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КРАТКА ОБОСНОВКА 

 

КОНТЕКСТ - ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

 

Комисията посочва, че Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на 

Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и 

ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата трябва да 

бъде изменен вследствие на нейното предложение – внесено едновременно – за отмяна 

на Директива 2001/82/ЕО относно ветеринарните лекарствени продукти. Чрез тези две 

предложения централизираното разрешение за търговия на ветеринарни лекарствени 

продукти се отделя от това за лекарствени продукти за хуманна употреба; за тази цел от 

Регламент (ЕО) № 726/2004 се заличават всички разпоредби относно предоставянето и 

запазването на разрешения за търговия с ветеринарни лекарствени продукти. По такъв 

начин новият регламент относно ветеринарномедицинските продукти ще обхване 

всички процедури за предоставяне на разрешения за търговия с 

ветеринарномедицински продукти в Съюза както на централизирано, така и на 

национално равнище. 

 

Комисията мотивира тази промяна, като припомня, че „потребностите на ветеринарната 

медицина по отношение на лекарствените продукти значително се различават от 

потребностите на хуманната медицина. Ветеринарната медицина например работи с 

много и разнообразни биологични видове, а това фрагментира пазара и налага големи 

инвестиции, за да може разрешението за лекарствени продукти, предназначени за един 

вид животни, да обхване и употреба за друг вид животни.“ 

  

По-конкретен въпрос, разглеждан от Комисията, се отнася до разходите за процедурите 

и услугите, свързани с прилагането на посочения регламент. За тази цел Комисията 

определя някои принципи, приложими по отношение на таксите и възнагражденията, 

дължими на Агенцията, и предлага таксите и възнагражденията да се определят чрез 

актове за изпълнение (член 291 от Договора). 

 

 

ПОЗИЦИЯТА НА ДОКЛАДЧИКА 

 

Докладчикът има някои опасения във връзка с подхода, следван от Комисията, и 

следователно предлага изменения с цел подобряване на проблематични въпроси. Той 

желае да направи следните забележки: 

 

 Въпреки че въпросът за регистрацията и надзора след пускането на пазара на 

ветеринарни лекарствени продукти, разрешени посредством централизираната 

процедура, отпада от Регламент 726/2004, обхватът и отговорностите на 

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) продължават да включват както 

лекарствени продукти за хуманна употреба, така и ветеринарномедицински 

продукти (напр. член 57, параграф 1 е без значителни промени). Поради това е 

необходимо да се гарантира подходяща връзка между Регламент № 726/2004 и 

предложението за нов регламент относно ветеринарномедицинските продукти; 
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 Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) 

продължава да бъде част от EMA и следователно неговото установяване трябва 

да се осъществява като неразделна част от Регламент № 726/2004. Неговите 

дейности трябва да бъдат част от бюджета на ЕМА и EMA следва да използва 

обща инфраструктура, за да се избегне ненужно дублиране; 

 Не е ясно поради каква причина назначаването на представители в Комитета по 

лекарствените продукти за ветеринарна употреба се провежда по правила, 

различни от тези за назначаването на представители в други комитети на ЕМА. 

Предложената нова процедура за назначаване на членове на Комитета по 

лекарствените продукти за ветеринарна употреба (вж. член 140 от 

предложението за регламент относно ветеринарномедицинските продукти) 

определя само бегло ролята на управителния съвет на EMA и води до висока 

степен на несигурност; 

 Предложеното действие е фундаментална промяна на разпределението на 

правомощията в ЕС, като се има предвид, че то не се подкрепя от оценката на 

въздействието на Комисията. Структурата и размерът на таксите, дължими на 

Европейската агенция по лекарствата, оказват голямо влияние върху 

финансирането и функционирането на цялата регулаторна мрежа и по този 

начин имат пряко въздействие върху държавите членки и техните национални 

бюджети. Този въпрос за таксите следователно не може да бъде смятан за 

„несъществена“ част от Регламент (ЕО) № 726/2004; 

 Техническите изисквания при регистриране на ветеринарномедицински 

продукти в рамките на ЕС следва да бъдат оценени в тяхната цялост, 

включително разделението на правомощията между ЕС и държавите членки и 

обхвата и мащаба на отговорностите на EMA, чиято дейност също трябва да 

бъде обоснована в съответните бюджетни предложения. За тази цел е 

необходимо да има солиден анализ на ясно определена правна рамка; 

 Въпреки че техническите изисквания за ветеринарномедицински продукти ще 

бъдат регулирани от предложения нов регламент относно 

ветеринарномедицинските продукти, съществуват области (напр. определянето 

на таксите и възнагражденията), които изискват участието на комитет от 

„комитологията“ (комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011). Затова е 

абсолютно необходимо в изменения Регламент № 726/2004 да се включи 

позоваване на Постоянния комитет по ветеринарните лекарствени продукти; 

 Комисията счита, че въпросът за лекарствените продукти за редки заболявания и 

за малобройни видове – новоопределени като „ограничени пазари“ – е една от 

основните причини за преразглеждане на ветеринарното фармацевтично 

законодателство. Поради това е необходимо да се гарантира, че бюджетните 

изисквания за Европейската агенция по лекарствата, които определено са били 

част от Регламент (ЕС) № 726/2004, се запазват. По тази причина член 79 от 

Регламент № 726/2004 следва да не се заличава. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

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

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

изменения: 
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Изменение   1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) С Директива 2001/82/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета5 и 

Регламент (ЕО) № 726/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета6 бе 

създадена нормативната уредба на 

Съюза относно производството, 

разрешаването и разпространението на 

ветеринарномедицински продукти. 

Предвид натрупания опит и вследствие 

на извършената от Комисията оценка на 

функционирането на вътрешния пазар 

на ветеринарномедицински продукти 

правната уредба относно 

ветеринарномедицинските продукти бе 

преразгледана и бе приет Регламент 

(ЕС) № [...] на Европейския парламент и 

на Съвета7, с който се определя редът за 

разрешаване и контрол на 

ветеринарномедицинските продукти. 

(1) С Директива 2001/82/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета5 и 

Регламент (ЕО) № 726/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета6 бе 

създадена нормативната уредба на 

Съюза относно производството, 

разрешаването и разпространението на 

ветеринарномедицински продукти. 

Предвид натрупания опит и вследствие 

на извършената от Комисията оценка на 

функционирането на вътрешния пазар 

на ветеринарномедицински продукти 

правната уредба относно 

ветеринарномедицинските продукти бе 

преразгледана и бе приет Регламент 

(ЕС) № [...] на Европейския парламент и 

на Съвета, с който се определя редът за 

разрешаване и контрол на 

ветеринарномедицинските продукти, с 

оглед на хармонизирането на 

законите на държавите членки. 

___________ ___________ 

5 Директива 2001/82/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 6 ноември 

2001 г. относно кодекса на Общността 

за ветеринарните лекарствени продукти 

(ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1). 

5 Директива 2001/82/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 6 ноември 

2001 г. относно кодекса на Общността 

за ветеринарните лекарствени продукти 

(ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1). 

6 Регламент (ЕО) № 726/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

31 март 2004 г. за установяване на 

процедури на Общността за 

разрешаване и контрол на лекарствени 

продукти за хуманна и ветеринарна 

употреба и за създаване на Европейска 

агенция по лекарствата (OВ L 136, 

30.4.2004 г., стр. 1). 

6 Регламент (ЕО) № 726/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

31 март 2004 г. за установяване на 

процедури на Общността за 

разрешаване и контрол на лекарствени 

продукти за хуманна и ветеринарна 

употреба и за създаване на Европейска 

агенция по лекарствата (OВ L 136, 

30.4.2004 г., стр. 1). 

7 Регламент ... на Европейския 7 Регламент ... на Европейския 
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парламент и на Съвета от ... ... … 

относно ветеринарномедицинските 

продукти (ОВ L…, … … …, стр. …). 

парламент и на Съвета от ... ... … 

относно ветеринарномедицинските 

продукти (ОВ L…, … … …, стр. …). 

 

Изменение   2 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) С влизането в сила на Договора от 

Лисабон правомощията, предоставени 

на Комисията с Регламент (ЕО) 

№ 726/2004, следва да бъдат приведени 

в съответствие с членове 290 и 291 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз. С цел да се направят 

допълнения или изменения на някои 

несъществени елементи на 

Регламент (ЕО) № 726/2004, на 

Комисията следва да се делегира 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за: 

изменяне на приложението с цел 

адаптирането му към научно-

техническите достижения; определяне 

на случаите, в които може да се 

изискват изследвания за ефикасност в 

периода след издаване на съответното 

разрешение; определяне на разпоредби 

и изисквания за предоставяне на 

разрешения за търговия, обвързани със 

спазването на някои специални 

задължения ; определяне на реда за 

разглеждане на заявления за промяна на 

условията на разрешенията за търговия 

и за прехвърляне на разрешения за 

търговия; и определяне на реда за 

разследване на нарушения и налагане на 

глоби или периодични имуществени 

санкции на титулярите на разрешения за 

търговия, предоставени по силата на 

настоящия регламент, както и на 

максималния размер на тези санкции и 

реда и условията за тяхното събиране. 

(4) С влизането в сила на Договора от 

Лисабон правомощията, предоставени 

на Комисията с Регламент (ЕО) 

№ 726/2004, следва да бъдат приведени 

в съответствие с членове 290 и 291 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз. С цел да се направят 

допълнения или изменения на някои 

несъществени елементи на 

Регламент (ЕО) № 726/2004, на 

Комисията следва да се делегира 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за: 

изменяне на приложението с цел 

адаптирането му към научно-

техническите достижения, за да се 

улесни пускането на пазара на нови 

лекарствени продукти; определяне на 

случаите, в които може да се изискват 

изследвания за ефикасност в периода 

след издаване на съответното 

разрешение; определяне на разпоредби 

и изисквания за предоставяне на 

разрешения за търговия, обвързани със 

спазването на някои специални 

задължения; определяне на реда за 

разглеждане на заявления за промяна на 

условията на разрешенията за търговия 

и за прехвърляне на разрешения за 

търговия; и определяне на реда за 

разследване на нарушения и налагане на 

глоби или периодични имуществени 

санкции на титулярите на разрешения за 

търговия, предоставени по силата на 

настоящия регламент, както и на 

максималния размер на тези санкции и 
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реда и условията за тяхното събиране. 

 

Изменение   3 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) С цел да се осигурят еднакви 

условия за изпълнението на Регламент 

(ЕО) № 726/2004 на Комисията следва 

да бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия за приемане на актове за 

изпълнение във връзка с разрешенията 

за търговия с лекарствени продукти за 

хуманна употреба. Тези правомощия 

следва да бъдат упражнявани в 

съответствие с Регламент (ЕС) 

№ 182/2011 на Европейския парламент 

и на Съвета8. 

(6) С цел да се осигурят еднакви 

условия за изпълнението на Регламент 

(ЕО) № 726/2004 на Комисията следва 

да бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия за приемане на актове за 

изпълнение във връзка с разрешенията 

за търговия с лекарствени продукти за 

хуманна и ветеринарна употреба. Тези 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета8. 

___________ ___________ 

8 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. за установяване на 

общите правила и принципи относно 

реда и условията за контрол от страна 

на държавите членки върху 

упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на Комисията 

(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13). 

8 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. за установяване на 

общите правила и принципи относно 

реда и условията за контрол от страна 

на държавите членки върху 

упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на Комисията 

(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13). 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 726/2004 

Член 2 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„За целите на настоящия регламент се 

прилагат определенията, установени в 

член 1 от Директива 2001/83/ЕО.“; 

„За целите на настоящия регламент се 

прилагат определенията, установени в 

член 1 от Директива 2001/83/ЕО и в 

Регламент (ЕС) № 2015/... [Регламент 
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относно ветеринарномедицинските 

продукти] .“ 

Обосновка 

Въпреки че въпросът за регистрацията и надзора след пускането на пазара на 

ветеринарни лекарствени продукти, разрешени посредством централизираната 

процедура, отпада от настоящия регламент, обхватът и дейността на 

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) продължават да включват както 

лекарствени продукти за хуманна употреба, така и ветеринарномедицински продукти 

(напр. член 57, параграф 1 е без значителни промени). Поради това е необходимо да се 

гарантира подходяща връзка между Регламент № 726/2004 и предложения нов 

регламент относно ветеринарномедицинските продукти. 

 

Изменение   5 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 726/2004 

Член 55 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

 (10a) В член 55 втората алинея се 

заменя със следното: 

„Агенцията отговаря за координирането 

на наличните научни ресурси, 

предоставени на нейно разположение от 

държавите членки за целите на 

оценката, контрола и фармакологичната 

бдителност на лекарствените продукти.“ 

„Агенцията отговаря за координирането 

на съществуващите научни ресурси, 

предоставени на нейно разположение от 

държавите членки за целите на 

оценката, контрола и фармакологичната 

бдителност на лекарствените продукти 

за хуманна и ветеринарна употреба.“ 

 

Изменение   6 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 726/2004 

Член 56 – параграф 1 – буква б 

 

Текст в сила Изменение 

 (10а) В член 56, параграф 1, буква б) се 

изменя, както следва: 
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„б) Комитета по лекарствените 

продукти за ветеринарна употреба, 

който отговаря за изготвянето на 

становище на Агенцията по всеки 

въпрос, свързан с оценката на 

лекарствения продукт за ветеринарна 

употреба; 

„б) Комитетът по лекарствените 

продукти за ветеринарна употреба, 

който отговаря за изготвянето на 

становище на Агенцията по всички 

въпроси, касаещи допустимостта на 

документацията, представена в 

съответствие с централизираната 

процедура, предоставянето, 

промяната, преустановяването на 

действието или отмяната на 

разрешение за пускане на даден 

централно разрешен ветеринарен 

лекарствен продукт на пазара, 

възникнали в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 2015/... [Регламент 

относно ветеринарномедицинските 

продукти], и за фармакологичната 

бдителност за централно 

разрешените ветеринарни 

лекарствени продукти, както и за 

задачите, които са му възложени по 

силата на Регламент (ЕО) 

№ 470/2008. По искане на 

изпълнителния директор на 

Агенцията или представителя на 

Комисията Комитетът по 

лекарствените продукти за 
ветеринарна употреба изготвя и 

становища по всички въпроси от 

научно естество, касаещи оценката 

на ветеринарните лекарствени 

продукти. Комитетът отделя 

подобаващо внимание на 

отправените от държавите членки 

искания за представяне на 

становища. Комитетът също така 

изготвя становище и в други случаи, 

предвидени в Регламент (ЕС) 

№ 2015/... [Регламент относно 

ветеринарномедицинските 

продукти]. Осигурява се публичен 

достъп до становището на 

Комитета.“ 

 

Изменение   7 

Предложение за регламент 
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Член 1 – параграф 1 – точка 10 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 726/2004 

Член 57 – параграф 1 – алинея 2 – букви уа, уб и ув (нови) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) В член 57, параграф 1 се добавят 

следните букви: 

 „уа) координиране на предоставянето 

на информация относно активните 

вещества на 

ветеринарномедицинските продукти, 

разрешени съгласно процедурите на 

Съюза, за целите на прилагането на 

система за преглед (система на 

монография); 

 уб) съдействие на държавите членки в 

предоставянето на информация 

относно активните вещества на 

ветеринарните лекарствени 

продукти, разрешени съгласно 

процедури, различни от процедурите 

на Съюза, за целите на прилагането 

на система за преглед (система на 

монография); 

 ув) създаване на безплатна публична 

база данни, която предоставя 

информация относно активните 

вещества на 

ветеринарномедицинските продукти 

според системата за преглед (система 

на монография), и редовно 

актуализиране на тази база данни. 

Тази информация се представя по 

лесно разбираем начин.“ 

 

Изменение   8 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 726/2004 

Член 57 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 (11a) В член 57 се добавя следният 

параграф: 

 „2а. Базата данни, създадена в 

съответствие с параграф 1, буква в) 

от настоящия член, съдържа данни 

относно физико-химичните, 

екотоксикологичните и 

поведенческите свойства на 

активното вещество и съответните 

му метаболити. Базата данни 

съдържа информация относно всички 

ветеринарномедицински продукти, 

предлагани на пазара на Съюза. 

Агенцията изготвя списък на всички 

ветеринарномедицински продукти и 

активни вещества, които се 

предлагат на пазара в Съюза в 

съответствие с член 51 от 

Регламент (ЕС) № 2015/... (Регламент 

относно ветеринарномедицинските 

продукти).“ 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 13 

Регламент (ЕО) № 726/2004 

Член 61 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) В член 61 параграф 1 се заменя със 

следното: 

заличава се 

„1. След консултации с управителния 

съвет всяка държава членка 

назначава в Комитета по 

лекарствените продукти за хуманна 

употреба един член и един заместник 

за срок от три години, който може да 

бъде подновен. 

 

Заместниците представляват 

членовете, гласуват от тяхно име в 

тяхно отсъствие и могат да 

изпълняват задачите на докладчици в 

съответствие с член 62. 
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Членовете и техните заместници се 

избират в зависимост от тяхната 

роля и опит при оценяването на 

лекарствените продукти за хуманна 

употреба и представляват 

компетентните национални органи.“ 

 

Обосновка 

Не е ясно поради каква причина назначаването на представители в Комитета по 

лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) се провежда по правила, 

различни от тези за назначаването на представители в други комитети на ЕМА. 

Предложената нова процедура за назначаване на членове на Комитета по 

лекарствените продукти за ветеринарна употреба (вж. член 140 от предложението 

за регламент относно ветеринарномедицинските продукти) определя само бегло 

ролята на управителния съвет на EMA и води до висока степен на несигурност. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 14 

Регламент (ЕО) № 726/2004 

Член 62 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) В член 62, параграф 3 втората 

алинея се заличава; 

заличава се 

Обосновка 

Това е тясно свързано с предложеното заличаване на член 70, който променя 

определянето на таксите и възнагражденията, включително прехвърлянето на 

правомощия на институциите на ЕС. Предложението на Комисията не предоставя 

съответна обосновка, като се има предвид, че предложените мерки надхвърлят това, 

което е необходимо за привеждане в съответствие на Регламент 726/2004 с 

предложения нов регламент относно ветеринарномедицинските продукти. Поради 

липса на подходяща обосновка не може да съществува обективна оценка на 

въздействието на предложените мерки. 

 

Изменение   11 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 15 

Регламент (ЕО) № 726/2004 
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Член 67 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Приходите на Агенцията се състоят от 

вноска от Съюза, от заплащаните от 

предприятията такси за получаване и 

запазване на разрешения за търговия, 

предоставени от Съюза, и за други 

услуги, предоставяни от Агенцията или 

от координационната група във връзка с 

изпълнението на задачите ѝ в 

съответствие с членове 107в, 107д, 

107ж, 107к и 107р от Директива 

2001/83/ЕО, и от налози за други услуги, 

предоставяни от Агенцията. 

Приходите на Агенцията се състоят от 

вноска от Съюза, от заплащаните от 

предприятията такси за получаване и 

запазване на разрешения за търговия с 

лекарствени продукти за хуманна и 

ветеринарна употреба, предоставени 

от Съюза,  и за други услуги, 

предоставяни от Агенцията в 

съответствие с настоящия 

регламент и Регламент (ЕС) № 2015/... 

[Регламент относно 

ветеринарномедицинските 

продукти], или от координационната 

група във връзка с изпълнението на 

задачите ѝ в съответствие с членове 

107в, 107д, 107ж, 107к и 107р от 

Директива 2001/83/ЕО, и от налози за 

други услуги, предоставяни от 

Агенцията. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 16 

Регламент (ЕО) № 726/2004 

Член 70 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Член 70 се заменя със следното: заличава се 

„Член 70  

1. Въз основа на принципите, 

изложени в параграф 2, Комисията 

приема актове за изпълнение в 

съответствие с процедурата, 

установена в член 87, параграф 2, 

като уточнява: 

 

а) структурата и размера на таксите 

и налозите, посочени в член 67, 

параграф 3; 

 

б) услугите, за които може да се  
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събират налози; 

в) условията, при които малките и 

средните предприятия могат да 

плащат такси в намален размер, да 

разсрочват плащането на таксите 

или да получават административна 

помощ; 

 

г) правилата за определяне на 

възнаграждението за работата, 

извършена от члена на съответния 

комитет или на координационната 

група, който действа като докладчик; 

и 

 

д) условията за плащане и 

възнаграждение. Размерът на 

таксите се определя по такъв начин, 

че да се избегне дефицитът или 

значителното натрупване на 

излишък в бюджета на Агенцията, 

като в противен случай таксите се 

преразглеждат. 

 

2. При приемането на актовете за 

изпълнение, посочени в параграф 1, 

Комисията взема предвид следното: 

 

а) размерът на таксите се определя 

по такъв начин, че да се гарантира, че 

полученият от тях приход по 

принцип е достатъчен за покриване 

на разходите за предоставените 

услуги и не надхвърля необходимото 

за покриване на тези разходи; 

 

б) при размера на таксите се вземат 

предвид резултатите от прозрачна и 

обективна оценка на разходите на 

Агенцията и разходите за задачите, 

извършвани от националните 

компетентни органи; 

 

в) вземат се предвид специфичните 

нужди на МСП, доколкото е 

целесъобразно, включително 

възможността за разделяне на 

плащанията на няколко вноски и 

етапа; 

 

г) за определена категория  
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лекарствени продукти таксата може 

да бъде отменена изцяло или 

частично от съображения, свързани с 

общественото здраве; 

д) в структурата и размера на 

таксите се отчита дали 

информацията е била предоставена 

съвместно, или поотделно; 

 

е) при изключителни и надлежно 

обосновани обстоятелства и със 

съгласието на Агенцията цялата 

такса или част от нея може да бъде 

отменена; 

 

ж) по принцип възнаграждението за 

работата на докладчика се изплаща 

на националния компетентен орган, 

за който работи докладчикът, или в 

случай че докладчикът не е нает от 

националния компетентен орган — 

на държавата членка, която го е 

назначила; 

 

з) срокът за плащане на таксите и 

налозите се определя, като се вземат 

предвид сроковете съгласно 

разпоредбите на настоящия 

регламент и на Регламент (ЕС) 

№ [...]“; 

 

Обосновка 

Предложеното действие е фундаментална промяна на разпределението на 

правомощията в ЕС, като се има предвид, че то не се подкрепя от съответна оценка 

на въздействието на Комисията. Структурата и размерът на таксите, дължими на 

Европейската агенция по лекарствата, оказват голямо влияние върху финансирането 

и функционирането на цялата регулаторна мрежа и по този начин имат пряко 

въздействие върху държавите членки и техните национални бюджети. Следователно 

този въпрос не може да бъде смятан за „несъществена“ част от Регламент (ЕО) 

№ 726/2004. 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 18  

Регламент (ЕО) № 726/2004 

Член 86 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Член 86 „Член 86 

Най-малко веднъж на всеки десет 

години Комисията публикува общ 

доклад за опита, придобит при 

прилагането на процедурите, 

определени в настоящия регламент и в 

дял III, глава 4 от Директива 

2001/83/ЕО.“; 

Най-малко веднъж на всеки пет години 

Комисията публикува общ доклад за 

опита, придобит при прилагането на 

процедурите, определени в настоящия 

регламент, в дял III, глава 4 от 

Директива 2001/83/ЕО и в Регламент 

(ЕС) № 2015/... [Регламент относно 

ветеринарномедицинските 

продукти].“; 

Обосновка 

Техническите изисквания при регистриране на ветеринарномедицински продукти в 

рамките на ЕС следва да бъдат оценени в тяхната цялост, включително 

разделението на правомощията между ЕС и държавите членки и обхвата и мащаба 

на отговорностите на EMA, чиято дейност също трябва да бъде обоснована в 

съответните бюджетни предложения. За тази цел е необходимо да има солиден 

анализ на ясно определена правна рамка. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 19 

Регламент (ЕО) № 726/2004 

Член 87 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията се подпомага от 

Постоянния комитет по лекарствените 

продукти за хуманна употреба, създаден 

с член 121 от Директива 2001/83/ЕО. 

Този комитет е комитет по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

1. Комисията се подпомага от 

Постоянния комитет по лекарствените 

продукти за хуманна употреба, създаден 

с член 121 от Директива 2001/83/ЕО, и 

Постоянния комитет по 

ветеринарните лекарствени 

продукти, създаден по силата на 

Регламент (ЕС) № 2015/ ... [Регламент 

относно ветеринарномедицинските 

продукти]. Тези комитети са 

комитети по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 
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Обосновка 

Въпреки че техническите изисквания за ветеринарномедицински продукти ще бъдат 

регулирани от предложения нов регламент относно ветеринарномедицинските 

продукти, съществуват области (напр. определянето на таксите и 

възнагражденията), които изискват участието на комитет от „комитологията“ 

(комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011). Затова е абсолютно 

необходимо в изменения Регламент (ЕО) № 726/2004 да се включи позоваване на 

Постоянния комитет по ветеринарните лекарствени продукти. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 20 

Регламент (ЕО) № 726/2004 

Член 87 б – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 3, параграф 4, член 10б, 

параграф 1, член 14, параграф 7, 

член 16, параграф 4 и член 84, 

параграф 3, се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от датата 

на влизане в сила на настоящия 

регламент. 

2. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 3, параграф 4, член 10б, 

параграф 1, член 14, параграф 7, 

член 16, параграф 4 и член 84, 

параграф 3, се предоставя на Комисията 

за срок от пет години, считано от 

датата на влизане в сила на настоящия 

регламент. 

Обосновка 

Съществува установен принцип на Парламента, че делегирането на правомощия на 

Комисията не следва да бъде за неопределен период. Този период следва да бъде 

определен на пет години. 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Членове 30 — 54, 79, 87в и 87г, както и 

точка 2 от приложението се заличават. 

Членове 30 — 54, 87в и 87г, както и 

точка 2 от приложението се заличават. 

Обосновка 

Комисията счита, че въпросът за лекарствените продукти за редки заболявания и за 
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малобройни видове – новоопределени като „ограничени пазари“ – е една от основните 

причини за преразглеждане на ветеринарното фармацевтично законодателство. 

Поради това е необходимо да се гарантира, че бюджетните изисквания за 

Европейската агенция по лекарствата, които определено са били част от Регламент 

(ЕС) № 726/2004, се запазват. По тази причина член 79 от Регламент № 726/2004 

следва да не се заличава. 
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