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КРАТКА ОБОСНОВКА 

 

Увод 

 

Налице е спешна необходимост от ново законодателство, с което ще се увеличат 

възможностите за научноизследователска и развойна дейност и за контрол на 

ветеринарномедицинските продукти, както и производството и неговата рентабилност 

на вътрешния пазар. Също така е налице нарастваща необходимост от нови и по-добри 

лекарства за употреба в животновъдството с оглед на изменението на климата и на 

световната тенденция към повече движение. От гледна точка на земеделските стопани, 

от решаващо значение е наличието на ефективни и достъпни лекарства на разумна 

цена, когато те са необходими. 

 

Опростяване 

 

В много отношения производството на ветеринарномедицински продукти е значително 

по-сложно от производството на лекарствени продукти за хуманна употреба, тъй като 

всички човешки същества принадлежат към един вид, докато животните се делят на 

много различни видове, което прави пазара много по-разпокъсан. Поради това за 

разработването на ветеринарномедицински продукти е от изключително значение 

законовите и подзаконовите разпоредби следва да се стремят да бъдат достатъчно 

подробни и прости. Това означава, че Европейският парламент трябва да положи 

сериозни усилия за опростяване и изясняване на предложението, внесено от Комисията. 

Първото изискване е да се опрости самата бюрокрация, без да се намалява броят на 

проверките на нови продукти или контролът на страничните ефекти на продуктите и на 

въздействието върху хуманното отношение към животните и върху здравето на 

животните или тяхното въздействие върху общественото здраве и околната среда. 

 

Освен това долавяме известна колебливост в предложението на Комисията, което като 

че ли предоставя свободата за вземане на прекалено голяма част от решенията на 

органите на 28-те държави членки, като същевременно предвижда вземането на твърде 

малко от тези решения на равнище Европейски съюз. Също така остава открит 

въпросът как ЕС следва да приеме ясни правила за това какво ще включва определена 

компетентност, а именно какво означава „компетентен ветеринарен лекар“. 

 

Пояснение 

 

Член 4 не съдържа точни определения на важни понятия като „отговорно използване на 

ветеринарномедицински продукти“. В това отношение определенията, формулирани от 

EPRUMA, следва да послужат като отправна точка, тъй като тази организация за 

сътрудничество обединява всички засегнати страни, като например организации на 

земеделските стопани, ветеринарни асоциации и представители на лекарската 

професия. 

 

Антимикробна резистентност   
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Предложението съдържа учудващо малък брой разпоредби за справяне с проблема на 

непрекъснато нарастващата антимикробна резистентност, която представлява 

изключително сериозна заплаха както за животните, така и за хората. Със сигурност е 

от жизненоважно значение за хората и животните възможно най-бързо да се установят 

ясни правила за използването на всички антимикробни лекарства, така че да можем 

незабавно да намалим в голяма степен тяхната употреба и да прекратим всички 

злоупотреби. 

 

Въпреки че член 54 от предложението предвижда създаването на европейска база данни 

за употребата на ветеринарномедицински продукти (нещо, за което Европейският 

парламент вече призоваваше през май 2011 г.), липсват ясни изисквания за отговорните 

органи в държавите членки да събират, съставят и докладват точни данни за това къде, 

кога, как и защо са били използвани антимикробни лекарства, и особено 

антибактериологични лекарства. Това, което се изисква, е да се събират данни за това 

къде, кога, за кое животно и в резултат на каква диагноза е било предписано дадено 

лекарство. Изискването да се събира информация за диагнозите е от особено значение. 

Следва да не бъде разрешено да се предписват антибактериологични лекарства, без да е 

поставена ясна диагноза на заболяването. 

 

Член 108 относно онлайн търговията на дребно с ветеринарномедицински продукти е 

стъпка в правилната посока, но не отива достатъчно далеч. Би било разумно да се 

разрешава продажбата по интернет само на лекарства без рецепта. 

 

По същия начин, член 107 относно финансовите стимули за ветеринарните лекари да 

предписват лекарствени продукти е необходим, но неподходящ в този си вид. Изглежда 

странно, че следва да се прави подобно разграничение между компетентността на 

практикуващите специалисти в областта на хуманната и на ветеринарната медицина: 

лекарите обикновено получават добро заплащане за своята работа и за своята 

компетентност, докато в някои държави членки също толкова добре обучени и 

компетентни ветеринарни лекари са принудени да свързват двата края с продажбата на 

лекарства. Би било логично и разумно ветеринарните лекари, подобно на лекарите, да 

поддържат запаси от лекарства, за да посрещат непосредствените нужди за времето, 

което би било необходимо за получаване на лекарствата по обичайния начин, но това 

не следва да бъде свързано с мотив за печалба. 

 

Във всички случаи, по съображения, свързани с общественото здраве, новият регламент 

следва да дава възможност на държавите членки да запазят или да приемат по-

широкообхватни правила относно използването и предписването на антимикробни 

средства.  

 

Въздействие върху околната среда 

 

Потреблението на антимикробни средства и на други ветеринарномедицински 

продукти води и до все по-задълбочаващ се екологичен проблем, особено що се отнася 

до изтичането в околната среда. В днешно време оборският тор, който е най-важният от 

всички торове, разпръсква големи количества, например от резистентните към 

антибиотици бактерии, в земеделските земи и във водите. Данните, събрани относно 

страничните ефекти като част от мерките за фармакологична бдителност (раздел 6), 
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следва да се изпращат и на другите имащи отношение органи, например отговарящите 

за околната среда. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид в доклада 

си следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Животните страдат от редица 

заболявания, които могат да се 

предотвратят или лекуват. Болестите 

по животните и необходимите мерки за 

борба с тях могат да имат 

катастрофални последици за отделните 

животни, за цели популации, за 

животновъдите и за икономиката. 

Болести по животните, които се 

предават на хората, може да имат и 

сериозно отражение върху 

общественото здраве. С оглед на това в 

Съюза следва да се осигурят достатъчни 

количества ефикасни 

ветеринарномедицински продукти, за да 

може да се гарантират високи стандарти 

на здравеопазване на животните и на 

обществено здраве, както и за развитие 

на селското стопанство и сектора на 

аквакултурите. 

(6) Въпреки мерките, които 

земеделските стопани вземат въвр 

връзка с добрата хигиена, храненето, 

управлението и биологичната 

сигурност, животните страдат от 

редица заболявания, които трябва да се 

предотвратяват или лекуват с 

ветеринарномедицински продукти от 

съображения както за опазване на 

заради здравето на животните, така 

и за хуманно отношение към тях. 

Болестите по животните и 

необходимите мерки за борба с тях 

могат да имат катастрофални последици 

за отделните животни, за цели 

популации, за животновъдите и за 

икономиката. Болести по животните, 

които се предават на хората, може да 

имат и сериозно отражение върху 

общественото здраве. С оглед на това в 

Съюза следва да се осигурят достатъчни 

количества ефикасни 

ветеринарномедицински продукти, за да 

може да се гарантират високи стандарти 

на здравеопазване на животните и на 

обществено здраве, както и за развитие 

на селското стопанство и сектора на 

аквакултурите. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 
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Съображение 7 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Настоящият регламент има за 

цел да осигури високо ниво на защита 

на здравето на животните и на 

хората, като същевременно 

гарантира опазването на околната 

среда. Следва да се прилага принципът 

на предпазните мерки, като 

настоящият регламент следва да 

гарантира, че от сектора доказват, 

че произвежданите или пусканите на 

пазара фармацевтични вещества или 

ветеринарномедицински продукти не 

оказват нито вредно въздействие 

върху здравето на хората или на 

животните, нито неприемливо 

въздействие върху околната среда. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Когато според държава членка или 

според Комисията има основания да се 

смята, че даден ветеринарномедицински 

продукт може да представлява 

потенциален сериозен риск за здравето 

на хората, здравето на животните или за 

околната среда, следва да се направи 

научна оценка на продукта на 

равнището на Съюза, основана на 

цялостна преценка на съотношението 

между ползата и риска, и на тази основа 

да се постигне единно решение по 

предизвикалите различия въпроси, 

което да има задължителен характер за 

заинтересованите държави членки. 

(14) Когато според държава членка или 

според Комисията има основания да се 

смята, че даден ветеринарномедицински 

продукт може да представлява 

потенциален сериозен риск за здравето 

на хората, здравето на животните или за 

околната среда, следва да се направи 

научна оценка на продукта на 

равнището на Съюза, основана на 

цялостна преценка на съотношението 

между ползата и риска, и на тази основа 

да се постигне единно решение по 

предизвикалите различия въпроси, 

което да има задължителен характер за 

заинтересованите държави членки. 

Процедурата по издаване на 

разрешение за 

ветеринарномедицински продукти 

следва да се коригира, така че да се 
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премахнат административните 

процедури, които могат да попречат 

на разработването на научни 

изследвания и иновации, целящи 

откриване на нови лекарствени 

средства. 

Обосновка 

Развойната дейност и иновациите по отношение на новите лекарства понякога се 

затрудняват от риска продуктът да не получи разрешение. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Възможно е обаче при определени 

обстоятелства да не е наличен подходящ 

и разрешен ветеринарномедицински 

продукт. По изключение в такива 

случаи на ветеринарните лекари следва 

да се даде възможност да предписват 

други лекарствени продукти за 

животните, за които отговарят, в 

съответствие със строги правила и 

единствено в интерес на здравето на 

животните или хуманното отношение 

към тях. При животни, отглеждани за 

производство на храни, ветеринарните 

лекари следва да предпишат подходящ 

карентен срок с цел да се гарантира, че в 

хранителната верига няма да постъпят 

вредни остатъчни вещества от 

лекарствените продукти. 

(17) Възможно е обаче при определени 

обстоятелства да не е наличен подходящ 

и разрешен ветеринарномедицински 

продукт. По изключение в такива 

случаи на ветеринарните лекари следва 

да се даде възможност да предписват 

други лекарствени продукти за 

животните, за които отговарят, в 

съответствие със строги правила и 

единствено в интерес на здравето на 

животните или хуманното отношение 

към тях и съответно антимикробни 

лекарствени продукти за хуманна 

употреба могат да се употребяват 

само когато ветеринарен лекар е 

издал рецепта и е получено 

разрешение от от ветеринарния 

орган, отговорен за наблюдението на 

дейността на съответния 

ветеринарен лекар. При животни, 

отглеждани за производство на храни, 

ветеринарните лекари следва да 

предпишат подходящ карентен срок с 

цел да се гарантира, че в хранителната 

верига няма да постъпят вредни 

остатъчни вещества от лекарствените 

продукти. 
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Обосновка 

С оглед на безопасността за здравето и околната среда следва да се употребяват с 

приоритет разрешени ветеринарномедицински продукти. Използването на 

лекарствени продукти за хуманна употреба следва да подлежи на строги изисквания. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) С Директива 2010/63/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета15 се 

установяват разпоредби за защита на 

животните, използвани за научни цели, 

въз основа на принципите на 

заместване, намаляване и облекчаване. 

Директивата не се прилага за 

клиничните изпитвания на 

ветеринарномедицински продукти. 

Клиничните изпитвания, чрез които се 

набавя съществена информация относно 

безопасността и ефикасността на 

ветеринарномедицинския продукт, 

следва да се разработват и извършват 

по начин, който обезпечава най-

удовлетворителни резултати с най-

малко на брой животни, а използваните 

методи следва да причиняват 

минимална болка, страдание и стрес на 

животните и да бъдат съобразени с 

принципите, посочени в Директива 

2010/63/ЕС. 

(20) С Директива 2010/63/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета15 се 

установяват разпоредби за защита на 

животните, използвани за научни цели, 

въз основа на принципите на 

заместване, намаляване и облекчаване. 

Директивата не се прилага за 

клиничните изпитвания на 

ветеринарномедицински продукти. 

Клиничните изпитвания, чрез които се 

набавя съществена информация относно 

безопасността и ефикасността на 

ветеринарномедицинския продукт, 

следва да се оптимизират, за да 

осигуряват най-удовлетворителни 

резултати с най-малко на брой животни, 

а използваните методи следва да 

причиняват минимална болка, страдание 

и стрес на животните и да бъдат 

съобразени с принципите, посочени в 

Директива 2010/63/ЕС. 

__________________ __________________ 

15 Директива 2010/63/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

22 септември 2010 г. относно защитата 

на животните, използвани за научни 

цели (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33). 

15 Директива 2010/63/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 22 септември 

2010 г. относно защитата на животните, 

използвани за научни цели (ОВ L 276, 

20.10.2010 г., стр. 33). 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 
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Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Извършването на изследвания, 

предклинични изследвания и клинични 

изпитвания е свързано с големи разходи 

за предприятията, за да могат да 

представят необходимите данни при 

подаването на заявление за разрешение 

за търговия или за определяне на 

максимално допустими стойности на 

остатъчни количества от 

фармакологично активни вещества във 

ветеринарномедицинския продукт. 

Следва да се осигури защита на 

вложените средства с цел да се насърчат 

научните изследвания и иновациите и да 

се обезпечи наличието на необходимите 

ветеринарномедицински продукти в 

Съюза. С оглед на това данните, 

предоставени на компетентен орган или 

на Агенцията, следва да бъдат 

защитени, така че да не може да се 

употребяват от други заявители. Тази 

защита обаче следва да се ограничи за 

определен срок, за да не възпрепятства 

конкуренцията. 

(25) Извършването на изследвания, 

предклинични изследвания и клинични 

изпитвания е свързано с големи разходи 

за предприятията, за да могат да 

представят необходимите данни при 

подаването на заявление за разрешение 

за търговия или за определяне на 

максимално допустими стойности на 

остатъчни количества от 

фармакологично активни вещества във 

ветеринарномедицинския продукт. 

Следва да се осигури защита на 

вложените средства с цел да се насърчат 

научните изследвания и иновациите, по-

специално в областта на 

ветеринарномедицинските продукти 

за второстепенните видове и 

антимикробните средства, и да се 

обезпечи наличието на необходимите 

ветеринарномедицински продукти в 

Съюза. С оглед на това данните, 

предоставени на компетентен орган или 

на Агенцията, следва да бъдат 

защитени, така че да не може да се 

употребяват от други заявители. Тази 

защита обаче следва да се ограничи за 

определен срок, за да не възпрепятства 

конкуренцията. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) Отчита се, че потенциалното 

въздействие на продукта върху околната 

среда може да зависи от използвания 

обем и получените вследствие на това 

количества от фармацевтичното 

вещество, които може да постъпят в 

околната среда. По тази причина когато 

(27) Отчита се, че потенциалното 

въздействие на продукта върху околната 

среда може да зависи от използвания 

обем и получените вследствие на това 

количества от фармацевтичното 

вещество, които може да постъпят в 

околната среда. По тази причина когато 
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са налице доказателства, че дадена 

съставка в лекарствен продукт, за който 

е подадено заявление за разрешаването 

му като генеричен продукт, е опасна за 

околната среда, е целесъобразно да се 

изискат данни относно потенциалното 

екологично въздействие с цел да се 

предпази околната среда. В такива 

случаи заявителите следва да се стремят 

да обединят усилията си за събирането 

на такива данни, за да могат да се 

намалят разходите и да се ограничат 

изследванията върху гръбначни 

животни. 

са налице доказателства, че дадена 

съставка в лекарствен продукт, за който 

е подадено заявление за разрешаването 

му като генеричен продукт, е опасна за 

околната среда, е целесъобразно да се 

изискат данни относно потенциалното 

екологично въздействие с цел да се 

предпази околната среда. В такива 

случаи заявителите следва да се стремят 

да обединят усилията си за събирането 

на такива данни, за да могат да се 

намалят разходите и да се ограничат 

изследванията върху гръбначни 

животни. Съществуващата до 

момента система е довела до 

дублиране на изпитвания, пилеене на 

ресурси, както и липса на 

хармонизация на оценките на риска за 

околната среда. Системата за 

фармакологична бдителност до този 

момент не успява да компенсира 

последиците от недобрата 

хармонизация. Това се отнася особено 

за ветеринарномедицинските 

продукти, разрешени преди влизането 

в сила на изискването за оценка на 

риска за околната среда. Поради това 

Комисията следва да установи 

система за преглед във връзка с 

веществата при оценката на риска за 

околната среда на тези 

ветеринарномедицински продукти. 

Резултатите от системата за 

преглед ще бъдат публикувани в така 

наречените „монографии“. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 33 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) Развитието на антимикробна 

резистентност към лекарствени 

продукти за хуманна употреба и 

ветеринарномедицински продукти се 

(33) Развитието на антимикробна 

резистентност към лекарствени 

продукти за хуманна употреба и 

ветеринарномедицински продукти се 
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превръща във все по-голям здравен 

проблем в Съюза и в световен план. 

Много антимикробни средства се 

използват както при животните, така и 

при човека. Някои от тях са от 

решаващо значение за профилактика 

или лечение на животозастрашаващи 

инфекции при хората. Следва да се 

предприемат редица мерки за борба с 

антимикробната резистентност. 

Необходимо е да се гарантира, че 

етикетите на антимикробните средства 

за ветеринарна употреба съдържат 

подходящи предупреждения и указания. 

Ветеринарната употреба на някои нови 

или извънредно важни за хуманната 

медицина антимикробни средства в 

случаи, които не са посочени в 

условията на разрешението за търговия, 

следва да се ограничи. Следва да се 

въведат по-строги правила за рекламата 

на ветеринарни антимикробни средства, 

а изискванията на разрешението следва 

в достатъчна степен да отчитат 

рисковете и ползите от антимикробните 

ветеринарномедицински продукти. 

превръща във все по-голям здравен 

проблем в Съюза и в световен план и 

това означава обща отговорност на 

държавите членки и на всички 

съответни участници. Много 

антимикробни средства се използват 

както при животните, така и при човека. 

Някои от тях са от решаващо значение 

за профилактика или лечение на 

животозастрашаващи инфекции при 

хората. Следва да се предприемат 

редица мерки за борба с 

антимикробната резистентност. 

Необходима е по-добра информация 

относно употребата на 

антимикробни средства и 

последиците от тях. Необходимо е да 

се гарантира, че мерките се прилагат 

пропорционално както при хората, 

така и при животните, и че 
етикетите на антимикробните средства 

съдържат подходящи предупреждения и 

указания. Ветеринарната употреба на 

някои нови или извънредно важни за 

хуманната медицина антимикробни 

средства в случаи, които не са посочени 

в условията на разрешението за 

търговия, следва да се ограничи. Следва 

да се въведат по-строги правила за 

рекламата на ветеринарни 

антимикробни средства, а изискванията 

на разрешението следва в достатъчна 

степен да отчитат рисковете и ползите 

от антимикробните 

ветеринарномедицински продукти. 

 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 36 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(36) Създаването на нови антимикробни 

средства изостава от темповете, с които 

се увеличава резистентността срещу 

(36) Създаването на нови антимикробни 

средства изостава от темповете, с които 

се увеличава резистентността срещу 
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вече съществуващите продукти. Като се 

има предвид ограниченият мащаб на 

иновациите за разработване на нови 

антимикробни продукти, извънредно 

важно е ефикасността на наличните за 

момента средства да се запази възможно 

най-дълго. Употребата им във 

ветеринарномедицински продукти може 

да ускори развитието и 

разпространението на резистентни 

микроорганизми и да застраши 

ефикасната употреба на и без това 

ограничения набор от антимикробни 

средства за лечение на инфекции при 

човека. С оглед на това не бива да се 

допуска неправилното използване на 

антимикробни средства. 

вече съществуващите продукти. Като се 

има предвид ограниченият мащаб на 

иновациите за разработване на нови 

антимикробни продукти, извънредно 

важно е ефикасността на наличните за 

момента средства да се запази възможно 

най-дълго. Употребата им във 

ветеринарномедицински продукти може 

да ускори развитието и 

разпространението на резистентни 

микроорганизми и да застраши 

ефикасната употреба на и без това 

ограничения набор от антимикробни 

средства за лечение на инфекции при 

човека. С оглед на това не бива да се 

допуска неправилното използване на 

антимикробни средства. Употребата 

на антимикробни средства с цел 

профилактика трябва да бъде 

регулирана по-строго и да се 

препоръчва единствено в конкретни, 

строго определени случаи, в 

съответствие с изискванията в 

областта на здравето на животните 

и на биологичната сигурност и с 

хранителните изисквания. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 38 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(38) Неправилното прилагане или 

използване на антимикробни средства 

представлява риск за общественото 

здраве и за здравето на животните. С 

оглед на това антимикробните 

ветеринарномедицински продукти 

следва да се доставят само срещу 

ветеринарна рецепта. Лицата, които 

имат право да предписват такива 

продукти, имат основна роля, за да се 

обезпечи разумното използване на 

антимикробни средства, и 

следователно не бива пряко или 

(38) Неправилното прилагане или 

използване на антимикробни средства 

представлява риск за общественото 

здраве и за здравето на животните. С 

оглед на това антимикробните 

ветеринарномедицински продукти 

следва да се доставят само срещу 

ветеринарна рецепта. Лицата, които 

имат право да предписват такива 

продукти, имат основна роля, за да се 

обезпечи разумното използване на 

антимикробни средства. 

Ветеринарните лекари имат правно 
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косвено да се влияят от икономически 

стимули, когато предписват съответните 

препарати. Поради това 

антимикробните 

ветеринарномедицински продукти, 

които се доставят за тези здравни 

специалисти, следва да не надвишават 

количествата, необходими за лечението 

на животните, за които полагат грижат. 

задължение, което е част от техния 

професионален кодекс на поведение, да 

гарантират отговорната употреба 

на ветеринарномедицински продукти. 

Те не бива пряко или косвено да се 

влияят от икономически стимули, 

когато предписват съответните 

препарати. Предприятията, чиято 

дейност е свързана със здравето на 

животните, и ветеринарните лекари 

следва заедно да насърчават 

отговорната употреба. Поради това 

антимикробните 

ветеринарномедицински продукти, 

които се доставят за тези здравни 

специалисти, следва да не надвишават 

количествата, необходими за лечението 

на животните, за които полагат грижат. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 38 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (38a) Разумната употреба на 

антимикробни средства е от ключово 

значение за решаването на проблема с 

антимикробната резистентност. 

Насоките за разумна употреба, 

изготвени от Комисията, трябва да 

бъдат разгледани от държавите 

членки. 

 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 38 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (38б) С цел улесняване на разумната 

употреба, съществува неотложна 

необходимост от бърза, надеждна и 
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ефикасна ветеринарна диагностика за 

установяване на причината за 

болестта и за тестване на 

чувствителността към 

антибиотици. Това ще улесни 

поставянето на правилна диагноза, 

ще даде възможност за целенасочено 

използване на антибиотици, като се 

избягва използването на критично 

важни антибиотици, и следователно 

ще се попречи на развитието на 

антибиотична резистентност. 

Налице е ясна необходимост от 

бъдещи иновации особено при 

диагностиката на място, като 

трябва да се помисли и дали е 

необходимо по-голяма степен на 

хармонизация или друго регулиране на 

равнището на Съюза в този сектор. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 40 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(40) На равнището на Съюза все още 

няма достатъчно подробни и 

съпоставими данни за установяването 

на тенденции и потенциални рискови 

фактори, въз основа на които да се 

подготвят мерки за ограничаване на 

риска от развитие на антимикробна 

резистентност и да се извършва 

мониторинг на вече въведените мерки. 

По тази причина е необходимо да се 

събират данни за продажбата и 

употребата на антимикробни средства 

при животните и при човека, както и 

данни за организми с антимикробна 

резистентност, открити при животните, 

при човека и в храните. С цел да се 

осигури ефикасно използване на 

събраната информация следва да се 

определят подходящи правила за 

събиране и обмен на данните. 

(40) На равнището на Съюза все още 

няма достатъчно подробни и 

съпоставими данни за установяването 

на тенденции и потенциални рискови 

фактори, въз основа на които да се 

подготвят мерки за ограничаване на 

риска от развитие на антимикробна 

резистентност и да се извършва 

мониторинг на вече въведените мерки. 

По тази причина е необходимо да се 

събират данни за продажбата и 

употребата на антимикробни средства 

при животните и при човека, както и 

данни за организми с антимикробна 

резистентност, открити при животните, 

при човека и в храните. Необходими са 

по-качествени данни за това как, 

кога, къде и защо се употребяват 

антимикробни средства. 

Следователно събираните данни 
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Държавите членки следва да отговарят 

за събирането на данни относно 

употребата на антимикробни средства 

под общата координация на Агенцията. 

следва да бъдат групирани по типове 

антимикробни средства, животински 

видове, лекувани заболявания или 

инфекции. С цел да се осигури 

ефикасно използване на събраната 

информация следва да се определят 

подходящи правила за събиране и обмен 

на данните. Държавите членки следва да 

отговарят за събирането на данни 

относно употребата на антимикробни 

средства под общата координация на 

Агенцията. 

Обосновка 

Основава се на резолюцията на комисията по земеделие относно резистентността 

към антибиотици, приета от Европейския парламент на 12 май 2011 г. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 40 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (40а) Търговската поверителност не 

следва да се използва като извинение 

за лишаване на гражданите от 

достъп до информация относно 

химикалите, които оказват влияние 

върху техните тела и върху тези на 

други нецелеви видове в околната 

среда като цяло. Следва да се осигури 

максимална прозрачност, като 

същевременно се защити най-

поверителната в търговско 

отношение информация. 

Обосновка 

Може да бъде намерен баланс между двете цели. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 49 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(49) В специални случаи или от 

съображения, свързани с общественото 

здраве и здравето на животните, е 

необходимо наличните данни за 

безопасността и ефикасността към 

момента на предоставяне на 

разрешението да се допълнят с 

информация след пускането на продукта 

на пазара. Поради това титулярите на 

разрешения за търговия следва да се 

задължат да провеждат изследвания 

след предоставянето на разрешението. 

(49) В специални случаи, от 

съображения, свързани с общественото 

здраве, здравето на животните или 

опазването на околната среда, е 

необходимо наличните данни за 

безопасността и ефикасността към 

момента на предоставяне на 

разрешението да се допълнят с 

информация след пускането на продукта 

на пазара. Поради това титулярите на 

разрешения за търговия следва да се 

задължат да провеждат изследвания 

след предоставянето на разрешението. 

 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 50 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(50) Следва да бъде създадена база 

данни за фармакологична бдителност на 

равнището на Съюза, в която да се 

вписва и обобщава информация за 

нежелани събития, свързани с всички 

разрешени в Съюза 

ветеринарномедицински продукти. 

Базата данни следва да спомогне за по-

доброто откриване на нежелани събития 

и да улесни наблюдението в областта на 

фармакологична бдителност, както и 

разпределението на труда между 

компетентните органи. 

(50) Следва да бъде създадена база 

данни за фармакологична бдителност на 

равнището на Съюза, в която да се 

вписва и обобщава информация за 

нежелани събития, свързани с всички 

разрешени в Съюза 

ветеринарномедицински продукти. 

Базата данни следва да спомогне за по-

доброто откриване на нежелани събития 

и да улесни наблюдението в областта на 

фармакологична бдителност, както и 

разпределението на труда между 

компетентните органи и други 

засегнати органи, като например 

агенции за опазване на околната среда 

и органи за безопасност на храните 

както на национално равнище, така и 

на равнището на Съюза. 

Обосновка 

Нуждаем се от цялостен подход към употребата на ветеринарномедицинските 
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продукти, например по отношение на екологичните проблеми, свързани с изпускането 

на резистентни бактерии в почвата и във водата. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 56 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(56) Условията, уреждащи доставката на 

ветеринарномедицински продукти на 

обществеността, следва да се 

хармонизират на цялата територия на 

Съюза. Ветеринарномедицински 

продукти следва да се доставят само от 

лица с надлежно разрешение за това, 

предоставено от държавата членка, в 

която са установени. Същевременно с 

цел да се осигури по-добър достъп до 

ветеринарномедицински продукти в 

Съюза търговци на дребно, които имат 

разрешение за доставка на 

ветеринарномедицински продукти, 

предоставено от компетентния орган в 

държавата, в която са установени, 

следва да имат възможност да продават 

по интернет ветеринарномедицински 

продукти със и без рецепта на купувачи 

в други държави членки. 

(56) Условията, уреждащи доставката на 

ветеринарномедицински продукти на 

обществеността, следва да се 

хармонизират на цялата територия на 

Съюза. Ветеринарномедицински 

продукти следва да се доставят само от 

лица – когато е целесъобразно, от 

ветеринарни лекари – с надлежно 

разрешение за това, предоставено от 

държавата членка, в която са 

установени. Същевременно с цел да се 

осигури по-добър достъп до 

ветеринарномедицински продукти в 

Съюза търговци на дребно, които имат 

разрешение за доставка на 

ветеринарномедицински продукти, 

предоставено от компетентния орган в 

държавата, в която са установени, 

следва да имат възможност да продават 

по интернет ветеринарномедицински 

продукти със и без рецепта на купувачи 

в други държави членки. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 56 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (56а) Ако се въведе забрана 

ветеринарните лекари да доставят 

лекарствени продукти, в някои 

държави членки би могло да стане 

невъзможно поддържането на мрежа 

от ветеринарни лекари на цялата им 
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територия. Подобна мрежа е от 

ключово значение за осигуряване на 

качествено епидемиологично 

наблюдение на съществуващите и 

нововъзникващите заболявания. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 56 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (56б) Разделянето на предписването 

от доставката не намалява 

потреблението на антибиотици. 

Този извод се потвърждава от факта, 

че държавите членки, които 

потребяват най-много антибиотици, 

са тези, в които вече съществува 

разделяне н апредписването и 

доставката, докато държавите 

членки, в които има най-голям спад на 

потреблението, са онези, в които 

предписването и доставката все още 

са свързани.  

Обосновка 

Европейска агенция по лекарствата, „Продажби на ветеринарни антимикробни 

средства в 26 държави от ЕС/ЕИП за 2012 г.“ 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2014/10/WC500175671.pdf 

 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Съображение 58 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (58а) Държавите членки следва да 

могат, след като уведомят 

Комисията, да предвидят по-строги 

условия по отношение на доставката 

на ветеринарномедицински продукти, 
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предлагани за продажба, оправдани 

от съображения за защита на 

общественото здраве и на здравето на 

животните и опазване на околната 

среда, при положение че тези условия 

са пропорционални на риска и не 

ограничават неправомерно 

функционирането на вътрешния 

пазар. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Съображение 62 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(62) Когато дадени лекарствени 

продукти са разрешени в държава 

членка и са били предписани в същата 

държава от специалист с 

регламентирана професия в областта 

на здравеопазването на животните за 

отделно животно или за група животни, 

по принцип би следвало да е възможно 

същата ветеринарна рецепта да бъде 

призната и лекарственият продукт да 

бъде даден в друга държава членка. 

Премахването на регулаторните и 

административни бариери пред подобно 

признаване не следва да засяга никакво 

професионално или етично задължение 

на специалистите, изпълняващи 

рецептата, да откажат да дадат 

посоченото в нея лекарство. 

(62) Когато дадени лекарствени 

продукти са разрешени в държава 

членка и са били предписани в същата 

държава от ветеринарен лекар за 

отделно животно или за група животни, 

по принцип би следвало да е възможно 

същата ветеринарна рецепта да бъде 

призната и лекарственият продукт да 

бъде даден в друга държава членка. 

Премахването на регулаторните и 

административни бариери пред подобно 

признаване не следва да засяга никакво 

професионално или етично задължение 

на специалистите, изпълняващи 

рецептата, да откажат да дадат 

посоченото в нея лекарство. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Съображение 65 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(65) Извършването на проверки с цел да 

се установи спазването на предвидените 

в законодателството изисквания е 

(65) Извършването на проверки с цел да 

се установи спазването на предвидените 

в законодателството изисквания е 
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извънредно важен елемент, за да се 

гарантира ефикасното постигане на 

целите на регламента на цялата 

територия на Съюза. С оглед на това 

компетентните органи на държавите 

членки следва да имат правомощия да 

извършват инспекции на всички етапи 

от производството, разпространението и 

употребата на ветеринарномедицински 

продукти. За да се запази ефектът от 

проверките, компетентните органи 

следва да могат да провеждат 

инспекции без предизвестие. 

извънредно важен елемент, за да се 

гарантира ефикасното постигане на 

целите на регламента на цялата 

територия на Съюза. С оглед на това 

компетентните органи на държавите 

членки следва да имат правомощия да 

извършват инспекции на всички етапи 

от производството, разпространението и 

употребата на ветеринарномедицински 

продукти и следва да публикуват 

годишни контролни доклади. За да се 

запази ефектът от проверките, 

компетентните органи следва да 

провеждат определен процент 

инспекции без предизвестие, който да 

бъде определен чрез делегиран акт. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Съображение 67 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(67) В някои случаи наличието на 

слабости в системата за контрол в 

държавите членки може съществено да 

възпрепятства постигането на целите на 

настоящия регламент и да доведе до 

възникването на рискове за 

общественото здраве, здравето на 

животните и околната среда. С цел да се 

осигури хармонизиран подход при 

извършването на инспекции в Съюза 

Комисията следва да може да 

извършва одити в държавите членки за 

проверка на работата на националните 

системи за контрол. 

(67) В някои случаи наличието на 

слабости в системата за контрол в 

държавите членки може съществено да 

възпрепятства постигането на целите на 

настоящия регламент и да доведе до 

възникването на рискове за 

общественото здраве, здравето на 

животните и околната среда. 

Комисията следва да осигури 

хармонизиран подход при извършването 

на инспекции в Съюза и следва да може 

да извършва одити в държавите членки 

за проверка на работата на 

националните системи за контрол. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. От съображения за защита на 

общественото здраве и на здравето на 

животните и опазване на околната 

среда държавите членки могат да 

налагат по-строги условия за 

употребата и търговията на дребно 

на тяхна територия с 

ветеринарномедицински продукти, 

при положение че тези условия са 

пропорционални на риска и не 

ограничават неправомерно 

функционирането на вътрешния 

пазар.  

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. За мерките, посочени в параграф 

1а, се изпраща уведомление до 

Комисията. 

 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Освен за продуктите, посочени в 

параграф 1, разпоредбите на глава VI се 

прилагат също така за активни 

вещества, междинни продукти и 

помощни вещества, които се използват 

като изходни материали за 

ветеринарномедицински продукти. 

2. Освен за продуктите, посочени в 

параграф 1, разпоредбите на глава VI се 

прилагат също така за междинни 

продукти и активни вещества, които се 

използват като изходни материали за 

ветеринарномедицински продукти. 
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Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) предназначено е за употреба или 

прилагане при животни с цел 

възстановяване, корекция или промяна 

на физиологичните функции 

посредством фармакологично, 

имунологично или метаболитно 

действие, или за поставяне на 

медицинска диагноза; 

б) може да бъде за употреба или 

прилагане при животни с цел 

възстановяване, корекция или промяна 

на физиологичните функции 

посредством фармакологично, 

имунологично или метаболитно 

действие, или за поставяне на 

медицинска диагноза; 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) предназначено е за евтаназия на 

животни; 

в) може да се използва за евтаназия на 

животни; 

Обосновка 

Определението за ветеринарномедицински продукт трябва да е ясно, по-специално по 

отношение на класификацията на съществуващите продукти. В решенията на Съда 

на ЕС съществува корпус, основан на две постановки – първата е „медицински 

продукт по форма“, а втората – „медицински продукт по предназначение“. 

Предложението на Комисията може да доведе до различно тълкуване и в резултат на 

това – до неочаквани последствия, например повторна класификация на 

съществуващите продукти. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) „антимикробна резистентност“ 

означава способността на 

микроорганизмите да оцелеят или да се 

(8) „антимикробна резистентност“ 

означава способността на 

микроорганизмите да оцелеят или да се 
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размножават при наличието на 

антимикробно средство в концентрация, 

която обикновено е достатъчна да 

инхибира или да убие микроорганизми 

от същия вид; 

размножават при наличието на 

антимикробно средство в концентрация, 

която обикновено е достатъчна да спре 

растежа на или да убие 

микроорганизми от същия вид; 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 8 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8а) „антимикробно средство“ 

означава всяко съединение с пряко 

действие върху микроорганизмите, 

използвано за лечение или 

профилактика на инфекции. 

Антимикробните средства включват 

антибактериални, антивирусни, 

атигъбични и антипротозойни 

средства; в контекста на настоящия 

регламент под антимикробно 

вещество се разбира 

антибактериално средство. 

Обосновка 

Практично определение, предложено от многостранната платформа на 

заинтересованите страни „Епрума“, която представлява ветеринарните лекари, 

земеделските стопани и производителите на лекарства за животни. То следва да 

засяга по-специално антибактериалните средства и необходимостта от справяне с 

резистентността към антибиотици при бактерии с произход от животни. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 8 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8б) „противопаразитно средство“ 

означава медицински продукт или 

вещество, използвани за лечение на 

паразитни болести, дължащи се на 

различни причини; 
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Обосновка 

Противопаразитните лекарства съставляват над 60 % от общото количество 

ветеринарни лекарства, продавани в цял свят. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 8 в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8в) „антибактериално средство“ 

означава всяко съединение с пряко 

действие върху бактериите, 

използвано за лечение или 

профилактика на инфекции; 

Обосновка 

Практично определение, предложено от многостранната платформа на 

заинтересованите страни „Епрума“, която представлява ветеринарните лекари, 

земеделските стопани и производителите на лекарства за животни. 

 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) „съотношение между ползата и 

риска“ означава оценка на 

положителното въздействие от 

употребата на даден 

ветеринарномедицински продукт 

спрямо следните рискове, свързани с 

използването му: 

(11) „съотношение между ползата и 

риска“ означава оценка на 

положителното терапевтично 

въздействие от употребата на даден 

ветеринарномедицински продукт 

спрямо следните рискове, свързани с 

използването му: 

Обосновка 

Предложението на Комисията въвежда едно по-широко тълкуване на ползите, което 

може да доведе до проблеми при тълкуването на съотношението полза–риск за някои 

продукти, например антимикробни средства, при които ползите могат да включват 

също положителен ефект върху зоотехническите параметри, като подобрено 
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размножаване, което е в противоречие с амбициите на предложението на Комисията 

по отношение на антимикробната резистентност. Поради това се предлага ползите 

да бъдат определени като „терапевтични ползи“. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 20 – буква б) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) ветеринарномедицински продукти, 

предназначени за видове животни, 

различни от говеда, овце, свине, пилета, 

кучета и котки; 

б) ветеринарномедицински продукти, 

предназначени за видове животни, 

различни от говеда, овце, отглеждани 

за месо, свине, пилета, кучета и котки; 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 20 – подточка б а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) ветеринарномедицински 

продукти, предназначени за 

животински видове, чийто брой в 

национален мащаб е под прага за 

покриване на разходите за 

научноизследователска и развойна 

дейност за периода на защита на 

данните, посочен в член 34. 

Обосновка 

В някои държави членки броят на отглежданите животни може да е малък, а в други 

държави членки да е голям. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 21 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) „фармакологична бдителност“ 

означава процес на проследяване и 

разследване на нежелани събития; 

(21) „фармакологична бдителност“ 

означава процес на проследяване и 

разследване на научни, контролни и 

административни дейности, свързани 

с откриване, докладване, оценка, 

разбиране, превенция и съобщаване на 
нежелани събития, което включва 

непрекъсната оценка на 

съотношението между ползата и 

риска от ветеринарномедицинските 

продукти; 

Обосновка 

Предложеното определение се съсредоточава само върху процеса на проследяване и 

разследване на нежелани събития. Фармакологичната бдителност трябва да се 

определя в по-широк смисъл, като проследяването и разследването на нежеланите 

събития трябва да води до мерки, които да гарантират, че съотношението между 

ползата и риска остава положително през целия жизнен цикъл на продукта. Това е от 

особено значение за продуктите, за които съотношението между ползата и риска е 

вероятно да се промени с течение на времето, като антимикробните или 

противопаразитните лекарствени средства. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 24 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) „ветеринарна рецепта“ означава 

всяко предписание за 

ветеринарномедицински продукт, 

издадено от специалист с необходимата 

квалификация за това в съответствие с 

приложимото национално 

законодателство; 

(24) „ветеринарна рецепта“ означава 

всяко предписание за 

ветеринарномедицински продукт, 

издадено от ветеринарен лекар или 

друг специалист с необходимата 

квалификация за това в съответствие с 

приложимото национално 

законодателство; 
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Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 27 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (27а) „отговорна употреба на 

ветеринарномедицински продукти“ 

означава осигуряване на добри 

животновъдни и управленски 

практики, като например мерки за 

биологична сигурност, насочени към 

поддържането на групи животни в 

добро здраве или към ограничаване на 

разпространението на болестта в 

рамките на дадена животинска 

популация, както и търсене на 

съвети от ветеринарни лекари, 

следване на програми за ваксинация и 

на инструкциите в рецептите, както 

и осигуряване на добри хигиенни 

условия, на подходящо хранене и на 

редовен контрол на здравето и на 

хуманното отношение; 

Обосновка 

Практично определение, предложено от многостранната платформа на 

заинтересованите страни „Епрума“, която представлява ветеринарните лекари, 

земеделските стопани и производителите на лекарства за животни. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 27 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (27б) „наименование на 

ветеринарномедицинския продукт“ 

означава наименование, което може 

да бъде измислено, за да не се обърква 

с общоприетото име, или 

общоприетото или научно 

наименование, придружено от 

търговската марка или 
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наименованието на титуляря на 

разрешението за търговия; 

Обосновка 

Наименованието на медицинския продукт играе ключова роля при регулирането на 

тези продукти, тъй като то е важно не само за идентифицирането на съответния 

продукт, но също така има роля за неговата безопасна и ефективна употреба и 

особено за конкуренцията между ветеринарномедицинските продукти. В 

законодателството следва ясно да се предвиди, че измислените наименования на 

продуктите трябва да бъдат такива, че да не могат да бъдат объркани с общите 

наименования, които се използват за назоваване на съставките на продуктите. 

 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 27 в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (27в) „добри животновъдни 

практики“ означава управлението и 

грижите за животните в 

стопанството от страна на хора с 

цел печалба, като същевременно се 

гарантира доброто здраве на тези 

животни и хуманното отношение 

към тях, като се зачитат и 

гарантират специфичните 

потребности на всеки вид и като се 

ограничи в максималната възможна 

степен необходимостта от употреба 

на ветеринарномедицински 

фармацевтични продукти; 

Обосновка 

Практично определение, основаващо се на предложения от многостранната 

платформа на заинтересованите страни „Епрума“, която представлява 

ветеринарните лекари, земеделските стопани и производителите на лекарства за 

животни. 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 
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Член 4 – параграф 1 – точка 27 г (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (27г) „разпространение на едро“ 

означава всички дейности, които 

включват снабдяване, притежаване, 

доставка или износ на лекарствени 

продукти, било то срещу заплащане 

или безплатно, с изключение на 

доставките на дребно; тези дейности 

се осъществяват с производителите 

или с техните депозитари, с 

вносителите, с други търговци на 

едро, или с фармацевтите и с лицата, 

оправомощени да доставят 

лекарствени продукти на 

населението в съответствие с 

приложимото национално право; 

Обосновка 

За по-голяма яснота и предвидимост е от съществено значение новият регламент 

ясно да дефинира какво означава „разпространение на едро“. Без определение за 

разпространение на едро ще бъде изключително трудно за съответната държава 

членка да извършва контрол и да предприема мерки срещу незаконните дейности в 

областта на ветеринарномедицинските продукти. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 27 д (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (27д) „лечебни (терапевтични) 

грижи“ означава лечение на болно 

животно или на група от животни, 

след като е поставена диагноза на 

заболяването или на инфекцията; 

Обосновка 

Практично определение, предложено от многостранната платформа на 

заинтересованите страни „Епрума“, която представлява ветеринарните лекари, 

земеделските стопани и производителите на лекарства за животни. 
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Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 27 e (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (27е) „премикс за медикаментозни 

фуражи“ означава всеки 

ветеринарномедицински продукт, 

предварително приготвен с цел 

последващото производство на 

медикаментозни фуражи в 

съответствие с Регламент (ЕС) 

2015/... Регламент за 

медикаментозните фуражи). 

Обосновка 

Разпоредбите относно ветеринарномедицинските продукти и медикаментозните 

фуражи следва да бъдат правилно свързани помежду си. Антимикробните средства 

са най-важният клас лекарства, използвани посредством медикаментозните фуражи. 

Законодателството в областта на ветеринарномедицинските продукти следва ясно 

да изисква единствено медикаментозните премикси да бъдат разрешени за използване 

при последващо производство на медикаментозни фуражи. 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 27 ж (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (27ж) „контролно лечение 

(метафилактика)“ означава лечение 

на група животни, след като е 

поставена диагнозата на клинично 

заболяване на част от групата, с цел 

лечение на клинично болните 

животни и контрол над 

разпространението на болестта сред 

животните в близък контакт и 

изложени на риск, които вече може 

да са субклинично заразени; 

наличието на такова заболяване в 

групата се установява преди 

употребата на продукта; 
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Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 27 з (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (27з) „превантивно лечение 

(профилактика)“ означава лечение на 

животно или на група от животни 

преди проявата на клинични признаци 

на заболяването, с цел да се 

предотврати проявата на 

заболяването или на инфекцията; 

Обосновка 

Практично определение, предложено от многостранната платформа на 

заинтересованите страни „Епрума“, която представлява ветеринарните лекари, 

земеделските стопани и производителите на лекарства за животни. 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Разрешението за търговия с 

ветеринарномедицински продукт е с 

неограничен срок на действие. 

2. Разрешението за търговия с 

ветеринарномедицински продукт е с 

неограничен срок на действие, освен 

ако не бъдат установени рискове за 

общественото здраве, здравето на 

животните и околната среда или 

нови научни познания не дадат 

основание за преоценка. 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Когато вече разрешен 

ветеринарномедицински продукт не 

присъства на пазара в дадена държава 

членка за период от пет 

последователни години, 

разрешението, издадено за този 

ветеринарномедицински продукт, 

престава да бъде валидно. При 

изключителни случаи и поради 

съображения за защита на здравето 

на хората или на животните, 

компетентният орган може да 

разреши изключения от разпоредбите 

на параграф 2. Тези изключения са 

надлежно обосновани. 

 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Заявленията се подават по електронен 

път. Заявления по централизираната 

процедура за разрешение за търговия 

се подават по образците, предоставени 

от Агенцията. 

3. Заявленията се подават по електронен 

път чрез единен електронен портал. 

За всички видове заявления, подадени в 

съответствие с настоящия 

регламент, по децентрализираната 

процедура или по процедурата за 

взаимно признаване, се използват 
образците, предоставени от Агенцията. 

Обосновка 

Необходимо е по-нататъшно опростяване на процедурите с цел да се насърчават 

допълнително научните изследвания и иновациите, а съответно и наличието на 

ветеринарномедицински продукти. 
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Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) документация относно преки или 

косвени рискове за общественото здраве 

или за здравето на животните, свързани 

с употребата на антимикробния 

ветеринарномедицински продукт при 

животните, 

a) документация относно преки или 

косвени рискове за общественото 

здраве, здравето на животните или 

околната среда, свързани с употребата 

на антимикробния 

ветеринарномедицински продукт при 

животните, 

Обосновка 

Нуждаем се от цялостен подход към употребата на ветеринарномедицинските 

продукти, например по отношение на екологичните проблеми, свързани с изпускането 

на резистентни бактерии в почвата и във водата. 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) информация относно мерките за 

намаляване на риска с цел да се 

ограничи развитието на антимикробна 

резистентност, свързано с употребата на 

ветеринарномедицинския продукт. 

б) информация относно мерките за 

намаляване на риска с цел да се 

ограничи развитието на антимикробна 

резистентност, свързано с употребата на 

ветеринарномедицинския продукт, в 

това число указания, че продуктът не 

трябва да се използва като рутинна 

профилактична или 

метафилактична мярка при 

животни, отглеждани за 

производство на храни, нито за 

профилактично групово лечение, 

когато не е диагностицирано никакво 

заболяване. 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 



 

AD\1069105BG.doc 35/97 PE552.056v02-00 

 BG 

Член 7 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. При подаване на заявление за 

подновяване заявителят прилага към 

досието публично достъпна, 

рецензирана научна литература 

относно активното фармацевтично 

вещество и съответните му 

метаболити, свързана със 

страничните ефекти върху 

човешкото здраве, околната среда и 

нецелеви видове, която е публикувана 

през последните десет години преди 

датата на представяне на досието. 

 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква a а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) изпитваният продукт е 

неразрешен ветеринарномедицински 

продукт и е спазен карентният срок, 

определен от ветеринарния лекар в 

съответствие с член 117, или 

Обосновка 

С цел да се насърчава допълнително разработването на нови ветеринарномедицински 

продукти, трябва да бъдат възможни клинични изпитвания на продукти, които все 

още на са разрешени, при условие че съответните карентни срокове са спазени, така 

че да не са налице рискове за здравето. 

 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква a б (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аб) изпитваният продукт е 

неразрешен ветеринарномедицински 

продукт, всички фармакологично 

активни вещества имат максимално 

допустима стойност на 

остатъчните количества и е спазен 

карентният срок, определен от 

ветеринарния лекар в съответствие с 

член 117, или 

Обосновка 

Всички фармакологично активни вещества на продукта трябва да имат максимално 

допустимо ниво на остатъчните количества, за да може ветеринарният лекар да 

установи карентен срок, който предотвратява всякакъв риск за здравето на 

потребителите. 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) за изпитвания продукт са 

определени временни максимално 

допустими стойности на остатъчни 

количества. 

Обосновка 

Понастоящем животни и животински продукти могат да се предлагат на пазара 

след провеждането на изследвания, при условие че се спазват временните максимално 

допустими граници на остатъчни вещества. Тази възможност следва да бъде 

запазена. 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 6 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Титулярът на разрешението за 

клинично изпитване уведомява 

компетентния орган за всяко 

сериозно нежелано събитие, като 

всички нежелани реакции при хората 

се съобщават своевременно и във 

всеки случай не по-късно от 15 дни 

след получаване на информацията. 

Обосновка 

Важно е компетентните органи да бъдат надлежно и своевременно информирани за 

сериозни нежелани събития и нежелани реакции при хората, за да се прецени дали 

следва да се вземат допълнителни предпазни мерки или дали е необходимо да се 

прекрати клиничното изпитване. 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Върху първичната опаковка на 

ветеринарномедицинския продукт се 

посочва само следната информация: 

1. Върху първичната опаковка на 

ветеринарномедицинския продукт се 

посочва най-малко следната 

информация: 

Обосновка 

Размерите на опаковките на ветеринарномедицинските продукти варират в много 

широк спектър, например от малки шишенца от 10 ml до големи торби от 10 или 

25 кг. Някои етикети имат много по-голяма площ от други и могат да включват 

повече информация.  За някои категории продукти, които могат да се продават 

директно на потребителите без рецепта, може да е важно да се включи 

допълнителна информация върху първичната опаковка. 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – буква ж a (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) баркод, който съдържа цялата 

информация съгласно параграф 1, 

букви a)–ж) и който дава възможност 

тази информация, както и 

информацията в листовката, да бъде 

представена в лесно четима 

електронна форма на всички езици на 

мястото на лечението, а осигурява 

достъп до данните за други системи 

за документиране посредством 

стандартен интерфейс. 

Обосновка 

Регламентът следва да използва всички налични електронни възможности, за да се 

предоставя информацията за лекарствените продукти по лесен за възприемане начин 

на съответния майчин език на четящия. Това може да се гарантира само чрез 

баркода на първичната опаковка. 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Върху външната опаковка на 

ветеринарномедицинския продукт се 

посочва само следната информация: 

1. Върху външната опаковка на 

ветеринарномедицинския продукт се 

посочва най-малко следната 

информация: 

Обосновка 

Задължителната минимална информация, която трябва да бъде включена върху 

външната опаковка на ветеринарномедицинския продукт, трябва да бъде определена в 

законодателството.  Размерът на ветеринарномедицинските продукти може да 

варира от малки шишенца от 10 ml до големи торби от 5, 10 или 25 кг.  Някои 

продукти имат много по-голяма площ на външната опаковка от други и могат да 

включват повече информация.  За продукти, директно продавани на потребителите 

без рецепта, може да е важно да се включи допълнителна информация върху 

външната опаковка. 
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Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) изискване да се използват програми 

за връщане на ветеринарномедицински 

продукти за унищожаването на 

неизползвани ветеринарномедицински 

продукти или отпадъчни материали, 

получени при тяхната употреба, и — 

когато е целесъобразно — 

допълнителни предпазни мерки за 

обезвреждане на опасни отпадъци от 

неизползвани ветеринарномедицински 

продукти или отпадъчни материали, 

получени при тяхната употреба; 

е) изискване да се използват програми 

за връщане на ветеринарномедицински 

продукти за унищожаването на 

ветеринарномедицински продукти в 

съответствие с приложимото 

законодателство; 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – буква ж a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) карентни срокове. 

Обосновка 

Карентните срокове – при условие че такива са предписани – се посочват на 

външната опаковка, а в случай че такава не съществува, на първичната опаковка (а не 

само в листовката). Това е необходимо по-специално за дистанционната продажба на 

дребно. 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) указание за наличието на 

генетично модифицирани организми, 

в случай че продуктът съдържа или се 
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състои от такива организми; 

 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 – буква и а(нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 иа) за ветеринарномедицинските 

продукти, които съдържат или се 

състоят от генетично модифицирани 

организми, тази информация трябва 

да бъде включена; 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 – буква м а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ма) качествен и количествен състав; 

Обосновка 

Съставът на продукта е абсолютно необходим. Неразбираемо е защо съставът на 

ветеринарномедицинските продукти не е включен, както е при много други продукти в 

областта на здравеопазването, хранителни продукти и т.н. 

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 – буква м б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 мб) баркода, посочен в член 9, 

параграф 1, буква жа); 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Листовката се изписва и оформя ясно 

и разбираемо, по начин, понятен за 

широката общественост. 

3. Листовката се изписва и оформя ясно, 

четливо и разбираемо, по начин, 

понятен за широката общественост. 

Обосновка 

Листовката следва да бъде лесно четима дори и на лошата светлина в 

селскостопански постройки. 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За целите на настоящия раздел се 

счита, че активно вещество, в чийто 

състав влизат соли, естери, етери, 

изомери и смеси от изомери, комплекси 

или производни, различни от активното 

вещество в състава на референтния 

ветеринарномедицински продукт, е 

същото като активното вещество в 

състава на референтния 

ветеринарномедицински продукт, освен 

когато съществено се различава по 

отношение на характеристиките за 

безопасност или ефикасност. Ако тези 

характеристики съществено се 

различават, заявителят представя 

допълнителна информация, за да докаже 

безопасността и/или ефикасността на 

солите, естерите или производните на 

разрешеното активно вещество в 

състава на референтния 

ветеринарномедицински продукт. 

2. За целите на настоящия раздел се 

счита, че активно вещество, в чийто 

състав влизат соли, естери, етери, 

изомери и смеси от изомери, комплекси 

или производни, различни от активното 

вещество в състава на референтния 

ветеринарномедицински продукт, е 

същото като активното вещество в 

състава на референтния 

ветеринарномедицински продукт, освен 

когато съществено се различава по 

отношение на характеристиките за 

безопасност, ефикасност и поведение на 

остатъчните вещества. Ако тези 

характеристики съществено се 

различават, заявителят представя 

допълнителна информация, за да докаже 

безопасността и/или ефикасността на 

солите, естерите или производните на 

разрешеното активно вещество в 

състава на референтния 

ветеринарномедицински продукт. 

Обосновка 

Поведението на остатъчните вещества е от съществено значение за безопасността 

на храните. Неочакваните остатъчни вещества могат да доведат до искове за 

обезщетение в значителен размер срещу животновъди и други стопански субекти в 
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хранителната промишленост. 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Кратката характеристика на продукта 

за генеричния ветеринарномедицински 

продукт е еднаква с кратката 

характеристика на референтния 

ветеринарномедицински продукт. Това 

изискване обаче не се прилага за части 

от кратката характеристика на 

референтния ветеринарномедицински 

продукт, свързани с показания или 

фармацевтични форми, за които към 

момента на предоставяне на 

разрешението за генеричния 

ветеринарномедицински продукт все 

още се прилагат разпоредби на 

патентното право. 

5. Клиничната информация в кратката 

характеристика на продукта (съгласно 

посоченото в член 30, параграф 1, 

буква в,) с изключение на подточка vi)) 
за генеричния ветеринарномедицински 

продукт е еднаква с кратката 

характеристика на референтния 

ветеринарномедицински продукт. Това 

изискване обаче не се прилага за: 

 a) части от кратката характеристика на 

референтния ветеринарномедицински 

продукт, свързани с показания или 

фармацевтични форми, за които към 

момента на предоставяне на 

разрешението за генеричния 

ветеринарномедицински продукт все 

още се прилагат разпоредби на 

патентното право или защита на 

техническата документация, 

посочена в членове 33 – 36, или 

 б) последващо изменение на 

референтния лекарствен продукт. 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 6 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Компетентният орган или 

Агенцията може да изискат от 

заявителя да представи данни относно 

безопасността с оглед на потенциални 

рискове за околната среда, свързани с 

употребата на генеричния 

ветеринарномедицински продукт, ако 

разрешението за търговия с 

референтния ветеринарномедицински 
продукт е било предоставено преди 20 

юли 2000 г. или ако за референтния 

ветеринарномедицински продукт е 

било поискано да се пристъпи към 

втория етап на оценката на риска за 
околната среда. 

6. Заявителят подава до 

компетентния орган или Агенцията 

данни относно безопасността с оглед на 

потенциални рискове за околната среда, 

свързани с употребата на генеричния 

ветеринарномедицински продукт, ако 

по отношение на този продукт е 

установен потенциален риск за 

околната среда. 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Чрез дерогация от член 7, параграф 1, 

буква б) заявление за разрешение за 

търговия с ветеринарномедицински 

продукт, съдържащ комбинация от 

активни вещества, всяко от които вече е 

използвано в разрешени 

ветеринарномедицински продукти, но 

досега не е било разрешено в 

посочената комбинация („комбиниран 

ветеринарномедицински продукт“), 

отговаря на следните критерии: 

Чрез дерогация от член 7, параграф 1, 

буква б) заявление за разрешение за 

търговия с ветеринарномедицински 

продукт, съдържащ комбинация от 

активни вещества, от които едно или 

повече вече са използвани в разрешени 

ветеринарномедицински продукти, но 

досега не са били разрешени в 

посочената комбинация („комбиниран 

ветеринарномедицински продукт“), 

отговаря на следните критерии: 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) заявителят може да докаже, че б) заявителят може да докаже, че 



 

PE552.056v02-00 44/97 AD\1069105BG.doc 

BG 

ветеринарномедицинският продукт 

представлява комбинация от 

референтни ветеринарномедицински 

продукти съгласно посоченото в член 

16, параграф 1, буква б; 

ветеринарномедицинският продукт 

съдържа комбинация, включваща поне 

един от референтните 

ветеринарномедицински продукти 

съгласно посоченото в член 16, 

параграф 1, буква б; 

 

Изменение  71 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) представена е документация относно 

безопасността на комбинацията. 

г) при необходимост е представена 

подходяща документация относно 

безопасността на комбинацията. 

 

Изменение  72 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Чрез дерогация от член 5, параграф 

2 разрешение за търговия за ограничен 

пазар се предоставя за срок от три 

години. 

заличава се 

 

 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Компетентният орган се уверява, че 

производителите на 

ветеринарномедицински продукти от 

трети държави са в състояние да 

произвеждат съответния 

ветеринарномедицински продукт и/или 

да провеждат контролни изпитвания в 

Компетентният орган се уверява, че 

производителите на 

ветеринарномедицински продукти от 

трети държави спазват приложимото 

законодателство на Съюза и са в 

състояние да произвеждат съответния 

ветеринарномедицински продукт и/или 
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съответствие с методите, описани в 

представената документация, 

придружаваща заявлението в 

съответствие с член 7, параграф 1. 

да провеждат контролни изпитвания в 

съответствие с методите, описани в 

представената документация, 

придружаваща заявлението в 

съответствие с член 7, параграф 1. 

Обосновка 

Трябва ясно да се посочи, че производителите спазват законодателството на ЕС, а не 

само че са в състояние да произвеждат и да упражняват контрол върху продукта в 

съответствие със заявлението за разрешение за търговия. 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато заявлението е за 

антимикробен ветеринарномедицински 

продукт, компетентният орган или 

Комисията може да изискат от 

титуляря на разрешението за търговия 

да проведе изследвания след 

предоставянето на разрешението с цел 

да се гарантира, че съотношението 

между ползата и риска остава 

благоприятно с оглед на евентуално 

развитие на антимикробна 

резистентност. 

3. Когато заявлението е за 

антимикробен ветеринарномедицински 

продукт, компетентният орган или 

Комисията изискват от титуляря на 

разрешението за търговия да проведе 

изследвания след предоставянето на 

разрешението с цел да се гарантира, че 

съотношението между ползата и риска 

остава благоприятно с оглед на 

евентуално развитие на антимикробна 

резистентност. 

Обосновка 

Това означава, че предоставянето на разрешение за търговия винаги ще води до 

наблюдение на употребата на антимикробни средства, което позволява постоянна 

оценка на риска. 

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 1 – буква в – подточка vi 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

vi) честота на проявление и сериозност vi) честота на проявление и сериозност 
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на нежеланите събития, на нежеланите събития или реакции, 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 1 – буква в – подточка viii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

viii) взаимодействие с други 

ветеринарномедицински продукти и 

други форми на взаимодействие, 

viii) установено взаимодействие с 

други ветеринарномедицински 

продукти и други установени форми на 

взаимодействие. 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 1 – буква в – подточка xiii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

xiii) специални условия за употреба, 

включително ограничения за 

употребата на антимикробни средства с 

цел да се ограничи рискът от развитие 

на антимикробна резистентност, 

xiii) специални условия за употреба, 

включващи ограничения за употребата 

на антимикробни средства, с цел да се 

ограничи рискът от развитие на 

антимикробна резистентност и 

указващи, че продуктът не трябва да 

се използва като рутинна 

превантивна мярка, 

 

Изменение  78 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 1 – буква й a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 йа) информация от оценката на риска 

за околната среда по отношение на 

продукта, по-специално екологичните 

крайни точки и данните за 

характеризиране на рисковете, 

включително екотоксикологична 

информация за въздействието върху 

нецелеви видове и устойчивост на 
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активните вещества и на активните 

метаболити в почвата и водите. 

 

Изменение  79 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Когато два продукта имат 

еднакво терапевтично действие, 

може да бъде извършена сравнителна 

оценка. Продуктите, които са опасни 

за околната среда или за лекуваните 

животни, се заменят с не толкова 

опасни продукти. 

Обосновка 

Въвежда се възможността за сравнителна оценка, за да може опасен продукт да 

бъде заменен с друг продукт със сходно/същото терапевтично действие, но с не 

толкова вредно въздействие върху лекуваните животни или върху околната 

среда/нецелевите видове. 

 

Изменение  80 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) продуктът е антимикробен 

ветеринарномедицински продукт, който 

се представя за употреба като средство 

за повишаване на производителността с 

цел да се засили растежът на 

третираните животни или да се повиши 

добивът от тях; 

г) продуктът е антимикробен 

ветеринарномедицински продукт, който 

се представя за употреба като средство 

за повишаване на производителността с 

цел да се засили растежът на 

третираните животни или да се повиши 

добивът от тях, като рутинно 

профилактично средство при 

животни, отглеждани за храни, или 

като добавка към фуража или водата 

за групово лечение, при условие че при 

никое от животните не е 

диагностицирана някакво заболяване; 

 



 

PE552.056v02-00 48/97 AD\1069105BG.doc 

BG 

Изменение  81 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 1 – буква ж a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) продуктът е вещество, 

предизвикващо сериозно 

безпокойство; 

Обосновка 

Тук се включват веществата, които са устойчиви, биоцидни и токсични, много 

устойчиви и много токсични или водещи до нарушения във функцията на 

ендокринната система. Следва се терминологията на Регламента REACH. 

 

Изменение  82 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 1 – буква ж б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жб) наличие на активни вещества в 

продукта, които отговарят на 

критериите за устойчиви, 

биоакумулиращи и токсични (PBT) 

вещества или много устойчиви и 

много биоакумулиращи (vPvB) 

вещества според насоките на 

Европейската агенция по 

лекарствата, или се считат за 

притежаващи свойства, водещи до 

нарушения във функцията на 

ендокринната система, при които 

има риск от неблагоприятно 

въздействие върху околната среда; 

Обосновка 

Този подход отразява законодателството в областта на биоцидите и пестицидите. В 

момента се преразглеждат насоките на Европейската агенция по лекарствата 

EMA/CVMP/ERA/52740/2012 за оценка на устойчивите, биоакумулиращи и токсични 

вещества и на много устойчивите, биоакумулиращи и токсични вещества 

(вж.http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2012/07/

WC500130368.pdf). 
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Изменение  83 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 1 – буква з а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 за) неприемливи странични или 

вторични ефекти при лекуваното 

животно; 

 

Изменение  84 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 146 с цел 

да се установят правила за определянето 

на антимикробните средства, които 

трябва да се запазят за лечение на някои 

инфекции при хора, за да се запази 

ефикасността на някои активни 

вещества при хората. 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 146 и като 

взема предвид научните консултации 

с Агенцията с цел да се установят 

правила за определянето на 

противомикробните средства, които 

трябва да се запазят за лечение на някои 

инфекции при хора, за да се запази 

ефикасността на някои активни 

вещества при хората. 

 При установяването на тези правила 

Комисията взема решения относно 

подходящите мерки за управление на 

риска на равнище клас, вещество или 

дори показания, като взема предвид и 

пътя на въвеждане. 

Обосновка 

За да могат правилата успешно да постигнат своята планирана цел, те трябва да се 

основават на науката. Тази методология за класифициране на противомикробните 

средства се препоръчва от Агенцията в нейния доклад относно противомикробните 

средства от 18 декември 2014 г. (Европейска агенция по лекарствата, „Отговори на 

исканията за научни консултации относно въздействието върху общественото здраве 

и здравето на животните от употребата на антибиотици при животните“, 18 

декември 2014 г., стр. 6 и 16). 
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Изменение  85 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Чрез актове за изпълнение Комисията 

определя антимикробните средства или 

групите антимикробни средства, 

запазени за лечение на някои инфекции 

при хора. Тези актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с процедурата 

по разглеждане, посочена в член 145, 

параграф 2. 

4. Чрез актове за изпълнение и като 

взема предвид научните конкултации 

с Агенцията, Комисията определя 

противомикробните средства или 

групите противомикробни средства, 

запазени за лечение на някои инфекции 

при хора. Тези актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с процедурата 

по разглеждане, посочена в член 145, 

параграф 2. 

 При установяването на тези правила 

Комисията взема решения относно 

подходящите мерки за управление на 

риска на равнище клас, вещество или 

дори показания, като взема предвид и 

пътя на въвеждане. 

Обосновка 

За да могат правилата успешно да постигнат своята планирана цел, те трябва да се 

основават на науката. Тази методология за класифициране на противомикробните 

средства се препоръчва от Агенцията в нейния доклад относно противомикробните 

средства от 18 декември 2014 г. (Европейска агенция по лекарствата, „Отговори на 

исканията за научни консултации относно въздействието върху общественото здраве 

и здравето на животните от употребата на антибиотици при животните“, 18 

декември 2014 г., стр. 6 и 16). 

 

 

Изменение  86 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) 10 години за ветеринарномедицински 

продукти за говеда, овце, свине, пилета, 

кучета и котки; 

a) 10 години за ветеринарномедицински 

продукти за говеда, овце, отглеждани 

за месо, свине, пилета, кучета и котки; 
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Изменение  87 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. При условие че 

ветеринарномедицинският продукт е 

получил разрешение за търговия за 

повече от един животински вид, 

срокът се удължава съгласно 

предвиденото в член 35. 

Обосновка 

Възниква въпросът дали срокът за защита на техническата документация е 

достатъчен стимул за разработването на нови ветеринарномедицински продукти. 

Възможностите за удължаване съгласно член 35 следва да бъдат предоставяни още с 

получаването на първоначалното разрешение за търговия. 

 

Изменение  88 

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато дадена промяна е одобрена в 

съответствие с член 65 за разширяване 

на обхвата на разрешението за търговия 

за други видове животни, посочени в 

член 34, параграф 1, буква а), срокът за 

защита, предвиден в посочения член, се 

удължава с една година за всеки 

следващ целеви вид, при условие че 

заявлението за промяна е било подадено 

най-малко три години преди да изтече 

срокът за защита, предвиден в член 34, 

параграф 1, буква а). 

1. Когато първото разрешение за 

търговия е предоставено за повече от 

един животински вид или дадена 

промяна е одобрена в съответствие с 

член 65 за разширяване на обхвата на 

разрешението за търговия за други 

видове животни, посочени в член 34, 

параграф 1, буква а), срокът за защита, 

предвиден в член 34, се удължава с две 

години за всеки следващ целеви вид, 

при условие че заявлението за промяна е 

било подадено най-малко три години 

преди да изтече срокът за защита, 

предвиден в член 34. 
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Изменение  89 

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато дадена промяна е одобрена в 

съответствие с член 65 за разширяване 

на обхвата на разрешението за търговия 

за други видове животни, които не са 

посочени в член 34, параграф 1, 

буква а), срокът за защита, предвиден в 

член 34, се удължава с четири години. 

2. Когато първото разрешение за 

търговия е предоставено за повече от 

един животински вид или дадена 

промяна е одобрена в съответствие с 

член 65 за разширяване на обхвата на 

разрешението за търговия за други 

видове животни, срокът за защита, 

предвиден в член 34, се удължават с 

четири години. 

 

Изменение  90 

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Срокът за защита на първото 

разрешение за търговия, удължен с 

допълнителни срокове за защита поради 

промени или нови разрешения, спадащи 

към същото разрешение за търговия 

(„общ срок за защита на техническата 

документация“), не може да надвишава 

18 години. 

3. Срокът за защита на първото 

разрешение за търговия, удължен с 

допълнителни срокове за защита поради 

промени или нови разрешения, спадащи 

към същото разрешение за търговия 

(„общ срок за защита на техническата 

документация“), не може да надвишава 

14 години за продуктите, посочени в 

член 34, параграф 1, буква а). За 

продуктите, посочени в член 34, 

параграф 1, букви б) и г), срокът не 

надвишава 18 години. 

 

 

Изменение  91 

Предложение за регламент 

Член 35 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 35а 

 Защита на данните при по-

нататъшно разработване на 

ветеринарномедицински продукти 

 При изтичане на срока за защита на 

данните, определен в членове 34 и 35, 

всеки заявител може да подаде 

заявление за срок за защита на 

данните за допълнително 

разработване на съществуващи 

ветеринарномедицински продукти, 

който е две години за допълнителен  

животински вид и една година за 

допълнително показание, 

допълнителна фармацевтична форма 

или нов карентен срок. 

Обосновка 

Дава се стимул за по-нататъшно разработване на съществуващите 

ветеринарномедицински продукти, което може да бъде извършено от всяко 

предприятие, включително предприятията за генерични продукти. Ограничен срок за 

защита на данните се предоставя само за допълнителното ново приложение 

(изтеклият срок за защита на първоначалното разрешение за търговия не се 

удължава). 

 

Изменение  92 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Разрешения за търговия по 

централизираната процедура се 

предоставят от Комисията в 

съответствие с настоящия раздел. Те са 

валидни на цялата територия на Съюза. 

1. Разрешения за търговия по 

централизираната процедура се 

предоставят от Комисията в 

съответствие с настоящия раздел. Те са 

валидни на цялата територия на Съюза и 

се считат за приоритетна процедура. 
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Изменение  93 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) генерични ветеринарномедицински 

продукти на референтни 

ветеринарномедицински продукти, 

разрешени по централизираната 

процедура за предоставяне на 

разрешения за търговия. 

заличава се 

Обосновка 

Един от основните мотиви за преразглеждане на законодателството в областта на 

ветеринарните фармацевтични продукти следва да бъде подобряването на достъпа 

до ветеринарномедицински продукти и подкрепата за иновациите. Предлаганата 

мярка не съответства на заявените цели, тъй като разширява обхвата на 

задължението за предоставяне на разрешение за определени ветеринарномедицински 

продукти чрез централизирана процедура за предоставяне на разрешения за търговия. 

 

 

Изменение  94 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За ветеринарномедицински продукти, 

различни от посочените в параграф 2, 

разрешение за търговия по 

централизираната процедура може да се 

предостави, ако за 

ветеринарномедицинския продукт няма 

предоставено друго разрешение за 

търговия в Съюза. 

3. За ветеринарномедицински продукти, 

различни от посочените в параграф 2, 

разрешение за търговия по 

централизираната процедура може да се 

предостави, ако за 

ветеринарномедицинския продукт няма 

предоставено друго разрешение за 

търговия в Съюза или ако заявлението 

се отнася до преобразуване на 

разрешение за търговия, както е 

посочено в член 57а. 

Обосновка 

Следва да има възможност съществуващо разрешение за търговия лесно да бъде 

преобразувано в разрешение за търговия по централизираната процедура. Това ще 
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намали административната тежест (вж. свързаното изменение за новия член 57а). 

 

Изменение  95 

Предложение за регламент 

Член 46 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В заявлението се посочват държавите 

членки, в които заявителят иска да 

получи разрешение за търговия 

(„държави членки, включени в обхвата 

на разрешението“). 

2. В заявлението се посочват държавите 

членки, в които заявителят иска да 

получи разрешение за търговия 

(„държави членки, включени в обхвата 

на разрешението“). Заявителят подава 

до всички засегнати държави членки 

заявление, което е идентично на 

подаденото до докладващата 

държава членка заявление, 

включително идентично досие, както 

е предвидено съгласно член 7. 

Обосновка 

В законодателството трябва ясно да се посочва, че всички държави членки, в които 

се подава заявление за разрешение за търговия, разполагат с данните, въз основа на 

които да вземат решение. Това е изключително важно не само за първоначалното 

разрешение за търговия, но и за целия период след предоставянето на разрешението 

(фармакологична бдителност, промени в разрешението за търговия), както и за 

всички дейности по пазарен надзор/контрол, при които държавите членки изпълняват 

своите отговорности. 

 

Изменение  96 

Предложение за регламент 

Член 48 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Заявления за взаимно признаване на 

разрешения за търговия се подават до 

държавата членка, предоставила 

първото национално разрешение за 

търговия („докладваща държава 

членка“). 

1. Заявления за взаимно признаване на 

разрешения за търговия се подават до 

държавата членка, предоставила 

първото национално разрешение за 

търговия („докладваща държава 

членка“), както и до държавите 

членки, в които заявителят иска да 

бъде признато разрешението за 
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търговия („засегнати държави 

членки“). 

Обосновка 

В законодателството трябва ясно да се посочва, че всички държави членки, в които 

се подава заявление за разрешение за търговия, разполагат с данните, въз основа на 

които да вземат решение. Това е изключително важно не само за първоначалното 

разрешение за търговия, но и за целия период след предоставянето на разрешението 

(фармакологична бдителност, промени в разрешението за търговия), както и за 

всички дейности по пазарен надзор/контрол, при които държавите членки изпълняват 

своите отговорности. 

 

Изменение  97 

Предложение за регламент 

Член 48 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Заявление за взаимно признаване се 

подава най-малко шест месеца след 

датата на решението, с което се 

предоставя първото национално 

разрешение за търговия. 

заличава се 

Обосновка 

Въвеждането на изискване предприятията да чакат шест месеца от националната 

процедура до процедурата за взаимно признаване е излишно и би могло дори да доведе 

до проблеми при възникване на сериозна ситуация във връзка със здравето на 

животните или общественото здраве, налагаща бързото предоставяне на 

разрешение за продукта в други държави членки. 

 

Изменение  98 

Предложение за регламент 

Член 48 – параграф 3 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) информация за държавите членки, 

в които подадено от заявителя 

заявление за търговия със същия 

ветеринарномедицински продукт е в 

процес на разглеждане; 

заличава се 
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Обосновка 

В съответствие с действащото законодателство и проекта на регламент 

заявленията трябва да се разглеждат, като се използва процедурата за взаимно 

признаване. Предлага се това изискване да бъде заменено с изискване за консолидирано 

досие за разрешението за търговия, което трябва да бъде на разположение на 

засегната държава членка, така че тя да може да взема решения, основаващи се на 

кокретни данни, относно първоначалното разрешение за търговия и евентуално да 

изпълнява отговорностите си след предоставянето на разрешение. 

 

Изменение  99 

Предложение за регламент 

Член 48 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В 90-дневен срок от получаване на 

валидно заявление докладващата 

държава членка изготвя актуализиран 

доклад за оценка на 

ветеринарномедицинския продукт. 

Актуализираният доклад за оценка, 

одобрената кратка характеристика на 

продукта и текстът на етикета и на 

листовката се изпращат на всички 

държави членки и на заявителя заедно 

със списък на държавите членки, в 

които заявителят иска да бъде признато 

разрешението за търговия („държави 

членки, включени в обхвата на 

разрешението“). 

4. В 45-дневен срок от получаване на 

валидно заявление докладващата 

държава членка изготвя актуализиран 

доклад за оценка на 

ветеринарномедицинския продукт. 

Актуализираният доклад за оценка, 

одобрената кратка характеристика на 

продукта и текстът на етикета и на 

листовката се изпращат на всички 

засегнати държави членки и на 

заявителя заедно със списък на 

държавите членки, в които заявителят 

иска да бъде признато разрешението за 

търговия („засегнати държави 

членки“). 

 

Изменение  100 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Ако в срока, установен в член 46, 

параграф 4 или член 48, параграф 5, 

държава членка повдигне възражения 

относно доклада за оценка, 

предложената кратка характеристика на 

продукта или предложения етикет и 

1. Ако в срока, установен в член 46, 

параграф 4 или член 48, параграф 5, 

държава членка повдигне възражения 

относно доклада за оценка, 

предложената кратка характеристика на 

продукта или предложения етикет и 
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листовка, на докладващата държава 

членка, на останалите държави членки и 

на заявителя се представя подробно 

изложение на мотивите за това. 

Докладващата държава членка 

незабавно отнася въпросите, по които не 

е постигнато съгласие, до 

Координационната група по взаимно 

признаване и децентрализирани 

процедури, създадена съгласно член 142 

(„координационната група“). 

листовка на основание потенциален 

сериозен риск за здравето на човека 

или на животните или за околната 

среда, на докладващата държава членка, 

на останалите държави членки и на 

заявителя се представя подробно 

изложение на мотивите за това. 

Докладващата държава членка 

незабавно отнася въпросите, по които не 

е постигнато съгласие, до 

Координационната група по взаимно 

признаване и децентрализирани 

процедури, създадена съгласно член 142 

(„координационната група“). 

 

Изменение  101 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В рамките на координационната 

група се определя докладчик с цел да се 

изготви втори доклад за оценка на 

ветеринарномедицинския продукт. 

заличава се 

Обосновка 

Предлага се този параграф да бъде заличен, тъй като той би увеличил излишно 

натовареността на компетентните органи. Възраженията следва да се обсъждат 

между държавите, които участват в процедурата. Ако не бъде постигнато съгласие 

е допустимо въпросът да бъде обсъден в координационната група. 

 

Изменение  102 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. При положително становище за 

предоставяне на разрешение за търговия 

докладващата държава членка вписва 

съгласието, приключва процедурата и 

надлежно уведомява държавите членки 

4. При положително становище за 

предоставяне или изменение на 

разрешение за търговия докладващата 

държава членка вписва съгласието, 

приключва процедурата и надлежно 
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и заявителя. уведомява държавите членки и 

заявителя. 

Обосновка 

Тъй като член 66 (промяна) и член 69 (хармонизиране) също биха могли да предизвикат 

преразглеждане от координационната група, което да доведе до изменение, тази дума 

следва да бъде добавена в целия член. 

 

Изменение  103 

Предложение за регламент 

Член 50 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В 15-дневен срок от получаване на 

доклада за оценка, посочен в член 46, 

параграф 3 или член 48, параграф 4, 

заявителят може писмено да уведоми 

Агенцията, че иска да бъде извършен 

преглед на доклада. В такъв случай в 60-

дневен срок от получаване на доклада за 

оценка заявителят изпраща на 

Агенцията подробна обосновка с 

мотивите за искането. Към заявлението 

се прилага доказателство за извършено 

плащане на дължимата на Агенцията 

такса за преразглеждане. 

1. В 15-дневен срок от получаване на 

доклада за оценка, посочен в член 46, 

параграф 3 или член 48, параграф 4, 

заявителят може писмено да уведоми 

координационната група, че иска да 

бъде извършен преглед на доклада. В 

такъв случай в 60-дневен срок от 

получаване на доклада за оценка 

заявителят изпраща на Агенцията 

подробна обосновка с мотивите за 

искането. Към заявлението се прилага 

доказателство за извършено плащане на 

дължимата на Агенцията такса за 

преразглеждане. 

Обосновка 

Считаме, че изпращането на исканията до Агенцията ще увеличи нейната 

натовареност и административната тежест, както и че би било по-просто 

исканията да се изпращат на координационната група. 

 

Изменение  104 

Предложение за регламент 

Член 52 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Обществеността има достъп до 

информацията в базата данни за 

3. Обществеността има достъп до 

информацията в базата данни за 
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продуктите, свързана със списъка на 

разрешените ветеринарномедицински 

продукти, кратката характеристика 

и листовката на продукта. 

продуктите. 

Обосновка 

Продуктите и остатъчните вещества и метаболитите на техните активни 

вещества се намират в обществената сфера, извън третираните животни, в 

околната среда като цяло и в телата на нецелеви видове (включително хора, 

независимо дали това ни харесва или не). Следователно данните за това какво 

представляват тези вещества и техните характеристики също трябва да са в 

обществената сфера. 

 

Изменение  105 

Предложение за регламент 

Член 54 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки събират 

подходящи и сравними данни за обема 

на продажбите и за употребата на 

антимикробни ветеринарномедицински 

продукти. 

1. Държавите членки събират 

подходящи, сравними и достатъчно 

подробни данни за обема на продажбите 

и за употребата на антимикробни 

ветеринарномедицински продукти. 

 

 

Изменение  106 

Предложение за регламент 

Член 54 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки изпращат данните 

за обема на продажбите и за употребата 

на антимикробни 

ветеринарномедицински продукти на 

Агенцията. Агенцията анализира 

данните и публикува годишен доклад. 

2. Държавите членки изпращат на 

Агенцията данните за обема на 

продажбите и за употребата на 

антимикробни ветеринарномедицински 

продукти. Агенцията анализира данните 

и публикува годишен доклад, който 

съдържа насоки и препоръки, когато е 

целесъобразно. 
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Изменение  107 

Предложение за регламент 

Член 54 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Държавите членки събират 

подходящи и сравними данни относно 

обема на продажбите и употребата 

на противопаразитни и хормонални 

ветеринарномедицински продукти и 

ги предоставят на разположение на 

Агенцията. 

Обосновка 

Идеята е да се разшири обхвата на концепцията, очертана за антибиотиците, за да 

включва и други видове ветеринарномедицински продукти с биологично въздействие 

върху нецелеви видове в екосистемата като цяло, т.е. хормонални продукти (които 

могат да засегнат пола на нецелеви видове особено във водните местообитания) и 

противопаразитни продукти (които могат да бъдат силно токсични например за 

пчелите). 

 

Изменение  108 

Предложение за регламент 

Член 57 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 57a 

 Последващо преобразуване в 

разрешение за търговия по 

централизираната процедура 

 1. След приключването на 

децентрализираната процедура, 

посочена в член 46, на процедурата за 

взаимно признаване, посочена в 

член 48, или на процедурата за 

хармонизиране на разрешенията за 

търговия, посочена в член 69, 

титулярите на разрешения за 

търговия могат да подават заявление 

за преобразуване на съществуващото 

разрешение за търговия за 



 

PE552.056v02-00 62/97 AD\1069105BG.doc 

BG 

ветеринарномедицинския продукт в 

разрешение за търговия по 

централизираната процедура, 

предоставяно от Комисията и 

валидно на цялата територия на 

Съюза. 

 2. Заявлението за преобразуване в 

разрешение за търговия по 

централизираната процедура се 

подава от титуляра на разрешение за 

търговия до Агенцията и включва 

следното: 

 a) списък на всички решения за 

предоставяне на разрешения за 

търговия, засягащи съответния 

ветеринарномедицински продукт; 

 б) списък на промените, внесени след 

предоставянето на първото 

разрешение за търговия в Съюза; 

 в) обобщен доклад за данните относно 

фармакологичната бдителност. 

 3. В 30-дневен срок от получаване на 

документите, посочени в параграф 2, 

Комисията изготвя проект на 

решение за предоставяне на 

разрешение за търговия в Съюза в 

съответствие с доклада за оценка, 

посочен в член 46, параграф 3, член 48, 

параграф 4 и член 69, параграф 3, или, 

когато е целесъобразно, актуализиран 

доклад за оценка, кратка 

характеристика на продукта, етикет 

и листовка. 

 4. Чрез актове за изпълнение 

Комисията взема окончателно 

решение относно предоставянето на 

разрешение за търговия по 

централизираната процедура. 

 Настоящият член се прилага само по 

отношение на 

ветеринарномедицински продукти, 

които са получили разрешение по 

процедура за взаимно признаване, 

децентрализирана процедура или 

процедура за хармонизиране на 



 

AD\1069105BG.doc 63/97 PE552.056v02-00 

 BG 

разрешенията за търговия след 

датата на прилагане на настоящия 

регламент. 

Обосновка 

Титулярите на разрешения за търговия следва да имат възможност да 

„актуализират“ съществуващото разрешение за търговия, което да се преобразува в 

разрешение за търговия по централизираната процедура. Това ще намали 

административната тежест, например в случай на подаване в бъдеще на заявление за 

промени във ветеринарномедицинския продукт. 

 

 

Изменение  109 

Предложение за регламент 

Член 69 – параграф 4 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) най-краткия карентен срок от 

карентните срокове, посочени в 

кратките характеристики на продуктите. 

в) карентния срок, счетен за 

целесъобразен с оглед на най-новите 

научни изследвания измежду 
карентните срокове, посочени в 

кратките характеристики на продуктите. 

 

Изменение  110 

Предложение за регламент 

Член 70 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Чрез дерогация от член 69 преди да 

бъде изготвена хармонизирана кратка 

характеристика на продуктите, се прави 

повторна оценка на 

ветеринарномедицински продукти, за 

които е предоставено разрешение преди 

20 юли 2000 г., и на 

ветеринарномедицински продукти, за 

които е предоставено разрешение след 

тази дата, но за които в хода на оценката 

на риска за околната среда е установено, 

че може да бъдат вредни за околната 

среда. 

3. Чрез дерогация от член 69, преди да 

бъде изготвена хармонизирана кратка 

характеристика на продуктите, в 

съответствие с приложение II се 

прави повторна оценка на 

ветеринарномедицински продукти, за 

които е предоставено разрешение преди 

20 юли 2000 г., както и на 

ветеринарномедицински продукти, за 

които е предоставено разрешение след 

тази дата, но за които в хода на оценката 

на риска за околната среда е установено, 

че могат да бъдат вредни за околната 
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среда, или за които липсва оценка на 

риска за околната среда или тази 

оценка е непълна. 

Обосновка 

Това гарантира, че на старите продукти се прави своевременно съответната оценка, 

както първоначално са имали за цел и са приели законодателите. 

 

Изменение  111 

Предложение за регламент 

Член 72 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Компетентните органи и Агенцията 

упражняват надзор върху системите за 

фармакологична бдителност на 

титулярите на разрешения за търговия. 

2. Компетентните органи и Агенцията 

упражняват надзор върху системите за 

фармакологична бдителност на 

титулярите на разрешения за търговия и 

ги одобряват. 

Обосновка 

Ако компетентните органи и Агенцията ще одобряват системите за фармакологична 

бдителност на титулярите на разрешения за търговия, това разрешение може да 

бъде представено със заявлението за друг продукт съгласно приложение І, точка 3.2 

от настоящото предложение за регламент, опростявайки контрола, който 

компетентните органи следва да упражняват. 

 

Изменение  112 

Предложение за регламент 

Член 73 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) всяка констатирана липса на 

ефикасност на даден 

ветеринарномедицински продукт след 

прилагането му на животно в 

съответствие с кратката характеристика 

на продукта; 

б) всяка констатирана липса на 

ефикасност на даден 

ветеринарномедицински продукт, в 

това число признаци на 

антимикробна резистентност, след 

прилагането му на животно в 

съответствие с кратката характеристика 

на продукта; 
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Обосновка 

Като се има предвид голямото значение на антимикробната резистентност, този 

конкретен проблем трябва да бъде изтъкнат сред нежеланите събития. 

 

Изменение  113 

Предложение за регламент 

Член 73 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) всякакви екологични инциденти, 

наблюдавани след прилагането на 

ветеринарномедицински продукт върху 

животно; 

в) всяка нежелана или непредвидена 

реакция, като изпускане на 

антимикробни средства в почвата и 

водата, наблюдавана при нецелеви 

видове в околната среда като цяло 
след прилагането на 

ветеринарномедицински продукт върху 

животно, в това число животни от 

нецелеви видове; 

 

Изменение  114 

Предложение за регламент 

Член 73 – параграф 2 – буква e a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еа) всяко предполагаемо предаване на 

инфекциозни агенти чрез 

ветеринарномедицински продукт. 

Обосновка 

Това положение понастоящем е обхванато от законодателството и следва да се 

запази. 

 

Изменение  115 

Предложение за регламент 

Член 73 – параграф 2 – буква e б (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еб) всякаква съответна документация 

и информация относно преки или 

непреки рискове за околната среда от 

употребата на антимикробни 

лекарства при животни. 

Обосновка 

Ветеринарномедицински продукти, като например антибиотици, се разпространяват 

по нивите с торовата течност, като те могат да се натрупат в 

почвата/утайката/торовата течност, да навлязат в подпочвените води чрез 

изпускане на вода или директно да се стекат във водните басейни. Поради 

широкообхватните последствия от наличието на такива остатъчни вещества в 

околната среда са необходими данни относно въздействието и рисковете за околната 

среда. 

 

 

Изменение  116 

Предложение за регламент 

Член 73 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 73a 

 Не по-късно от 6 месеца преди 

датата на прилагане на настоящия 

регламент Комисията представя 

доклад на Европейския парламент и 

на Съвета относно 

осъществимостта на система за 

преглед въз връзка с веществата 

(монографии) и други възможни 

алтернативи за оценката на риска за 

околната среда при 

ветеринарномедицинските продукти, 

придружавани от законодателно 

предложение, ако това е 

целесъобразно. 

 

Изменение  117 

Предложение за регламент 
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Член 74 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Агенцията създава и поддържа база 

данни на Съюза относно 

фармакологичната бдителност по 

отношение на 

ветеринарномедицинските продукти 

(„база данни за фармакологична 

бдителност“). 

1. Агенцията създава и поддържа база 

данни на Съюза относно 

фармакологичната бдителност по 

отношение на 

ветеринарномедицинските продукти 

(„база данни за фармакологична 

бдителност“), свързана с базата данни 

относно продуктите. Тази база данни 

на Съюза е единственото звено за 

получаване на информация за 

нежелани събития, представяна от 

титулярите на разрешения за 

търговия. 

 

Изменение  118 

Предложение за регламент 

Член 74 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Агенцията изготвя в сътрудничество 

с държавите членки и с Комисията 

функционалните спецификации на 

базата данни за фармакологична 

бдителност. 

2. Агенцията изготвя, в процес на 

консултации с държавите членки, 

Комисията и заинтересованите 

страни, функционалните спецификации 

на базата данни за фармакологична 

бдителност. Те включват данните от 

наблюдението на околната среда, 

които могат да показват нежелани 

ефекти върху нецелеви видове в 

екосистемата, и разширяват 

източниците на входящи данни в 

системата за фармакологична 

бдителност, за да включват 

забележките и наблюдението на 

специалисти, които не са непременно 

ветеринарни лекари.  

 

Изменение  119 

Предложение за регламент 

Член 74 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Агенцията взема мерки 

информацията, която се съобщава в 

базата данни за фармакологична 

бдителност, да се въвежда в системата и 

да е достъпна в съответствие с член 75. 

3. Агенцията взема мерки 

информацията, която се съобщава в 

базата данни за фармакологична 

бдителност, да се въвежда в системата и 

да е публично достъпна в съответствие с 

член 75. 

 

Изменение  120 

Предложение за регламент 

Член 76 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Титулярите на разрешения за 

търговия вписват в базата данни за 

фармакологична бдителност всички 

нежелани събития, съобщени от 

здравни специалисти и стопани на 

животни и настъпили на 

територията на Съюза или в трета 

държава, които са свързани с техен 

разрешен ветеринарномедицински 

продукт, в 30-дневен срок от 

получаването на съобщение за 

нежелано събитие. 

2. Титулярите на разрешения за 

търговия уведомяват по електронен 

път за всички сериозни нежелани 

събития и реакции при хората, 

свързани с употребата на 

ветеринарномедицински продукти, 

които са представени на тяхното 

внимание или за които е логично да се 

предполага, че те са запознати с тях, 

на компетентния орган на 

държавата членка, на чиято 

територия е настъпил инцидентът, 

и не по-късно от 15 дни след 

получаване на информацията. 

 Останалите нежелани събития, 

свързани с употребата на 

ветеринарномедицински продукти, 

които са представени на вниманието 

на титулярите на разрешения за 

търговия или за които логично може 

да се предполага, че те са запознати с 

тях, се съобщават по електронен път 

в базата данни за фармакологична 

бдителност не по-късно от 30 дни 

след получаване на информацията. 

 За нежеланите събития, наблюдавани 

при клинични изпитвания, се 

прилагат различни изисквания. 
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Обосновка 

Много е важно компетентните органи да бъдат информирани своевременно за 

настъпили на тяхната територия сериозни нежелани събития и реакции при хората, 

за да бъдат готови да им направят оценка и да предприемат подходящите 

регулаторни действия. 

 

Изменение  121 

Предложение за регламент 

Член 76 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. По собствена инициатива или по 

искане на Агенцията компетентните 

органи може да изискат от титуляря на 

разрешението за търговия да събира 

специални данни относно 

фармакологичната бдителност, по-

специално относно употребата на 

ветеринарномедицински продукт при 

конкретен вид животни, с оглед на 

общественото здраве, здравеопазването 

на животните, безопасността на лицата, 

прилагащи продукта, и защитата на 

околната среда. Компетентният орган 

подробно посочва причините за 

искането и уведомява за това 

останалите компетентни органи и 

Агенцията. 

3. По собствена инициатива или по 

искане на Агенцията компетентните 

органи изискват от титуляря на 

разрешението за търговия да събира 

специални данни относно 

фармакологичната бдителност, по-

специално относно употребата на 

ветеринарномедицински продукт при 

конкретен вид животни, с оглед на 

общественото здраве, здравеопазването 

на животните, безопасността на лицата, 

прилагащи продукта, и защитата на 

околната среда. 

 

Изменение  122 

Предложение за регламент 

Член 76 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В 15-дневен срок от получаване на 

искането, посочено в параграф 3, 

титулярят на разрешението за 

търговия може писмено да уведоми 

компетентния орган, че иска 

преразглеждане на искането за 

събиране на специални допълнителни 

заличава се 
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данни относно фармакологичната 

бдителност. 

Обосновка 

Параграф 4 следва да бъде заличен, тъй като не носи никаква добавена стойност и 

увеличава административната тежест. 

 

Изменение  123 

Предложение за регламент 

Член 77 – параграф 6  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Титулярят на разрешението за търговия 

не предоставя информация на 

обществеността относно нежелани 

събития, свързани с 

ветеринарномедицинския продукт, без 

предварително да уведоми за това 

компетентния орган, органите, 

предоставили разрешението за търговия, 

или Агенцията, ако разрешението за 

търговия е предоставено по 

централизираната процедура. 

Титулярът на разрешението за търговия 

не предоставя информация на 

обществеността относно нежелани 

събития и евентуални опасения във 

връзка с фармакологичната 

бдителност, свързани с 

ветеринарномедицинския продукт, без 

предварително да изпрати копие на 

това съобщение на компетентния 

орган, органите, предоставили 

разрешението за търговия, или 

Агенцията, ако разрешението за 

търговия е предоставено по 

централизираната процедура. 

Обосновка 

Предложение за поясняване на параграфа. Не е достатъчно да се посочи 

„предварително да уведоми за това“. Действително е необходимо компетентните 

органи да получат копие от съобщението, преди то да бъде изпратено на 

обществеността и на здравните специалисти. 

 

Изменение  124 

Предложение за регламент 

Член 78 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) изготвят и поддържат подробно 

описание на системата за 

a) изготвят и поддържат подробно 

описание на системата за 
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фармакологична бдителност, използвана 

от титуляря на разрешението за 

търговия по отношение на 

ветеринарномедицинския продукт, за 

който е предоставено разрешението 
(„основна документация в системата за 

фармакологична бдителност“), за 

всички продукти, за които отговарят; 

фармакологична бдителност, използвана 

от титуляра на разрешението за 

търговия („основна документация в 

системата за фармакологична 

бдителност“) за всички продукти, за 

които отговарят; 

 

Изменение  125 

Предложение за регламент 

Член 78 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) дават референтни номера на 

основната документация в системата за 

фармакологична бдителност и 

съобщават референтния номер на 

основната документация за 

фармакологична бдителност за всеки 

продукт в базата данни за 

продуктите; 

б) дават референтни номера на 

основната документация в системата за 

фармакологична бдителност и 

съобщават в базата данни за 

продуктите съответния референтен 
номер на основната документация за 

фармакологична бдителност за всеки 

продукт; 

 

Изменение  126 

Предложение за регламент 

Член 78 – параграф 1 – буква л 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

л) съобщават на компетентните органи и 

на Агенцията за всяка регулаторна 

мярка, предприета в трета държава въз 

основа на данни относно 

фармакологичната бдителност, в 15-

дневен срок от получаването на такава 

информация. 

л) съобщават на компетентните органи и 

на Агенцията за всяка регулаторна 

мярка, предприета в държава членка 

или трета държава въз основа на данни 

относно фармакологичната бдителност, 

в 15-дневен срок от получаването на 

такава информация. 

Обосновка 

Не се разбира защо титулярите на разрешения за търговия следва да информират 

компетентните органи само за регулаторни мерки, предприети в трета държава, а 

не и за такива мерки, приети от държава членка. 

 



 

PE552.056v02-00 72/97 AD\1069105BG.doc 

BG 

Изменение  127 

Предложение за регламент 

Член 79 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Компетентните органи може да 

наложат специални изисквания на 

ветеринарните лекари и на другите 

здравни специалисти за съобщаване на 

нежелани събития. Агенцията и 

компетентните органи могат да 

организират срещи или мрежа за групи 

ветеринарни лекари или други здравни 

специалисти, ако съществува конкретна 

необходимост за събиране, съпоставяне 

и анализ на конкретни данни, свързани с 

фармакологичната бдителност. 

3. Компетентните органи може да 

наложат специални изисквания на 

титулярите на разрешения за 

търговия, ветеринарните лекари и на 

другите здравни специалисти за 

съобщаване на нежелани събития. 

Агенцията и компетентните органи 

могат да организират срещи или мрежа 

за групи ветеринарни лекари или други 

здравни специалисти, ако съществува 

конкретна необходимост за събиране, 

съпоставяне и анализ на конкретни 

данни, свързани с фармакологичната 

бдителност. 

Обосновка 

При някои обстоятелства се налага да се наложат специални изисквания на 

титулярите на разрешения за търговия. Трябва да е предвидена такава възможност в 

законодателството. 

 

 

Изменение  128 

Предложение за регламент 

Член 79 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Компетентните органи и Агенцията 

своевременно предоставят на 

обществеността, на ветеринарните 

лекари и на други здравни 

специалисти цялата съществена 

информация за нежелани събития, 

свързани с употребата на 

ветеринарномедицински продукт, по 

електронен път или чрез други 

общественодостъпни средства за 

комуникация. 

4. Компетентните органи и Агенцията 

своевременно правят обществено 

достояние цялата съществена 

информация за нежелани събития, 

свързани с употребата на 

ветеринарномедицински продукт, по 

електронен път или чрез други 

общественодостъпни средства за 

комуникация. 
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Обосновка 

Информацията за нежеланите събития, свързана с употребата на 

ветеринарномедицински продукти, следва да не бъде ограничена само до агенциите по 

лекарствата. 

 

Изменение  129 

Предложение за регламент 

Член 79 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Компетентните органи и 

Агенцията гарантират, че 

ветеринарните лекари получават 

обратна информация за докладваните 

нежелани събития и редовна обратна 

информация за всички докладвани 

нежелани реакции. 

 

Изменение  130 

Предложение за регламент 

Член 80 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Компетентен орган може да делегира 

всяка от възложените му задачи, 

посочени в член 79, на компетентен 

орган в друга държава членка, при 

условие че получи писменото му 

съгласие. 

1. Компетентен орган може да делегира 

всяка от възложените му задачи, 

посочени в член 79, на компетентен 

публичен орган в друга държава членка, 

при условие че получи писменото му 

съгласие. 

 

Изменение  131 

Предложение за регламент 

Член 81 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Компетентните органи и Агенцията 

си сътрудничат за мониторинг на 

данните в базата данни за 

1. Компетентните органи, другите 

засегнати органи и Агенцията си 

сътрудничат за мониторинг на данните в 
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фармакологична бдителност с цел да се 

установи дали са настъпили промени в 

съотношението между ползата и риска 

от ветеринарномедицинските продукти 

и за откриване на рискове за здравето на 

животните, общественото здраве и 

опазването на околната среда 

(„процедура за обработване на 

сигнали“). 

базата данни за фармакологична 

бдителност с цел да се установи дали са 

настъпили промени в съотношението 

между ползата и риска от 

ветеринарномедицинските продукти и 

за откриване на рискове за здравето на 

животните, общественото здраве и 

опазването на околната среда 

(„процедура за обработване на 

сигнали“). 

Обосновка 

Нуждаем се от цялостен подход относно употребата на ветеринарномедицинските 

продукти, например по отношение на екологичните проблеми, свързани с изпускането 

на резистентни бактерии в почвата и във водата. 

 

Изменение  132 

Предложение за регламент 

Член 81 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Компетентните органи и 

Агенцията определят групи от 

ветеринарномедицински продукти, за 

които процедурите за обработване на 

сигнали може да се обединят с цел 

откриване на рискове за здравето на 

животните, общественото здраве и 

опазването на околната среда. 

заличава се 

Обосновка 

Този параграф е излишен в регламент. Компетентните органи са независими да 

организират работата по най-добрия начин. 

 

Изменение  133 

Предложение за регламент 

Член 81 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Агенцията и координационната 3. Агенцията и групата за ветеринарна 
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група се споразумяват за разпределение 

на работата по наблюдение на данните 

относно групите 

ветеринарномедицински продукти, 

регистрирани в базата данни за 

фармакологична бдителност. За 

наблюдението на всяка група 

ветеринарномедицински продукти се 

определя отговорен орган („водещ 

орган“), чиито функции се изпълняват 

от компетентен орган или от Агенцията. 

фармакологична бдителност се 

споразумяват за разпределение на 

работата по наблюдение на данните 

относно групите 

ветеринарномедицински продукти, 

регистрирани в базата данни за 

фармакологична бдителност. За 

наблюдението на всяка група 

ветеринарномедицински продукти се 

определя отговорен орган („водещ 

орган“), чиито функции се изпълняват 

от компетентен орган или от Агенцията. 

Обосновка 

Отговорностите по въпроси, свързани с фармакологичната бдителност, е по-добре 

да се разглеждат в групата за ветеринарна фармакологична бдителност, в която 

експерти от компетентните органи обсъждат въпроси на фармакологичната 

бдителност, а не в координационната група. 

 

Изменение  134 

Предложение за регламент 

Член 98 – параграф 1 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) 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 

с правилата за добра производствена 

практика за изходни материали, 

установени в Съюза; 

Обосновка 

Предложението на Комисията следва да бъде ясно от гледна точка на задължението 

на производителя да спазва изискванията за добра производствена практика. Освен 

това, за да се гарантират действащите стандарти за качеството на активните 

вещества, използвани като изходни материали, следва да съществува изискване за 

производството на лекарствени продукти да се използват само онези активни 

вещества, които са произведени по системата за добра производствена практика.  



 

PE552.056v02-00 76/97 AD\1069105BG.doc 

BG 

Изменение  135 

Предложение за регламент 

Член 98 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) уведоми компетентния орган при 

промяна на квалифицираното лице по 

член 100; 

г) уведоми предварително 

компетентния орган за всички 

промени, които би желал да направи в 

данните, предоставени съгласно 

член 92, и да уведоми незабавно 

компетентния орган при промяна на 

квалифицираното лице по член 100; 

Обосновка 

Законодателството трябва да гарантира, че непрекъснато се упражнява подходящ 

контрол върху производството. За да могат ефективно да упражняват контролни 

дейности, производителите следва да уведомяват компетентните органи за всяка 

промяна, която ще засегне условията, при които е предоставено разрешението за 

търговия, преди извършването на тази промяна от съответния производител. 

 

Изменение  136 

Предложение за регламент 

Член 100 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Титулярят на разрешение за 

производство разполага постоянно и 

непрекъснато с услугите най-малко на 

едно квалифицирано лице, което 

отговаря на предвидените в настоящия 

член условия и по-специално отговаря 

за изпълнението на задълженията, 

предвидени в член 101. 

1. Титулярят на разрешение за 

производство разполага постоянно и 

непрекъснато с услугите най-малко на 

едно квалифицирано лице, което 

отговаря на предвидените в настоящия 

член условия и по-специално отговаря 

за изпълнението на задълженията, 

предвидени в член 101. Титулярът на 

разрешението за производство може 

да изпълнява задълженията, посочени 

в настоящия параграф, ако самият 

той отговаря на условията за 

квалифицираните лица, предвидени в 

настоящия регламент. 
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Изменение  137 

Предложение за регламент 

Член 107 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Лица с необходимата квалификация 

да предписват ветеринарномедицински 

продукти в съответствие с приложимото 

национално законодателство продават 

на дребно антимикробни продукти само 

за животни, за които полагат грижат, и 

само в количеството, необходимо за 

съответния курс на лечение. 

2. Лица с необходимата квалификация 

да предписват ветеринарномедицински 

продукти в съответствие с приложимото 

национално законодателство, 

включително, ако е приложимо, 

ветеринарните лекари, продават на 

дребно антимикробни продукти само за 

животни, които се намират под техен 

непосредствен надзор, след като е 

извършен съответният преглед и е 

поставена диагноза и само в 

количеството, необходимо за 

съответния курс на лечение. 

 

 

 Изменение 138 

Предложение за регламент 

Член 107 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. От съображения за защита на 

общественото здраве и на здравето на 

животните и за опазване на 

околната среда държавите членки 

могат да налагат по-строги условия 

за търговията на дребно на тяхна 

територия с ветеринарномедицински 

продукти, ако тези условия са 

пропорционални на риска и не 

ограничават неправомерно 

функционирането на вътрешния 

пазар. 

 

Изменение  139 

Предложение за регламент 

Член 108 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Лицата, на които е разрешено да 

доставят ветеринарномедицински 

продукти в съответствие с член 107, 

параграф 1, могат да предлагат 

ветеринарномедицински продукти, като 

използват услугите на 

информационното общество по смисъла 

на Директива 98/34/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета28, на физически и 

юридически лица, установени в Съюза, 

при условие че 

ветеринарномедицинските продукти 

отговарят на изискванията на 

законодателството на държавата членка 

по местоназначение. 

1. Лицата, на които е разрешено да 

доставят ветеринарномедицински 

продукти в съответствие с член 107, 

параграф 1, могат да предлагат 

ветеринарномедицински продукти, 

различни от антимикробни средства, 

като използват услугите на 

информационното общество по смисъла 

на Директива 98/34/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета28, на физически и 

юридически лица, установени в Съюза, 

при условие че 

ветеринарномедицинските продукти 

отговарят на изискванията на 

законодателството на държавата членка 

по местоназначение. 

__________________ __________________ 

28 Директива 98/34/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 22 юни 

1998 г., установяваща процедура за 

предоставянето на информация в 

сферата на техническите стандарти и 

регламенти и правила относно услугите 

на информационното общество (ОВ L 

204, 21.7.1998 г., стр. 37). 

28 Директива 98/34/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 22 юни 

1998 г., установяваща процедура за 

предоставянето на информация в 

сферата на техническите стандарти и 

регламенти и правила относно услугите 

на информационното общество (ОВ L 

204, 21.7.1998 г., стр. 37). 

 

Изменение  140 

Предложение за регламент 

Член 108 – параграф 7 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7a. Въвеждат се строги механизми за 

контрол, по-конкретно за контрол на 

трансграничните ветеринарни 

рецепти, които водят до възпиращи 

санкции или съдебно преследване в 

случай на незаконна дейност или 

неспазване на професионалния кодекс 

за поведение. Държавите членки 

разработват система за цифрови 

рецепти на национално равнище. 
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 Комисията насърчава 

разработването на хармонизирана 

система за цифрови рецепти на 

територията на цяла Европа и 

съдейства на държавите членки за 

нейното прилагане. Издаването на 

рецептите и контролът върху тях се 

осъществяват на национално 

равнище, поне докато не бъде 

въведена обща за Съюза система, 

позволяваща упражняването на 

контрол върху трансграничните 

рецепти.  

 Въвежда се базирана на технологиите 

система за електронно подаване на 

рецептите в национална база данни, 

пряко свързана с всички аптеки 

(включваща продажбите както на 

гише, така и в интернет), 

национални компетентни органи и 

ветеринарни лекари, като се извършва 

кръстосана проверка онлайн от 

страна на аптеката и на лицето, 

издаващо рецептата, с която се 

предотвратяват измами и 

злоупотреби. 

 

Изменение  141 

Предложение за регламент 

Член 110 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) идентификация на третираното 

животно; 

a) идентификация на третираното 

животно и, в случай че се предписват 

антимикробни средства, 

диагностицираното заболяване; 

 

 

Изменение  142 

Предложение за регламент 

Член 110 – параграф 1 – буква л 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

л) всички необходими предупреждения; л) всички необходими предупреждения, 

включително, когато е целесъобразно, 

съществуващите рискове при 

неприлагане на принципа за отговорна 

употреба на антимикробни средства; 

 

 

Изменение  143 

Предложение за регламент 

Член 110 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Ветеринарна рецепта се издава само 

от квалифицирано за това лице в 

съответствие с приложимото 

национално законодателство. 

2. Ветеринарна рецепта се издава само 

от квалифицирано за това лице в 

съответствие с приложимото 

национално законодателство. 

Ветеринарномедицинските продукти 

с анаболно, антиинфекциозно, 

противовъзпалително, хормонално 

или психотропно действие обаче 

винаги се предписват от ветеринарен 

лекар за животни, които се намират 

под техен непосредствен надзор и 

само след извършване на клиничен 

преглед и поставяне на диагноза. 

 

 

Изменение  144 

Предложение за регламент 

Член 110 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато ветеринарномедицински 

продукт се доставя по рецепта, 

предписаното и доставено количество 

не надвишава количеството, 

необходимо за съответното лечение или 

терапия. 

3. Когато ветеринарномедицински 

продукт се доставя по рецепта, 

предписаното количество не надвишава 

количеството, необходимо за 

съответното лечение или терапия. 

Рутинната профилактична употреба 
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на антимикробни средства не е 

разрешена. Профилактичната 

употреба на антимикробни средства 

се разрешава само по изключение, 

когато е изцяло обоснована от 

ветеринарен лекар и когато тази 

употреба е изрично посочена в 

информацията за разрешения 

продукт (кратка характеристика на 

продукта, листовка и етикет) на 

ветеринарномедицинския продукт.  

Антимикробни средства не се 

прилагат с цел да се компенсира лоша 

хигиена или неподходящи условия за 

отглеждане на животни. 

 

 

Изменение  145 

Предложение за регламент 

Член 110 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Метафилактичната употреба на 

антимикробни средства се разрешава, 

след съответно извършване на 

клиничен преглед и поставяне на 

диагноза, единствено за животни, 

които са в контакт с животни с 

клинични признаци на инфекциозно 

заболяване, за да се предотврати по-

нататъшното разпространение на 

болестта в групата. Подобна 

употреба на антимикрибни средства 

трябва да бъде съпътствана от 

здравен план, в който са посочени 

мерките за намаляване на 

необходимостта от прибягване до 

такава употреба в бъдеще. 

 

Изменение  146 

Предложение за регламент 

Член 110 – параграф 3 б (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3б. В случай на антимикробни 

средства, които са особено важни за 

хуманна употреба, предписаното 

лекарствено средство се използва 

единствено за животните, 

прегледани от лицето, което е издало 

рецептата. Предписаното 

лекарствено средство се използва 

само за болестта, за която е 

поставена диагноза. 

Обосновка 

ОВАС, или особено важни антимикробни средства, са средствата от групите на 

флуорохинолоните и съвременните цефалоспорини и са определени от СЗО. Тяхната 

широка употреба при животни, отглеждани за производство на храни, заплашва да 

предизвика „следантибиотична епоха“ в човешкото здравеопазване. Те трябва да 

бъдат запазени за хуманна употреба и следователно да бъдат строго ограничени при 

животните. 

 

 

Изменение  147 

Предложение за регламент 

Член 110 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Ветеринарните рецепти се признават 

на цялата територия на Съюза. 

Предписан ветеринарномедицински 

продукт се доставя в съответствие с 

приложимото национално 

законодателство. 

4. Ветеринарните рецепти, издадени от 

ветеринарен лекар, се признават на 

цялата територия на Съюза. Предписан 

ветеринарномедицински продукт се 

доставя в съответствие с приложимото 

национално законодателство. 

 

 

 

Изменение  148 

Предложение за регламент 

Член 111 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Ветеринарномедицинските продукти 

се използват в съответствие с условията 

на разрешението за търговия. 

1. Ветеринарномедицинските продукти 

се използват отговорно в съответствие 

с принципа на добри практики на 

животновъдство и с условията на 

разрешението за търговия. 

Обосновка 

В съответствие с подхода „Едно здраве“ и с цел да се предприемат мерки във връзка с 

проблема с антимикробната резистентност, трябва да се прилагат принципите на 

добри практики на животновъдство и на отговорна употреба на 

ветеринарномедицински продукти. 

 

Изменение  149 

Предложение за регламент 

Член 111 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Антимикробни средства могат да 

се предписват само за животни, 

използвани за производство на храни, 

с рецепта, издадена от ветеринарен 

лекар или от специалист с подходяща 

квалификация в областта на 

здравеопазването на животните, след 

като бъдат изпълнени всички 

превантивни мерки, изброени в 

приложение IIIа. 

 Превантивното или профилактично 

масово използване на лекарства в 

течностите за пиене или във водата 

при липса на диагностицирана болест 

е забранено. 

 

 

Изменение  150 

Предложение за регламент 

Член 112 – параграф 2 – буква д 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) идентификация на третираните 

животни; 

д) идентификация на третираните 

животни и на диагнозата на 

заболяването, за което се прилага 

лечение; 

Обосновка 

Добрата диагноза е предпоставка за правилната употреба на антибиотици. 

 

Изменение  151 

Предложение за регламент 

Член 115 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Чрез дерогация от член 111 когато в 

дадена държава членка няма разрешен 

ветеринарномедицински продукт за 

болестно състояние при животно, което 

не се отглежда за производство на 

храни, ветеринарният лекар — на своя 

пряка отговорност и по-специално за да 

се избегне недопустимо страдание за 
животното, може по изключение да 

лекува животното със: 

1. Чрез дерогация от член 111 когато в 

дадена държава членка няма разрешен 

ветеринарномедицински продукт за 

болестно състояние при животно, което 

не се отглежда за производство на 

храни, отговарящият ветеринарен 

лекар – на своя пряка отговорност и в 

пряк интерес на здравето на 
животното и на хуманното отношение 

към него, може по изключение да 

лекува животното със следните 

продукти, с изключение на 

антимикробни продукти, използвани 

като рутинна профилактична мярка, 

освен ако това не е изрично разрешено 

от Комитета по лекарствените 

продукти за ветеринарна употреба: 

 

Изменение  152 

Предложение за регламент 

Член 115 – параграф 1 – буква а – подточка iii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) лекарствен продукт за хуманна 

употреба, разрешен в съответната 

iii) лекарствен продукт за хуманна 

употреба, разрешен в съответната 
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държава членка в съответствие с 

Директива 2001/83/EО на Европейския 

парламент и на Съвета или в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 

726/2004; 

държава членка в съответствие с 

Директива 2001/83/EО на Европейския 

парламент и на Съвета30 или в 

съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 726/2004, когато не може да се 

употреби някой от лекарствените 

продукти, посочени в буква а), 

подточка i) или ii); Антимикробни 

лекарствени продукти за хуманна 

употреба могат да се прилагат, при 

наличие на издадена ветеринарна 

рецепта и след одобрение от 

ветеринарния орган, отговорен за 

наблюдението на дейността на 

съответния ветеринарен лекар, само 

ако лечението с лекарствен продукт, 

посочен в буква а), точка i) или ii), не е 

възможно; 

__________________ __________________ 

30 Директива 2001/83/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 6 

ноември 2001 г. за утвърждаване на 

кодекс на Общността относно 

лекарствени продукти за хуманна 

употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 

67). 

30 Директива 2001/83/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 6 

ноември 2001 г. за утвърждаване на 

кодекс на Общността относно 

лекарствени продукти за хуманна 

употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 

67). 

Обосновка 

С оглед на безопасността за здравето и околната среда с приоритет следва да се 

употребяват разрешени ветеринарномедицински продукти. Използването на 

лекарствени продукти за хуманна употреба следва да подлежи на строги ограничения. 

 

Изменение  153 

Предложение за регламент 

Член 116 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Чрез дерогация от член 111 когато в 

дадена държава членка няма разрешен 

ветеринарномедицински продукт за 

болестно състояние при животно, 

отглеждано за производство на храни, с 

изключение на водните животни, 

1. Чрез дерогация от член 111 когато в 

дадена държава членка няма разрешен 

ветеринарномедицински продукт за 

болестно състояние при животно, 

отглеждано за производство на храни, с 

изключение на водните животни, 
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ветеринарният лекар — на своя пряка 

отговорност и по-специално за да се 

избегне недопустимо страдание за 

животното, може по изключение да 

лекува животното със: 

ветеринарният лекар – на своя пряка 

отговорност и по-специално за да се 

избегне недопустимо страдание за 

животното, може по изключение да 

лекува животното с всеки друг друг 

ветеринарномедицински продукт, 

разрешен съгласно настоящия 

регламент, с изключение на 

антимикробни продукти, използвани 

профилактично за отделно животно 

или за група животни, когато не е 

диагностицирано заболяване при 

никое от животните: 

 

 

Изменение  154 

Предложение за регламент 

Член 116 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Чрез дерогация от член 111 когато в 

дадена държава членка няма разрешен 

ветеринарномедицински продукт за 

болестно състояние при водни 

животни, отглеждани за 

производство на храни, 

ветеринарният лекар — на своя пряка 

отговорност и по-специално за да се 

избегне недопустимо страдание за 

животните, може по изключение да 

лекува животните с всеки от 

следните лекарствени продукти: 

2. Ако не е на разположение продукт 

от посочените в параграф 1, за 

лечението на животното може да се 

използва лекарствен продукт за 

хуманна употреба, разрешен в 

съответната държава членка в 

съответствие с Директива 

2001/83/ЕО или съгласно Регламент 

(ЕО) № 726/2004, или 

ветеринарномедицински продукт, 

приготвен непосредствено преди 

употреба в съответствие с 

предписанията на издадена от 

ветеринарен лекар рецепта от лице, 

упълномощено за тази цел съгласно 

националното законодателство. 

Антимикробни лекарствени продукти 

за хуманна употреба могат да се 

прилагат, при наличие на издадена от 

ветеринарен лекар рецепта и след 

одобрение от ветеринарния орган, 

отговорен за наблюдението на 

дейността на съответния 

ветеринарен лекар, само ако 

лечението с ветеринарномедицински 
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продукт, посочен в параграф 1, не е 

възможно. 

a. ветеринарномедицински продукти, 

разрешени в съответната държава 

членка съгласно настоящия 

регламент за употреба при друг вид 

водни животни, отглеждани за 

производство на храни, или за същия 

вид водни животни, но за друго 

болестно състояние;  

 

б. ветеринарномедицински продукти, 

разрешени в друга държава членка 

съгласно настоящия регламент за 

употреба при същия или при друг вид 

водни животни, отглеждани за 

производство на храни, за същото или 

за друго болестно състояние. 

 

 

Изменение  155 

Предложение за регламент 

Член 116 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Чрез дерогация от параграф 2 и до 

въвеждането на акт за изпълнение 

съгласно предвиденото в параграф 4, 

ако липсва продукт, посочен в 

параграф 2, букви a) и б), 

ветеринарният лекар — на своя пряка 

отговорност и по-специално за да се 

избегне недопустимо страдание за 

животните, може по изключение да 

лекува водни животни, отглеждани 

за производство на храни в конкретно 

стопанство, със: 

заличава се 

a) ветеринарномедицински продукт, 

разрешен в съответната държава 

членка или в друга държава членка 

съгласно настоящия регламент за 

употреба при видове животни, 

отглеждани за производство на 

храни, които не са водни животни; 

 

б) лекарствен продукт за хуманна  
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употреба, разрешен в съответната 

държава членка в съответствие с 

Директива 2001/83/EО или Регламент 

(ЕО) № 726/2004. 

 

 

Изменение  156 

Предложение за регламент 

Член 116 – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Чрез актове за изпълнение Комисията 

може да установи списък на 

ветеринарномедицинските продукти, 

разрешени за употреба в Съюза при 

сухоземни животни, които може да се 

използват за лечение на водни животни, 

отглеждани за производство на храни, в 

съответствие с параграф 1. Тези актове 

за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 145, 

параграф 2. 

Чрез актове за изпълнение Комисията 

може да установи списък на 

ветеринарномедицинските продукти, 

разрешени за употреба в Съюза при 

сухоземни животни, които може да се 

използват за лечение на водни животни, 

отглеждани за производство на храни, в 

съответствие с параграф 1. Тази 

разпоредба е строго ограничена до 

затворените водни системи със 

специални съоръжения за 

пречистване на отпадъчните води. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 145, 

параграф 2. 

 

Изменение  157 

Предложение за регламент 

Член 116 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. За целите на лечението в съответствие 

с параграфи 1 и 3 ветеринарният лекар 

може лично да приложи лекарствения 

продукт или на своя отговорност да 

разреши това на друго лице. 

5. За целите на лечението в съответствие 

с параграфи 1 и 2 ветеринарният лекар 

може лично да приложи лекарствения 

продукт или на своя отговорност да 

разреши това на друго лице. 
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Изменение  158 

Предложение за регламент 

Член 118 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Антимикробни лекарствени продукти 

се използват само в съответствие с 

членове 115 и 116 за лечение на 

болестни състояния, за които не е 

налично друго лечение, и ако 

употребата им не представлява риск за 

общественото здраве или за здравето на 

животните. 

1. Антимикробни лекарствени продукти 

се използват само в съответствие с 

членове 115 и 116 за лечение на 

болестни състояния, за които не е 

налично друго лечение, след като са 

изпълнени приложимите 

превантивни мерки, посочени в 

приложение IIIа, и ако правилната 

употреба на това лечение не 

представлява риск за общественото 

здраве или за здравето на животните. Те 

не се използват за рутинна 

профилактика или за профилактично 

групово третиране, когато не е 

поставена диагноза на заболяване. 

Обосновка 

В приложение 3а са посочени превантивните мерки, които следва да бъдат изпълнени 

преди да се прибегне към употреба на антимикробни средства. Законодателят може 

да се позовава само на правилната употреба на антимикробните лекарствени 

продукти, а не на възможна злоупотреба. 

 

Изменение  159 

Предложение за регламент 

Член 118 – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Принципите, които трябва да бъдат 

използвани за определяне на списъка 

на антимикробните средства, чиято 

употреба ще бъде ограничена във 

ветеринарната медицина, не пречат 

и не възпират държавите членки да 

налагат забрана върху употребата на 

определени антимикробни средства 

при някои видове, ако сметнат това 

за целесъобразно. 
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Изменение  160 

Предложение за регламент 

Член 118 – параграф 2 – алинея 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) рисковете за общественото здраве от 

употребата на антимикробния продукт в 

съответствие с параграф 1; 

a) рисковете за общественото здраве от 

употребата на антимикробния продукт в 

съответствие с параграф 1, 

включително рисковете от 

употребата на особено важните за 

здравето на човека антимикробни 

средства при животни, отглеждани 

за производство на храни. 

Обосновка 

„Особено важни антимикробни средства“ са тези, определени като такива от СЗО, 

чиято употреба трябва да бъде запазена за хората. 

 

Изменение  161 

Предложение за регламент 

Член 124 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Забраната по параграф 1 не се прилага 

за реклама, предназначена за лица, на 

които е разрешено да предписват или да 

доставят ветеринарномедицински 

продукти. 

2. Забраната по параграф 1 не се прилага 

за реклама, предназначена за лица, на 

които е разрешено да използват, да 

предписват или да доставят 

ветеринарномедицински продукти. 

Обосновка 

Отговорната употреба на лекарствени средства изисква и лицата, които ги 

използват, да правят информиран избор. 

 

Изменение  162 

Предложение за регламент 

Член 125 – параграф 1 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Комисията осигурява 

хармонизиран подход за инспекциите 

и контрола на 

ветеринарномедицинските продукти 

на цялата територия на Съюза. 

Обосновка 

Това ще позволи сравнимост на данните от отделните държави членки и региони и ще 

улесни задачата за координиране от страна на Агенцията. 

 

Изменение  163 

Предложение за регламент 

Член 125 – параграф 1 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. С цел да се води борба срещу 

измамите, компетентните органи 

въвеждат план за проверки на случаен 

принцип по отношение на 

ветеринарните кабинети и стадата, 

за да проверяват съответствието на 

наличните ветеринарномедицински 

продукти със стандартите за 

качество. 

 

Изменение  164 

Предложение за регламент 

Член 125 – параграф 4 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 При необходимост инспекциите може 

да се извършват без предизвестие. 

Определен процент от инспекциите, 

който се определя с делегирани 

актове, се извършват без предизвестие. 
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Изменение  165 

Предложение за регламент 

Член 125 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Докладите от инспекциите се 

въвеждат в съответната база данни, 

непрекъснат достъп до която имат 

всички компетентни органи. 

6. Докладите от инспекциите се 

въвеждат в съответната база данни, 

непрекъснат достъп до която имат 

всички компетентни органи. 

Окончателните резултати от 

инспекциите се оповестяват 

публично. 

 

Изменение  166 

Предложение за регламент 

Член 128 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Агенцията и Комисията 

осигуряват хармонизиран подход за 

инспекциите на 

ветеринарномедицинските продукти. 

 

Изменение  167 

Предложение за регламент 

Член 136 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки определят 

компетентни органи, които изпълняват 

задачите по настоящия регламент. 

1. Държавите членки определят 

компетентни органи, които изпълняват 

задачите по настоящия регламент. 

Компетентните органи носят 

отговорност, наред с другото, за 

осигуряване на необходимите научни 

познания за оценяване на всички 

заявления по настоящия регламент. 

Обосновка 

Отговорностите на отделните части на регулаторната система са ясно определени 
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с цел гарантиране на необходимото равнище на предсказуемост и стабилност на 

системата. Поради това регламентът следва да отразява цялостната регулаторна 

система на ЕС, разработена през последните 20 години, при която компетентните 

органи на държавите членки изпълняват ключова роля за осигуряването на научни 

познания за дейностите по оценяване, както и за други задачи в областта на науката. 

Всяка по-нататъшна промяна следва да се основава на този доказал се през годините 

модел. 

 

 

Изменение  168 

Предложение за регламент 

Член 136 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Компетентните органи си 

сътрудничат при осъществяването на 

задачите по настоящия регламент, като 

за целта предоставят необходимата 

ползотворна подкрепа на компетентните 

органи на други държави членки. Те 

обменят целесъобразна информация, по-

специално във връзка със спазването на 

изискванията относно разрешенията за 

търговия и разпространение на едро, 

сертификатите за добра производствена 

практика или разрешенията за търговия. 

2. Компетентните органи си 

сътрудничат при осъществяването на 

задачите по настоящия регламент, като 

за целта предоставят необходимата 

ползотворна подкрепа на компетентните 

органи на други държави членки. Те 

обменят целесъобразна информация 

помежду си и с другите засегнати 

органи, по-специално във връзка със 

спазването на изискванията относно 

разрешенията за търговия и 

разпространение на едро, сертификатите 

за добра производствена практика или 

разрешенията за търговия. 

Обосновка 

Нуждаем се от цялостен подход относно употребата на ветеринарномедицинските 

продукти, например по отношение на екологичните проблеми, свързани с изпускането 

на резистентни бактерии в почвата и във водата. 

 

Изменение  169 

Предложение за регламент 

Член 141 – параграф 1 – буква з а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 за) разглежда проблема с приноса на 

животновъдните практики за 
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развитието на антимикробна 

резистентност, като използва за 

основа съществуващите планове за 

действие на Комисията и на 

държавите членки, по-конкретно 

като разработва и прилага стратегии 

за: 

 – намаляване на общата употреба, 

 – намаляване на употребата на 

антимикробни средства, които са от 

особена важност за хуманна 

употреба, и 

 – прекратяване на рутинната 

профилактична употреба. 

 Тази дейност се определя в план, 

който се предава на Комисията не по-

късно от две години след приемането 

на настоящия регламент. Планът 

съдържа цели за намаляване на 

употребата и график за постигането 

на това намаляване. 

 

Изменение  170 

Предложение за регламент 

Член 144 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) разглежда въпроси, свързани с 

фармакологичната бдителност 

относно ветеринарномедицинските 

продукти, разрешени в държавите 

членки; 

заличава се 

Обосновка 

Въпросите, свързани с фармакологичната бдителност, следва да се обсъждат в 

групата по фармакологична бдителност, а не в координационната група. 

 

Изменение  171 

Предложение за регламент 

Приложение ІII a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ПРИЛОЖЕНИЕ IIIa 

 Превантивни мерки, които трябва да 

се използват преди прибягване до 

антимикробно лечение на цели групи 

животни (метафилактика), 

отглеждани за производство на храни 

: 

 – използване на здрави разплодни 

животни в добро състояние, които 

растат по естествен път, при 

наличието на подходящо генетично 

разнообразие, 

 – условия, които отговарят на 

поведенческите потребности на 

видовете, включително социално 

взаимодействие и йерархии, 

 – гъстота на стадата, която не 

увеличава риска от предаване на 

болести, 

 – изолиране на болните животни от 

останалата част от групата, 

 – (за пилета и малки животни) 

допълнително разделяне на стадата 

на по-малки, физически отделени една 

от друга групи, 

 – прилагане на действащите 

разпоредби относно хуманното 

отношение към животните, които 

вече подлежат на кръстосано 

спазване, както е посочено в ЗИУ 11, 

12 и 13 в приложение II към 

Регламент (ЕС) 1306/2013 на 

Европейския парламент и на 

Съвета1а.  

 __________________ 

 1a Регламент (ЕС) №1306/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 17 декември 2013 г. относно 

финансирането, управлението и 

мониторинга на общата 

селскостопанска политика и за 



 

PE552.056v02-00 96/97 AD\1069105BG.doc 

BG 

отмяна на регламенти (ЕИО) 

№352/78, (ЕО) №165/94, (ЕО) №2799/98, 

(ЕО) №814/2000, (ЕО) №12390/2005 и 

(ЕО) №485/2008 на Съвета (ОВ L347, 

20.12.2013 г., стр. 549). 

(Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, 

отглеждани за селскостопански цели (OВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 23), 

Директива 91/630/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1991 г. относно определяне на 

минималните стандарти за защита на свинете (ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 33), 

Директива 91/629/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1991 г. относно определяне на 

минималните стандарти за защита на телетата (ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 28)) 
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