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7.3.2016 A8-0046/305 

Изменение  305 

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 140 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Всички членове, заместник-

членове и придружаващи експерти 

предоставят достъпна за 

обществеността декларация на 

интереси. 

Or. en 

Обосновка 

Важно е всички членове да предоставят декларация на интереси. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

7.3.2016 A8-0046/306 

Изменение  306 

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 141 – параграф 1 – буква з а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 зa) разглежда проблема с приноса на 

животновъдните практики за 

развитието на антимикробна 

резистентност като използва за 

основа съществуващите планове за 

действие на Комисията и държавите 

членки, по-конкретно чрез 

разработване на стратегии за 

намаляване на общата употреба на 

антимикробни средства.  

 Тази дейност се определя в план, 

който се предава от комитета 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. 

Or. en 

Обосновка 

Поправка на AM 283. Докато има смисъл комитетът да разработва стратегии по 

въпроси за намаляването на използването на антимикробни средства, няма смисъл да 

се иска от Комитета да разработва стратегии за намаляване на употребата на 

антимикробни средства, които са от жизненоважно значение за човешката 

употреба и за прекратяване на използването им като обикновена профилактика. 

Позовавания: чл.32, параграф 3 и чл. 111. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

7.3.2016 A8-0046/307 

Изменение  307 

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 

Приложение ІІ - част 1 - точка 1.1 - параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Техническата документация трябва да 

включва подробно и пълно описание на 

извършените или посочените анализи, 

изследвания и изпитвания, в т.ч. 

използваните методи. Данните трябва да 

са от значение и с качество, което 

позволява да се докажат качеството, 

безопасността и ефикасността на 

ветеринарния продукт. 

Техническата документация трябва да 

включва подробно и пълно описание на 

извършените или посочените анализи, 

изследвания и изпитвания, в т.ч. 

използваните методи. Данните трябва да 

са от значение и с качество, което 

позволява да се докажат качеството, 

безопасността и ефикасността на 

ветеринарния продукт. Техническата 

документация съдържа данни 

относно качеството, безопасността 

и ефикасността на стандартното 

референтно лечение. 

Or. en 

Обосновка 

Важно е да могат да се сравняват лекарствата със свойствата на стандартното 

референтно лечение. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

7.3.2016 A8-0046/308 

Изменение  308 

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 

Приложение ІІ - част 1 - точка 1.3 - подточка 1.3.1 - параграф 1 – буква г 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) потенциалните рискове за околната 

среда в резултат от използването на 

ветеринарномедицинския продукт; 

г) потенциалните рискове за околната 

среда в резултат от производството 

или използването на 

ветеринарномедицинския продукт; 

Or. en 

Обосновка 

Производствените обекти могат да бъдат важен източник на замърсяване на 

околната среда. Важно е да има данни за емисиите, освобождаването и загубите на 

активните вещества и неговите прекурсори в околната среда. 
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7.3.2016 A8-0046/309 

Изменение  309 

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 

Приложение ІІ - част 1 - точка 1.3 - подточка 1.3.1 - параграф 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Представя се оценка на риска за 

околната среда във връзка с всички 

потенциални нежелани въздействия, 

които употребата на 

ветеринарномедицинския продукт може 

да окаже върху околната среда, и за 

риска от такива въздействия.  В 

оценката се определят всички предпазни 

мерки, които може да са необходими за 

намаляване на рисковете. 

Представя се оценка на риска за 

околната среда във връзка с всички 

потенциални нежелани въздействия, 

които производството или употребата 

на ветеринарномедицинския продукт 

може да окаже върху околната среда, и 

за риска от такива въздействия. В 

оценката се определят всички предпазни 

мерки, които може да са необходими за 

намаляване на рисковете. 

Or. en 

Обосновка 

Производствените обекти могат да бъдат важен източник на замърсяване на 

околната среда. Важно е да има данни за емисиите, освобождаването и загубите на 

активните вещества и неговите прекурсори в околната среда. 
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7.3.2016 A8-0046/310 

Изменение  310 

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 

Приложение ІІ - част 2 - точка 2.3 - подточка 2.3.1 - параграф 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При оценката на риска за околната 

среда трябва да се оценят 

потенциалните вредни въздействия, 

които употребата на продукта може да 

окаже на околната среда, и да се 

набележат предпазни мерки, които може 

да са необходими за намаляване на 

рисковете.  

При оценката на риска за околната 

среда трябва да се оценят 

потенциалните вредни въздействия, 

които производството или употребата 

на продукта може да окаже на околната 

среда, и да се набележат предпазни 

мерки, които може да са необходими за 

намаляване на рисковете. 

Or. en 

Обосновка 

Производствените обекти могат да бъдат важен източник на замърсяване на 

околната среда. Важно е да има данни за емисиите, освобождаването и загубите на 

активните вещества и неговите прекурсори в околната среда. 

 

 


