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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (27a) „сходен по същество продукт“ 

означава генеричен продукт, който 

отговаря на следните критерии: има 

еднакъв качествен и количествен 

състав по отношение на активните 

вещества и ексципиентите, има 

еднаква фармацевтична форма и е 

биоеквивалентен на оригиналния 

продукт, освен ако е очевидно в 

контекста на научните познания, че 

той се различава от оригиналния 

продукт по отношение на 

безопасността и ефикасността; 

Or. en 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Заявление за одобрение на клинично 

изпитване се подава до компетентния 

орган на държавата членка, в която ще 

се извърши клиничното изпитване. 

1. Заявление за одобрение на клинично 

изпитване се подава до компетентния 

орган на държавата членка, в която ще 

се извърши клиничното изпитване. 

2. Клинични изпитвания се одобряват, 

при условие че участващите в тях 

животни, отглеждани за производство 

на храни, или продукти от тях не 

постъпват в продоволствената верига за 

консумация от човека, освен ако: 

2. Клинични изпитвания се одобряват, 

при условие че участващите в тях 

животни, отглеждани за производство 

на храни, или продукти от тях не 

постъпват в продоволствената верига за 

консумация от човека. 

а) изпитваният продукт е 

ветеринарномедицински продукт, 

разрешен за участващите в 

клиничното изпитване видове 

животни, отглеждани за 

производство на храни, и се спазва 

карентният срок, посочен в кратката 

характеристика на продукта, или 

 

б) изпитваният продукт е 

ветеринарномедицински продукт, 

разрешен за целеви видове животни, 

различни от участващите в 

клиничното изпитване видове 

животни, отглеждани за 

производство на храни, и се спазва 

карентният срок, определен в 

съответствие с член 117. 

 

3. Компетентният орган издава решение 3. Компетентният орган издава решение 
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за одобрение на клиничното изпитване в 

60-дневен срок от получаване на 

заявлението. Ако компетентният орган 

не уведоми заявителя за решението си в 

рамките на този срок, клиничното 

изпитване се счита за одобрено. 

за одобрение на клиничното изпитване в 

60-дневен срок от получаване на 

заявлението. Ако компетентният орган 

не уведоми заявителя за решението си в 

рамките на този срок, клиничното 

изпитване се счита за одобрено. 

4. При извършването на клиничните 

изпитвания, посочени в параграф 1, 

надлежно се вземат предвид 

стандартите, установени в 

Международните насоки за добра 

клинична практика, изготвени в рамките 

на Програмата за международно 

сътрудничество за хармонизация на 

техническите изисквания при 

регистриране на 

ветеринарномедицински продукти. 

4. При извършването на клиничните 

изпитвания, посочени в параграф 1, 

надлежно се вземат предвид 

стандартите, установени в 

Международните насоки за добра 

клинична практика, изготвени в рамките 

на Програмата за международно 

сътрудничество за хармонизация на 

техническите изисквания при 

регистриране на 

ветеринарномедицински продукти. 

5. Резултатите от клиничните 

изпитвания се представят заедно със 

заявлението за разрешение за търговия 

като част от документацията, посочена в 

член 7, параграф 1, буква б). 

5. Резултатите от клиничните 

изпитвания се представят заедно със 

заявлението за разрешение за търговия 

като част от документацията, посочена в 

член 7, параграф 1, буква б). 

6. При оценката на заявление за 

разрешение за търговия може да бъдат 

взети под внимание данни от клинични 

изпитвания, извършени извън Съюза, 

само ако изпитванията са подготвени, 

проведени и отчетени в съответствие 

със стандартите, установени в 

Международните насоки за добра 

клинична практика, изготвени в рамките 

на Програмата за международно 

сътрудничество за хармонизация на 

техническите изисквания при 

регистриране на 

ветеринарномедицински продукти. 

6. При оценката на заявление за 

разрешение за търговия може да бъдат 

взети под внимание данни от клинични 

изпитвания, извършени извън Съюза, 

само ако изпитванията са подготвени, 

проведени и отчетени в съответствие 

със стандартите, установени в 

Международните насоки за добра 

клинична практика, изготвени в рамките 

на Програмата за международно 

сътрудничество за хармонизация на 

техническите изисквания при 

регистриране на 

ветеринарномедицински продукти. 

Or. en 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Изискване за издаване на ветеринарна 

рецепта 

Изискване за издаване на ветеринарна 

рецепта 

1. Компетентният орган или 

Комисията включват в категорията 

ветеринарномедицински продукти, за 

които задължително се издава 

ветеринарна рецепта, следните 

продукти: 

1. Следните ветеринарномедицински 

продукти се включват в категорията 

ветеринарномедицински продукти, за 

които задължително се издава 

ветеринарна рецепта от ветеринарен 

лекар: 

а) ветеринарномедицински продукти, 

които съдържат психотропни или 

наркотични вещества, в това число 

попадащите в обхвата на Единната 

конвенция на ООН по упойващите 

вещества от 1961 г., изменена с 

Протокола от 1972 г., и Конвенцията на 

ООН за психотропните вещества от 

1971 г.; 

а) ветеринарномедицински продукти, 

които съдържат психотропни или 

наркотични вещества, в това число 

попадащите в обхвата на Единната 

конвенция на ООН по упойващите 

вещества от 1961 г., изменена с 

Протокола от 1972 г., и Конвенцията на 

ООН за психотропните вещества от 

1971 г.; 

б) ветеринарномедицински продукти за 

животни, отглеждани за производство 

на храни; 

б) ветеринарномедицински продукти за 

животни, отглеждани за производство 

на храни; 

в) антимикробни 

ветеринарномедицински продукти; 

в) антимикробни 

ветеринарномедицински продукти; 

г) продукти, предназначени за лечение 

на патологични процеси, за които е 

необходимо да се постави точна 

предварителна диагноза, или чиято 

употреба може да предизвика 

последици, които затрудняват или 

г) продукти, предназначени за лечение 

на патологични процеси, за които е 

необходимо да се постави точна 

предварителна диагноза, или чиято 

употреба може да предизвика 

последици, които затрудняват или 
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влияят върху последващи диагностични 

или терапевтични действия; 

влияят върху последващи диагностични 

или терапевтични действия; 

д) фармакопейни рецепти за животни, 

отглеждани за производство на храни; 

д) фармакопейни рецепти за животни, 

отглеждани за производство на храни; 

е) ветеринарномедицински продукти, 

съдържащи активно вещество, което е 

разрешено в Съюза преди по-малко от 

пет години. 

е) ветеринарномедицински продукти, 

съдържащи активно вещество, което е 

разрешено в Съюза преди по-малко от 

пет години; 

 еа) ветеринарномедицински 

продукти, за които са предоставени 

национални разрешения за търговия в 

съответствие с член 21 и/или член 22; 

 еб) ветеринарномедицински 

продукти, предназначени за лечение 

на ракови заболявания и тумори. 

 1a. Държавите членки могат да 

предвидят на своя територия 

допълнителни правни подкатегории в 

съответствие с националното си 

законодателство. 

2. Компетентният орган или 

Комисията може да включат даден 

ветеринарномедицински продукт в 

категорията ветеринарномедицински 

продукти, за които задължително се 

издава ветеринарна рецепта, когато в 

кратката характеристика на продукта, 

изготвена в съответствие с член 30, са 

посочени специални предпазни мерки, и 

по-специално мерки за предотвратяване 

на потенциални рискове за: 

2. Ветеринарномедицински продукт 

може да бъде включен в категорията 

ветеринарномедицински продукти, за 

които задължително се издава 

ветеринарна рецепта, когато в кратката 

характеристика на продукта, изготвена в 

съответствие с член 30, са посочени 

специални предпазни мерки, и по-

специално мерки за предотвратяване на 

потенциални рискове за: 

а) целевите видове, а) целевите видове, 

б) лицето, което прилага продуктите 

върху животното, 

б) лицето, което прилага продуктите 

върху животното, 

в) околната среда. в) околната среда. 

3. Чрез дерогация от параграф 1 

компетентен орган или Агенцията 

може да не включат даден продукт в 

категорията ветеринарномедицински 

продукти, за които задължително се 

издава ветеринарна рецепта, ако са 

изпълнени всички посочени по-долу 

условия: 

3. Чрез дерогация от параграф 1 

компетентен орган или Комисията 

може да освободи даден 

ветеринарномедицински продукт от 

задължението за издаване на 

ветеринарна рецепта, ако са изпълнени 

всички посочени по-долу условия: 
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а) прилагането на 

ветеринарномедицинския продукт е 

ограничено до фармацевтични форми, 

които не изискват специални познания 

или умения за използване на 

продуктите; 

а) прилагането на 

ветеринарномедицинския продукт е 

ограничено до фармацевтични форми, 

които не изискват специални познания 

или умения за използване на 

продуктите; 

б) дори ако бъде приложен неправилно, 

ветеринарномедицинският продукт не 

представлява пряк или косвен риск за 

животното или животните, които се 

лекуват, за лицето, прилагащо продукта, 

или за околната среда; 

б) дори ако бъде приложен неправилно, 

ветеринарномедицинският продукт не 

представлява пряк или косвен риск за 

животното или животните, които се 

лекуват, за лицето, прилагащо продукта, 

или за околната среда; 

в) кратката характеристика на продукта 

не съдържа предупреждения за 

потенциални сериозни странични 

ефекти при правилно използване на 

ветеринарномедицинския продукт; 

в) кратката характеристика на продукта 

не съдържа предупреждения за 

потенциални сериозни нежелани 

събития при правилно използване на 

ветеринарномедицинския продукт; 

г) преди това не са докладвани често 

нежелани събития за 

ветеринарномедицинския продукт, нито 

за друг продукт, съдържащ същото 

активно вещество; 

г) преди това не са докладвани често 

нежелани събития за 

ветеринарномедицинския продукт, нито 

за друг продукт, съдържащ същото 

активно вещество; 

д) в кратката характеристика на 

продукта не се посочват 

противопоказания, свързани с други 

ветеринарномедицински продукти, 

които обикновено се използват без 

рецепта; 

д) в кратката характеристика на 

продукта не се посочват 

противопоказания, свързани с други 

ветеринарномедицински продукти, 

които обикновено се използват без 

рецепта; 

е) за ветеринарномедицинския продукт 

не се прилагат специални условия за 

съхранение; 

е) за ветеринарномедицинския продукт 

не се прилагат специални условия за 

съхранение; 

ж) не съществува риск за общественото 

здраве от остатъчни количества в 

хранителни продукти, получени от 

третираните животни, дори ако 

ветеринарномедицинските продукти се 

използват неправилно; 

ж) не съществува риск за общественото 

здраве от остатъчни количества в 

хранителни продукти, получени от 

третираните животни, дори ако 

ветеринарномедицинските продукти се 

използват неправилно; 

з) не съществува риск за общественото 

здраве или за здравето на животните от 

развитие на резистентност към 

вещества с  антихелминтно действие 
дори ако съдържащите ги 

ветеринарномедицински продукти се 

използват неправилно. 

з) не съществува риск за общественото 

здраве или за здравето на животните от 

развитие на антипаразитна 

резистентност дори ако съдържащите 

ги ветеринарномедицински продукти се 

използват неправилно. 



 

AM\1088839BG.doc  PE579.757v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

Or. en 



 

AM\1088839BG.doc  PE579.757v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.3.2016 A8-0046/294 

Изменение  294 

Мирей Д'Орнано 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти 

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

Предложение за регламент 

Член 108 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Дистанционна продажба на дребно на 

ветеринарномедицински продукти 

Дистанционна продажба на дребно на 

ветеринарномедицински продукти 

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 

Съвета
28

, 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 

единствено ветеринарномедицински 

продукти, които се отпускат без 

рецепта, в интернет на физически и 

юридически лица, установени в Съюза, 

при условие че: 

 а) ветеринарномедицинските 

продукти и рецептите отговарят на 

изискванията на законодателството 

на държавата членка по 

местоназначение; 

 б) физическото или юридическото 

лице, което предлага 

ветеринарномедицинските продукти, 

разполага с разрешение или с 

необходимата квалификация да 

доставя на гражданите 

ветеринарномедицински продукти, за 
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които се изисква или не се изисква 

рецепта, включително дистанционно, 

в съответствие с националното 

законодателство на държавата 

членка, в която е установено лицето; 

 в) лицето, посочено в буква а), е 

предоставило на държавата членка, в 

която е установено, най-малко 

следната информация: 

 i) име или фирма на дружеството и 

постоянен адрес на мястото на 

дейност, от което се доставят 

ветеринарномедицинските продукти; 

 ii) дата, на която 

ветеринарномедицинските продукти 

са предложени за пръв път за 

дистанционна продажба за 

гражданите в интернет; 

 iii) адрес на уебсайта, използван за 

тази цел, и цялата информация, 

необходима за идентифицирането на 

уебсайта; 

 1a. дистанционната продажба в 

интернет  на 

ветеринарномедицински продукти 

или на други ветеринарномедицински 

продукти, за които се изисква 

рецепта, не се разрешава за животни, 

отглеждани за производството на 

храни. 

2. Освен информацията в съответствие с 

изискванията на член 6 от Директива 

2000/31/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета
29

 уебсайтовете, на които се 

предлагат ветеринарномедицински 

продукти, съдържат най-малко 

следното: 

2. Освен информацията в съответствие с 

изискванията на член 6 от Директива 

2000/31/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета
29

 и на член 6 от Директива 

2011/83/ЕС на Европейския парламент 

и на Съвета
29a

 уебсайтовете, на които 

се предлагат ветеринарномедицински 

продукти, съдържат най-малко 

следното: 

а) данни за връзка с компетентния орган 

в държавата членка, в която е установен 

търговецът на дребно, предлагащ 

ветеринарномедицински продукти; 

а) данни за връзка с компетентния орган 

в държавата членка, в която е установен 

търговецът на дребно, предлагащ 

ветеринарномедицински продукти; 

б) електронна препратка към уебсайта б) електронна препратка към уебсайта 
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на държавата членка, в която е 

установен търговецът, създаден в 

съответствие с параграф 5; 

на държавата членка, в която е 

установен търговецът, създаден в 

съответствие с параграф 5; 

в) общото лого, създадено в 

съответствие с параграф 3, ясно 

изобразено на всяка страница от 

уебсайта, свързана с предлагането на 

дистанционна продажба на 

ветеринарномедицински продукти на 

гражданите, и електронна препратка 

към вписването за търговеца в списъка 

на търговците на дребно, на които е 

предоставено разрешение, посочен в 

параграф 5, буква в). 

в) общото лого, създадено в 

съответствие с параграф 3, ясно 

изобразено на всяка страница от 

уебсайта, свързана с предлагането на 

дистанционна продажба на 

ветеринарномедицински продукти на 

гражданите, и електронна препратка 

към вписването за търговеца в списъка 

на търговците на дребно, на които е 

предоставено разрешение, посочен в 

параграф 5, буква в). 

3. Създава се общо лого, разпознаваемо 

на цялата територия на Съюза, което 

същевременно позволява да се познае 

държавата членка, в която е установено 

лицето, предлагащо дистанционна 

продажба на ветеринарномедицински 

продукти на гражданите. Логото ясно се 

изобразява на уебсайтовете, предлагащи 

дистанционна продажба на 

ветеринарномедицински продукти. 

3. Създава се общо лого, разпознаваемо 

на цялата територия на Съюза, което 

същевременно позволява да се познае 

държавата членка, в която е установено 

лицето, предлагащо дистанционна 

продажба на ветеринарномедицински 

продукти на гражданите. Логото ясно се 

изобразява на уебсайтовете, предлагащи 

дистанционна продажба на 

ветеринарномедицински продукти. 

4. Чрез актове за изпълнение Комисията 

приема графичния проект на общото 

лого. Тези актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с процедурата 

по разглеждане, посочена в член 145, 

параграф 2. 

4. Чрез актове за изпълнение Комисията 

приема графичния проект на общото 

лого. Тези актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с процедурата 

по разглеждане, посочена в член 145, 

параграф 2. 

5. Всяка държава членка създава 

уебсайт за дистанционна продажба на 

ветеринарномедицински продукти, на 

който се посочва най-малко следното: 

5. Всяка държава членка създава 

уебсайт за дистанционна продажба на 

ветеринарномедицински продукти, на 

който се посочва най-малко следното: 

а) информация за приложимото 

национално законодателство относно 

предлагането на дистанционна 

продажба на ветеринарномедицински 

продукти на гражданите посредством 

услугите на информационното 

общество, в това число информация, че 

между отделните държави членки е 

възможно да съществуват различия 

относно категоризирането на 

ветеринарномедицинските продукти за 

а) информация за приложимото 

национално законодателство относно 

предлагането на дистанционна 

продажба на ветеринарномедицински 

продукти в интернет, в това число 

информация, че между отделните 

държави членки е възможно да 

съществуват различия относно 

категоризирането на 

ветеринарномедицинските продукти за 

целите на доставката; 
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целите на доставката; 

б) информация за общото лого; б) информация за общото лого; 

в) списък на търговците на дребно в 

съответната държава членка, на които е 

разрешено да предлагат дистанционна 

продажба на ветеринарномедицински 

продукти на гражданите посредством 

услугите на информационното 

общество в съответствие с параграф 1, 

и адресите на техните уебсайтове. 

в) списък на търговците на дребно в 

съответната държава членка, на които е 

разрешено да предлагат дистанционна 

продажба на ветеринарномедицински 

продукти на гражданите в интернет в 

съответствие с параграф 1, и адресите на 

уебсайтовете на тези търговци на 

дребно. Уебсайтовете, създадени от 

държавите членки, съдържат 

електронна препратка към уебсайта 

на Агенцията, създаден в 

съответствие с параграф 6. 

 ва) информация относно 

приложимите процедури за безопасно 

унищожаване на лекарствените 

продукти с указание за публичните 

или частните органи, които 

отговарят на национално или местно 

равнище за унищожаването на 

фармацевтичните ветеринарни 

отпадъци, както и за събирателните 

пунктове, които са на разположение 

за тяхното безплатно унищожаване; 

 вб) уебсайтовете на държавите 

членки трябва също така да 

съдържат връзки към интернет 

страницата на органа във всяка 

държава членка, който отговаря за 

определянето на оторизираните 

национални търговци на дребно. 

Уебсайтовете, създадени от 

държавите членки, съдържат 

електронна препратка към уебсайта 

на Агенцията, създаден в 

съответствие с параграф 6. 

 

6. Агенцията създава уебсайт с 

информация за общото лого. На 

уебсайта на Агенцията изрично се 

посочва, че уебсайтовете на държавите 

членки съдържат информация относно 

лицата в съответната държава членка, на 

които е разрешено да предлагат 

дистанционна продажба на 

6. Агенцията създава уебсайт с 

информация за общото лого. На 

уебсайта на Агенцията изрично се 

посочва, че уебсайтовете на държавите 

членки съдържат информация относно 

лицата в съответната държава членка, на 

които е разрешено да предлагат 

дистанционна продажба на 
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ветеринарномедицински продукти на 

гражданите посредством услугите на 

информационното общество. 

ветеринарномедицински продукти на 

гражданите в интернет. Уебсайтът 

на Агенцията е свързан с интернет 

страниците на органите на всяка 

държава членка, където са изброени 

оторизираните търговци на дребно за 

съответната държава членка. 

7. От съображения за защита на 

общественото здраве държавите членки 

може да налагат ограничения относно 

търговията на дребно на тяхна 

територия с лекарствени продукти, 

които се предлагат за дистанционна 

продажба на гражданите посредством 

услугите на информационното 

общество. 

7. От съображения за защита на 

общественото здраве държавите членки 

може да налагат ограничения относно 

търговията на дребно на тяхна 

територия с лекарствени продукти, 

които се предлагат за дистанционна 

продажба на гражданите посредством 

услугите на информационното 

общество. 

 7a. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да 

гарантират, че лицата, които не са 

сред посочените в параграф 1 и които 

предлагат ветеринарномедицински 

продукти за дистанционна продажба 

за гражданите в интернет и 

развиват дейност на тяхна 

територия, подлежат на ефективни, 

пропорционални и възпиращи санкции 

в случай на злоупотреби или 

незаконна дейност, или неспазване на 

професионалния кодекс на поведение. 

 7б. Не по-късно от [6] месеца след 

датата на влизане в сила на 

настоящия регламент Комисията 

приема насоки, подпомагащи 

държавите членки при 

разработването на хармонизирана 

система за цифрови рецепти в целия 

ЕС, включително мерки за контрол 

върху трансграничните ветеринарни 

рецепти. 

__________________ __________________ 

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 

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 
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на информационното общество 

(ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37). 

на информационното общество 

(ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37). 

29
 Директива 2000/31/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 8 

юни 2000 г. за някои правни аспекти на 

услугите на информационното 

общество, и по-специално на 

електронната търговия на вътрешния 

пазар (Директива за електронната 

търговия) (OB L 178, 17.7.2000 г., стр. 

1). 

29
 Директива 2000/31/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 8 

юни 2000 г. за някои правни аспекти на 

услугите на информационното 

общество, и по-специално на 

електронната търговия на вътрешния 

пазар (Директива за електронната 

търговия) (OB L 178, 17.7.2000 г., стр. 

1). 

 29а
 Директива 2011/83/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2011 г. относно 

правата на потребителите, за 

изменение на Директива 93/13/ЕИО на 

Съвета и Директива 1999/44/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО 

на Съвета и Директива 97/7/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

(ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64). 

Or. en 

 

 


