактериофаги следва да бъдат 

провеждани и насърчавани и занапред. 

Or. en 
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Обосновка 

Съществуват методи, които биха могли да се използват като алтернатива на 

антибиотиците, и терапията с бактериофаги е един от тези методи. Разходите за 

разработването на такъв метод биха били минимални в сравнение с ползите, които 

той може да осигури за пациентите, за системите на здравеопазване и в борбата 

срещу антимикробната резистентност. Няколко изследвания показват 

предимствата от профилактичната употреба на този вид терапия. 
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7.3.2016 A8-0046/314 

Изменение  314 

Меря Кюльонен, Щефан Ек, Аня Хазекамп, Мариза Матиаш, Мигел Виегаш, 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Марина Албиол Гусман, Лидия Сенра 

Родригес, Костас Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел 

Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес 

Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 52 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (52a) С цел да се гарантира, че 

внасяните от трети държави 

ветеринарномедицински продукти, 

активни вещества, междинни 

продукти и ексципиенти, използвани 

като изходни материали, са 

произведени в съответствие със 

стандартите за хуманно отношение 

към животните, установени в Съюза 

(за разлика например от настоящите 

методи на производство, използвани в 

трети държави за „серумeн 

гонадотропин от бременна кобила 

(PMSG)“), Комисията следва да 

преразгледа Директива 91/412/ЕИО и 

да включи стандартите за хуманно 

отношение към животните в 

добрите производствени практики за 

ветеринарномедицински продукти.  

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/315 

Изменение  315 

Меря Кюльонен, Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Марина 

Албиол Гусман, Лидия Сенра Родригес, Костас Хрисогонос, Таня Гонсалес Пеняс, 

Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Шабиер Бенито Силуага, 

Естефания Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Марко Афронте, Роза Д'Амато, Роландас 

Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Клинични изпитвания се одобряват, 

при условие че участващите в тях 

животни, отглеждани за производство 

на храни, или продукти от тях не 

постъпват в продоволствената верига за 

консумация от човека, освен ако: 

2. Клинични изпитвания се одобряват, 

при условие че участващите в тях 

животни, отглеждани за производство 

на храни, или продукти от тях не 

постъпват в продоволствената верига за 

консумация от човека. 

a) изпитваният продукт е 

ветеринарномедицински продукт, 

разрешен за участващите в 

клиничното изпитване видове 

животни, отглеждани за 

производство на храни, и се спазва 

карентният срок, посочен в кратката 

характеристика на продукта, или 

 

б) изпитваният продукт е 

ветеринарномедицински продукт, 

разрешен за целеви видове животни, 

различни от участващите в 

клиничното изпитване видове 

животни, отглеждани за 

производство на храни, и се спазва 

карентният срок, определен в 

съответствие с член 117. 
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Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/316 

Изменение  316 

Меря Кюльонен, Щефан Ек, Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента 

Лопеш, Марина Албиол Гусман, Костас Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, Таня 

Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Шабиер Бенито 

Силуага, Естефания Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Марко Афронте, Роза Д'Амато, Роландас 

Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Като се отчитат надлежно 

здравето на животните и хуманното 

отношение към тях, в рамките на 

клиничните изпитвания следва да се 

предоставят стимули за 

изпитването на алтернативни 

методи за борба срещу и 

предотвратяване на инфекциозните 

болести, като например използване на 

бактериофаги, с които се избягва 

възникването на антимикробна 

резистентност. 

Or. en 

Обосновка 

Терапията с бактериофаги е метод, чрез който по естествен път се води борба 

срещу бактериите и не възниква антимикробна резистентност, и би могла да има 

същото предимство и за здравето на животното. Следва да се насърчават 

допълнително развойната дейност и научните изследвания в тази област. 
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7.3.2016 A8-0046/317 

Изменение  317 

Меря Кюльонен, Щефан Ек, Аня Хазекамп, Мариза Матиаш, Мигел Виегаш, 

Жуан Пимента Лопеш, Марина Албиол Гусман, Лидия Сенра Родригес, Костас 

Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Лола 

Санчес Калдентей, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, 

Корнелия Ернст 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Предложение за регламент 

Член 98 – буква в а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) спазва правилата за добра 

производствена практика за 

лекарствени продукти, установени в 

Съюза, и използва като изходни 

материали само активни вещества, 

които са произведени в съответствие 

със стандартите за хуманно 

отношение към животните, 

установени в Съюза, както и с 

правилата за добра производствена 

практика за изходни материали, 

установени в Съюза; 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/318 

Изменение  318 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Марко Афронте, Роза Д'Амато, Роландас 

Паксас 

от името на групата EFDD 

Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 1 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) 14 години за антимикробни 

ветеринарномедицински продукти за 

говеда, овце, свине, пилета, кучета и 

котки, съдържащи антимикробно 

активно вещество, което към датата на 

подаване на заявлението не е било 

активно вещество във 

ветеринарномедицински продукт, 

разрешен за употреба в Съюза; 

б) 10 години за антимикробни 

ветеринарномедицински продукти за 

говеда, овце, свине, пилета, сьомга, 

кучета и котки, съдържащи 

антимикробно активно вещество, което 

към датата на подаване на заявлението 

не е било активно вещество във 

ветеринарномедицински продукт, 

разрешен за употреба в Съюза; 

Or. en 

Обосновка 

Целта на изменението е да се намали продължителността на защитата на 

техническата документация на ветеринарните лекарства, за да се осигури достъп на 

пазара на генерични лекарства и по този начин да се подобри достъпът до лекарства, 

както и достъпността (ценови контрол) на лекарствата за животни в ЕС.  

 

 


