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7.3.2016 A8-0046/295 

Изменение  295 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти  

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

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 

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. 

(65) Извършването на проверки с цел да 

се установи спазването на предвидените 

в законодателството изисквания е 

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, търговията и 

употребата на ветеринарномедицински 

продукти и следва да публикуват 

годишни доклади за инспекциите. За 

да се запази ефектът от проверките, 

всички инспекции следва да се 

провеждат без предизвестие. 

Or. en 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на съображението с изменение 273, прието в комисията 

ENVI. Инспекциите трябва да се провеждат без предизвестие, за да имат някаква 

стойност. Държавите членки следва да публикуват годишни доклади за извършените 

инспекции. 
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7.3.2016 A8-0046/296 

Изменение  296 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти  

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

Предложение за регламент 

Съображение 70 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(70) И на предприятията, и на 

компетентните органи често се налага 

да правят разграничение между 

ветеринарномедицинските продукти, 

фуражните добавки, биоцидите и други 

продукти. За да се избегне 

непоследователен подход по отношение 

на такива продукти, да се увеличи 

правната сигурност и да се улесни 

процесът на вземане на решения от 

страна на държавите членки, следва да 

бъде създадена координационна група 

на държавите членки, като една от 

задачите ѝ следва да бъде 

предоставянето на препоръки за всеки 

конкретен случай, когато се поставя 

въпрос дали даден продукт попада в 

обхвата на определението за 

ветеринарномедицински продукт. С цел 

да се гарантира правна сигурност 

Комисията може да вземе решение дали 

даден продукт е 

ветеринарномедицински продукт. 

(70) И на предприятията, и на 

компетентните органи често се налага 

да правят разграничение между 

ветеринарномедицинските продукти, 

фуражните добавки, биоцидите и други 

продукти. За да се избегне 

непоследователен подход по отношение 

на такива продукти, да се увеличи 

правната сигурност и да се улесни 

процесът на вземане на решения от 

страна на държавите членки, следва да 

бъде създадена координационна група 

на държавите членки. Посочената 

координационна група следва също 

така да включва подходящ брой 

членове с всеобхватни експертни 

познания в областта на допълващите 

и алтернативни терапии. Членовете 

на координационната група, наред с 

другите си задачи, следва да 

предоставят препоръки за всеки 

конкретен случай, когато се поставя 

въпрос дали даден продукт попада в 

обхвата на определението за 

ветеринарномедицински продукт и дали 

са налични алтернативни лечения. С 

цел да се гарантира правна сигурност 

Комисията може да вземе решение дали 

даден продукт е 

ветеринарномедицински продукт. 
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Or. en 

Обосновка 

Важно е също така координационната група да включва и членове с всеобхватни 

експертни познания в областта на допълващите и алтернативни терапии. 
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Изменение  297 

Мартин Хойслинг 
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Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти  

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

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Когато заявлението е за 

ветеринарномедицински продукт, 

който съдържа или се състои от 

генетично модифицирани организми 

по смисъла на член 2 от Директива 

2001/18/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета
24

, освен документите, 

посочени в параграф 1, към 

заявлението се прилагат: 

заличава се 

а) копие от писменото съгласие на 

компетентните органи за съзнателно 

освобождаване на генетично 

модифицирани организми в околната 

среда за научноизследователски и 

развойни цели съгласно предвиденото 

в част Б от Директива 2001/18/ЕО; 

 

б) пълната техническа 

документация, съдържаща 

изискваната информация съгласно 

приложения III и IV към Директива 

2001/18/ЕО; 

 

в) оценката на риска за околната 

среда в съответствие с принципите, 

изложени в приложение II към 

Директива 2001/18/ЕО; както и 

 

г) резултатите от проучванията, 

извършени с научноизследователска 

или развойна цел. 
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24
 Директива 2001/18/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 12 март 2001 г. относно 

съзнателното освобождаване на 

генетично модифицирани организми в 

околната среда и за отмяна на 

Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ 

L 106, 17.4.2001 г., стр. 1). 

 

Or. en 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с изменение 131. 



 

AM\1088840BG.doc  PE579.757v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.3.2016 A8-0046/298 

Изменение  298 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти  

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

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 3 – буква е 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) за ветеринарномедицинския 

продукт не се прилагат специални 

условия за съхранение; 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Ветеринарната рецепта следва да не зависи от условията за съхранение на 

ветеринарномедицинския продукт. 
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7.3.2016 A8-0046/299 

Изменение  299 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти  

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

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. Не по-късно от [12 месеца след 

датата на влизане в сила на 

настоящия регламент] Комисията 

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. 

Or. en 

Обосновка 

Не е достатъчно на Комисията да се предоставят пълномощия – Комисията трябва 

да бъде задължена да приеме делегирани актове и в тази връзка следва да се определи 

ясен срок, така че действителното определяне на антимикробните средства от 

критично значение вече да е било извършено към датата на влизане в сила на 

разглеждания регламент. Поради това се предлага да се осигури една година за 

установяването на правилата и още една година за действителното определяне. 
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7.3.2016 A8-0046/300 

Изменение  300 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти  

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

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. Не по-късно от [12 месеца след 

датата на влизане в сила на 

настоящия регламент] 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. 

Or. en 

Обосновка 

Важно е Комисията да разполага с конкретен срок от една година за установяването 

на правилата и с още една година за действителното определяне на антимикробните 

средства, запазени за хуманна употреба. 
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7.3.2016 A8-0046/301 

Изменение  301 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти  

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

Предложение за регламент 

Член 33 – параграф 3 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Информацията за безопасност по 

отношение на въздействието на 

ветеринарномедицинските продукти 

върху околната среда не е защитена. 

Or. en 

Обосновка 

Важно е да се осигури достъп до информация по отношение на въздействието на 

ветеринарномедицинските продукти върху околната среда. 
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7.3.2016 A8-0046/302 

Изменение  302 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти  

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

Предложение за регламент 

Член 92 – параграф 2 – буква в 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) подробна информация за 

производствения обект, в който ще се 

произвеждат или изпитват 

ветеринарномедицинските продукти; 

в) подробна информация за 

производствения обект, в който ще се 

произвеждат или изпитват 

ветеринарномедицинските продукти, 

включително данни за емисиите, 

освобождаването и загубите на 

активно вещество и на неговите 

прекурсори в околната среда; 

Or. en 

Обосновка 

Производствените обекти могат да бъдат важен източник на замърсяване на 

околната среда. Важно е да се разполага с данни за емисиите, освобождаването и 

загубите на активно вещество и на неговите прекурсори в околната среда. 
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7.3.2016 A8-0046/303 

Изменение  303 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти  

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

Предложение за регламент 

Член 115 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Чрез дерогация от параграф 1 

хомеопатични лекарствени продукти 

могат да бъдат прилагани на 

животни, които не се отглеждат за 

производство на храни. 

Or. en 

Обосновка 

Корекция на изменение 248, за да се предостави също така възможност за 

използването на хомеопатични лекарства за хуманна употреба, ако не са на 

разположение разрешени ветеринарномедицински продукти. Само ограничен брой 

хомеопатични лекарствени продукти могат да се използват за ветеринарни цели. 

Някои важни хомеопатични лекарствени продукти все още могат да се използват 

само за хора, но отдавна се използват без наличие на риск на основание националното 

законодателство и за домашни животни. Ако тази възможност сега изведнъж 

престане да съществува, някои лекарствени продукти, които отдавна се използват 

успешно, вече няма да бъдат на разположение и ще възникне липса на подходящо 

лечение. Предложеното изменение е също така в съответствие с изменението на 

съображение 71 на комисията ENVI. 
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7.3.2016 A8-0046/304 

Изменение  304 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти  

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

Предложение за регламент 

Член 116 – параграф 3 а (нов) 
 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Чрез дерогация от параграфи 1 – 3 

при лечението на животни, 

отглеждани за производство на 

храни, на отговорността на 

ветеринарния лекар могат да се 

прилагат хомеопатични лекарствени 

продукти, при условие че те 

съдържат единствено активни 

вещества, посочени в таблица 1 от 

приложението към Регламент (ЕС) 

№ 37/2010 като вещества, които не 

подлежат на определяне на 

максимално допустими стойности. 

Or. en 

Обосновка 

Корекция на изменение 253, за да се предостави също така възможност за 

използването на хомеопатични лекарства за хуманна употреба, ако не са на 

разположение разрешени ветеринарномедицински продукти. Само ограничен брой 

хомеопатични лекарствени продукти могат да се използват за ветеринарни цели. 

Някои важни хомеопатични лекарствени продукти все още могат да се използват 

само за хора, но отдавна се използват без наличие на риск на основание националното 

законодателство за животни, отглеждани за производството на храни. Ако тази 

възможност сега изведнъж престане да съществува, някои лекарствени продукти, 

които отдавна се използват успешно, вече няма да бъдат на разположение и ще 

възникне липса на подходящо лечение. Предложеното изменение е също така в 

съответствие с изменението на съображение 71 на комисията ENVI. 

 

 


