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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Различията в транспонирането на Директива 90/167/ЕИО в различните държави членки, 

накараха Европейската комисия да представи предложение за регламент относно 

медикаментозните фуражи, тъй като те представляват един от най-ефективните начини 

за даване на ветеринарни лекарствени продукти на животните.  

В своята оценка на въздействието Комисията установи четири основни проблема при 

транспонирането на Директива 90/167/ЕИО: остатъчни количества от ветеринарни 

лекарствени продукти (ВЛП) в нецелеви фуражи, неточно дозиране на ветеринарните 

лекарствени продукти, пречки за разрастване на производството и вътрешната търговия 

с медикаментозни фуражи в ЕС и невъзможен пазарен достъп до медикаментозни 

фуражи за домашни любимци.  

Следователно с настоящото си предложение Комисията възнамерява да хармонизира 

стандартите за производство на медикаментозни фуражи в ЕС, като същевременно се 

гарантира подходящо равнище на безопасност. Освен това обхватът на регламента се 

прилага както за животни, отглеждани за производство на храни, така и за животни, 

които не се отглеждат за производство на храни.  

В интерес на всички хора е животните, независимо дали се отглеждат за 

производството на храни или не, да бъдат в добро здраве. Животновъдите, 

ветеринарните лекари, търговците, потребителите или частни собственици следва да 

прилагат високи стандарти за постигане на хуманно отношение към животните и добро 

здраве. Това предполага също, че в случай на заболяване, са налице подходящи 

ветеринарни лекарствени продукти, които са на разположение за всички видове. 

Хуманното отношение към животните, безопасността на храните и здравето на човека 

са много тясно свързани помежду си. 

Съществуват три различни начина за орален прием на лекарствени продукти за 

животни. Оралният прием на лекарствени продукти, които са добавени от самите 

стопани на животни към фуражите или към водата за пиене, не се урежда от 

настоящото предложение. Единствено медикаментозните фуражи, в които 

лекарственият продукт е вложен или от самите стопани на животни или от друг 

одобрен производител е в приложното поле на настоящия регламент, предложен от 

Комисията.  

Докладчикът приветства предложението за регламент относно медикаментозните 

фуражи. Хармонизиране на правилата относно производството, пускането на пазара и 

употребата на медикаментозни фуражи ще благоприятства създаването на истински 

единен пазар. Това ще доведе до по-голяма конкуренция, както и до иновации, и ще 

допринесе за повишаване на наличието на ветеринарни лекарствени продукти, по-

специално за второстепенните видове.  

Докладчикът приветства факта, че в обхвата на регламента са включени както 

животните, отглеждани за производство на храни, така и животните, които не се 

отглеждат за производство на храни. Големи групи животни и домашни любимци, 

страдащи от хронични заболявания, са основната целева група на медикаментозните 
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фуражи.  

Докладчикът счита, че е от съществено значение силната съгласуваност между 

регламента относно медикаментозните фуражи и новото предложение за регламент 

относно ветеринарните лекарствени продукти. Съблюдаван е координиран процес, тъй 

като има редица препратки. В това отношение в проектостановището са включени ясни 

определения за антимикробни продукти и различните форми на лекуване (лечение, 

контрол и профилактика).  

За докладчика друга основна подробност е разумната употреба на антимикробни 

продукти като активно вещество в медикаментозните фуражи, въз основата на научни 

изследвания. Използването на антимикробни продукти трябва да бъде намалено, а 

борбата срещу антимикробната резистентност трябва да бъде засилена. Поради това от 

решаващо значение са общите усилия и доброто сътрудничество между секторите на 

здраве на човека и здраве на животните.  

В духа на тази логика профилактичната употреба на медикаментозни фуражи със 

съдържание на антимикробни продукти не следва да се разрешава. Освен това, следва 

да се обърне специално внимание на антимикробни средства във връзка с гранични 

стойности за неизбежен пренос. ЕОБХ следва да отговаря за изготвянето на 

специфични и общи гранични стойности за неизбежен пренос на активни вещества чрез 

научна оценка на риска. 

Основен фактор в прилагането на медикаментозни фуражи е ветеринарният лекар. 

Медикаментозни фуражи могат да бъдат администрирани единствено след като 

ветеринарен лекар извърши преглед, постави диагноза и издаде рецепта. Докладчикът 

подчертава централната и важна роля на ветеринарния лекар.  

 



 

AD\1065881BG.doc 5/34 PE546.581v02-00 

 BG 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да вземе предвид 

следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Позоваване 5 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 като взе предвид резолюцията на 

Европейския парламент от 19 май 

2015 г. относно по-безопасно здравно 

обслужване в Европа:  подобряване на 

безопасността на пациентите и 

борбата с антимикробната 

резистентност (P8_TA(2015)0197),   

 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Животновъдното производство 

заема много важно място в селското 

стопанство на Съюза. Правилата 

относно медикаментозните фуражи 

имат значимо влияние върху 

отглеждането и развъждането на 

животни, включително не за 

производството на храни, както и върху 

производството на продукти с 

животински произход. 

(2) Животновъдното производство, 

здравето на животните и хуманното 

отношение към тях заемат много 

важно място в селското стопанство на 

Съюза. Правилата относно 

медикаментозните фуражи имат 

значимо влияние върху отглеждането и 

развъждането на животни, включително 

не за производството на храни, както и 

върху производството на продукти с 

животински произход. 

 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 
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Съображение 3 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Профилактиката на 

заболяването е по-добрата 

алтернатива от лечението. 

Леченията с лекарства, особено с 

антимикробни продукти, не следва 

никога да заместват добрите 

практики за отглеждане на 

животни, биологична сигурност и 

управление. 

 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Като вид фуражи медикаментозните 

фуражи попадат в приложното поле на 

Регламент (ЕО) № 183/2005 на 

Европейския парламент и на Съвета6, 

Регламент (ЕО) № 767/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета7, 

Регламент (ЕО) № 1831/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета8  и 

Директива 2002/32/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета9. Следва да се 

предвидят също така специални 

разпоредби за медикаментозни фуражи 

и междинни продукти по отношение на 

обектите и оборудването, персонала, 

контрола на качеството в 

производството, съхранението и 

транспортирането, воденето на 

документация, жалбите, изземването на 

продукти, прилагането на процедури, 

основани на принципите на анализ на 

риска и контрол на критичните точки 

(HACCP), и етикетирането. 

(6) Като вид фуражи медикаментозните 

фуражи попадат в приложното поле на 

Регламент (ЕО) № 183/2005 на 

Европейския парламент и на Съвета6, 

Регламент (ЕО) № 767/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета7, 

Регламент (ЕО) № 1831/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета8 и 

Директива 2002/32/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета9. Следва да се 

предвидят също така специални 

разпоредби за медикаментозни фуражи 

и междинни продукти по отношение на 

обектите и оборудването, персонала, 

контрола на качеството в 

производството, хуманното 

отношение към животните, 
съхранението и транспортирането, 

воденето на документация, жалбите, 

изземването на продукти, прилагането 

на процедури, основани на принципите 

на анализ на риска и контрол на 

критичните точки (HACCP), и 

етикетирането. 
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__________________ __________________ 

6 Регламент (ЕО) № 183/2005 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

12 януари 2005 г. относно определяне 

на изискванията за хигиена на фуражите 

(OВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1). 

6 Регламент (ЕО) № 183/2005 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

12 януари 2005 г. за определяне на 

изискванията за хигиена на фуражите 

(ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1). 

7 Регламент (ЕО) № 767/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 юли 2009 г. относно пускането на 

пазара и употребата на фуражи (ОВ L 

229, 1.9.2009 г., стр. 1). 

7 Регламент (ЕО) № 767/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 юли 2009 г. относно пускането на 

пазара и употребата на фуражи 

(ОВ L 229, 1.9.2009 г., стр. 1). 

8 Регламент (ЕО) № 1831/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

22 септември 2003 г. относно добавки за 

използване при храненето на животните 

(ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29). 

8 Регламент (ЕО) № 1831/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

22 септември 2003 г. относно добавки за 

използване при храненето на животните 

(ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29). 

9 Директива 2002/32/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. 

за нежелателните вещества в храните за 

животни (ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 

10). 

9 Директива 2002/32/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. 

за нежелателните вещества в храните за 

животни (ОВ L 140, 30.5.2002 г., 

стр. 10). 

 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Медикаментозни фуражи следва да 

се произвеждат само с разрешени за 

целта ветеринарни лекарствени 

продукти, като с оглед на безопасността 

и ефикасността на продукта следва да се 

осигури съвместимост на всички 

използвани съставки. Следва да се 

предвидят допълнителни специални 

изисквания или указания за влагането на 

ветеринарни лекарствени продукти във 

фуражите, за да се осигури безопасно и 

ефикасно лечение на животните. 

(9) Медикаментозни фуражи следва да 

се произвеждат само с разрешени за 

целта ветеринарни лекарствени 

продукти, като с оглед на безопасността 

и ефикасността на продукта следва да се 

осигури съвместимост на всички 

използвани съставки. Следва да се 

предвидят допълнителни специални 

изисквания или указания за влагането на 

ветеринарни лекарствени продукти във 

фуражите, за да се осигури безопасно и 

ефикасно лечение на животните. 

Определените вложени количества 

следва принципно да бъдат пригодени 

към средните потребности на 
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стопанството. За да се вземат под 

внимание конкретните 

характеристики на малкия 

селскостопански сектор и по-

специално да се позволи на малките 

или отдалечените стопанства да 

оптимизират грижите за добитъка, 

следва да бъде възможно да се 

запазват установените системи на 

контрол, при условие че се гарантира, 

че предписването, производството и 

използването на лекарствени фуражи 

се извършва съгласно инструкциите и 

под надзора на ветеринарен лекар или 

на друг професионалист, 

притежаващ необходимата за това 

квалификация в съответствие с 

приложимото национално право, и че 

са предмет на външен процедурен 

контрол. 

 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Неизбежен пренос може да 

възникне при производството, 

преработката, съхранението и 

транспортирането на фуражи, когато за 

фуражи с различен състав се използват 

едно и също производствено или 

преработвателно оборудване, обекти за 

съхранение или транспортни средства. 

За целите на настоящия регламент 

„неизбежен пренос“ означава по-

специално преминаването на следи от 

активно вещество, съдържащо се в 

състава на медикаментозен фураж, в 

нецелеви фураж; „кръстосано 

замърсяване“ е замърсяване 

вследствие на неизбежен пренос или 

(12) Неизбежен пренос може да 

възникне при производството, 

преработката, съхранението и 

транспортирането на фуражи, когато за 

фуражи с различен състав се използват 

едно и също производствено или 

преработвателно оборудване, обекти за 

съхранение или транспортни средства. 

За целите на настоящия регламент 

„неизбежен пренос“ означава по-

специално преминаването на следи от 

активно вещество, съдържащо се в 

състава на медикаментозен фураж. 

Неизбежният пренос на активни 

вещества от състава на медикаментозни 

фуражи в нецелеви фуражи следва да се 
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пренос на нежелано вещество във 

фуража.  Неизбежният пренос на 

активни вещества от състава на 

медикаментозни фуражи в нецелеви 

фуражи следва да се предотвратява или 

да се допуска във възможно най-ниски 

граници. За да се защитят здравето на 

животните и на човека, както и околната 

среда, следва да бъдат определени 

максимални граници за неизбежен 

пренос на активни вещества от състава 

на медикаментозните фуражи, които 

да се основават на научна оценка на 

риска, извършена от Европейския орган 

за безопасност на храните, като се 

отчита прилагането на добрата 

производствена практика и на принципа 

ALARA за толкова ниски граници, 

колкото е разумно достижимо. В 

настоящия регламент следва да бъдат 

предвидени общи гранични стойности 

за неизбежен пренос, като се отчитат 

неизбежният пренос и рискът, който 

пораждат съответните активни 

вещества. 

предотвратява или да се допуска 

стриктно във възможно най-ниски 

граници. За да се защитят здравето на 

животните и на човека, както и околната 

среда, следва да бъдат определени 

максимални гранични стойности за 

неизбежен пренос на активни вещества 

от състава на нецелевите 

медикаментозни фуражи, които да се 

основават на научна оценка на риска, 

извършена от Европейския орган за 

безопасност на храните, като се отчита 

прилагането на добрата производствена 

практика и на принципа ALARA за 

толкова ниски граници, колкото е 

разумно достижимо. В настоящия 

регламент следва да бъдат предвидени 

общи гранични стойности за неизбежен 

пренос, като се отчитат неизбежният 

пренос и рискът, който пораждат 

съответните активни вещества. 

 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Медикаментозните фуражи следва 

да се предлагат на пазара в запечатани 

съдове от съображения за безопасност и 

за защита на интересите на 

ползвателите. 

(14) Медикаментозните фуражи следва 

да се предлагат на пазара в специално 

етикетирани запечатани съдове от 

съображения за безопасност и за защита 

на интересите на ползвателите. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 
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Съображение 17  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) За да се осигури безопасната 

употреба на медикаментозните фуражи, 

те следва да се доставят и използват 

срещу представяне на валидна рецепта 

от ветеринарен лекар, издадена след 

преглед на животните, които ще бъдат 

лекувани. Това задължение обаче не 

следва да изключва възможността за 

производство на медикаментозни 

фуражи, преди на производителя да е 

представена конкретна рецепта. 

(17) За да се осигури безопасната 

употреба на медикаментозните фуражи, 

те следва да се доставят и използват 

срещу представяне на валидна рецепта в 

писмен или електронен формат, 

издадена с определен срок от 

ветеринарен лекар или друг 

професионалист, притежаващ 

необходимата за това квалификация 

в съответствие с приложимото 

национално право, след преглед и 

поставяне на диагноза на животните, 

които ще бъдат лекувани. Това 

задължение обаче не следва да 

изключва възможността за производство 

на медикаментозни фуражи, преди на 

производителя да е представена 

конкретна рецепта. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) С цел да се осигури извънредно 

разумна употреба на медикаментозни 

фуражи при животни, отглеждани за 

производство на храни — и доколкото 

това е основна предпоставка, за да се 

обезпечи висока степен на защита на 

общественото здраве, следва да бъдат 

предвидени специални условия за 

употребата и валидността на рецептата, 

както и за спазване на карентния период 

и водене на документация от стопанина 

на животните. 

(18) С цел да се осигури извънредно 

разумна употреба на медикаментозни 

фуражи при животни и доколкото това е 

основна предпоставка, за да се обезпечи 

висока степен на защита на 

общественото здраве, следва да бъдат 

предвидени специални условия за 

употребата и валидността на рецептата, 

както и за спазване на карентния период 

и водене на документация от стопанина 

на животните. 

Обосновка 

Предпазлива употреба на медикаментозни фуражи е от жизнено важно значение за 
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всички животни, не само за тези, отглеждани за производство на храни.  

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) С оглед на сериозната заплаха, 

която представлява за общественото 

здраве антимикробната резистентност, е 

целесъобразно да се ограничи 

употребата на медикаментозни фуражи 

за животни, отглеждани за 

производство на храни. По-конкретно 

следва да не се допуска използването 

им за профилактика или за 

подобряване на показателите на 

животните, отглеждани за 

производство на храни. 

(19) С оглед на сериозната заплаха, 

която представлява за общественото 

здраве антимикробната резистентност, е 

целесъобразно да се ограничи 

употребата на медикаментозни фуражи 

за животни. По-конкретно следва да не 

се допуска профилактичното 

използване на антибиотици.  

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 19 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (19a) В съответствие с Регламент 

(ЕО) № 1831/2003, следва да се спазва 

стриктно и да се прилага правилно 

забраната на използването на 

антибиотици като стимулатори на 

растежа, считано от 1 януари 2006 г. 

 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 19 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (19б) Съгласно концепцията 
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„здравето е едно“, подкрепена от 

Световната здравна организация 

(СЗО), се признава, че здравето на 

хората, здравето на животните и 

екосистемите са взаимосвързани и 

следователно е от съществено 

значение за здравето както на 

животните, така и на хората, да се 

гарантира разумната употреба на 

антимикробни лекарствени продукти 

при животните, отглеждани за 

производство на храни. 

 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 19 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (19в) СЗО определя хранителните 

продукти от животински произход 

като основен потенциален канал на 

заразяване за предаване на хората на 

резистентни бактерии и 

резистентни гени от животните, 

отглеждани за производство на 

храни. 

 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Следва да се създаде система за 

събиране на неизползвани продукти или 

такива с изтекъл срок на годност, за да 

се контролират евентуалните рискове, 

които подобни продукти могат да 

създадат по отношение на защитата на 

здравето на животните и на човека или 

(20) Следва да се създаде система за 

събиране на неизползвани продукти или 

такива с изтекъл срок на годност, за да 

се контролират евентуалните рискове, 

които подобни продукти могат да 

създадат по отношение на защитата на 

здравето на животните и на човека или 

на опазването на околната среда. 
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на опазването на околната среда. Пунктовете за събиране следва да 

водят дневници с върнатите 

неупотребени медикаментозни 

фуражи, съдържащи антимикробни 

ветеринарни лекарствени продукти. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящият регламент се прилага за: 1. Настоящият регламент се прилага за  

а) производството, съхранението и 

транспортирането на 

медикаментозни фуражи и междинни 

продукти; 

производството, съхранението, 

транспортирането, пускането на 

пазара, в това число вноса и износа за 

трети държави, и използването на 

медикаментозни фуражи и междинни 

продукти за отглеждане на животни 

за производството на храни и на 

такива, които не се отглеждат за 

производство на храни. Разпоредбите 

на следните членове обаче не се 

прилагат за медикаментозни фуражи 

и междинни продукти, върху етикета 

на които е обозначено, че са 

предназначени за износ за трети 

държави: 

б) пускането на пазара, в това число 

вноса, и използването на 

медикаментозни фуражи и междинни 

продукти;  

 

в) износа на медикаментозни фуражи 

и междинни продукти за трети 

държави. Разпоредбите на членове 9, 

15, 16 и 17 обаче не се прилагат за 

медикаментозни фуражи и междинни 

продукти, върху етикета на които е 

обозначено, че са предназначени за 

износ за трети държави. 

- член 9, с изключение на 

предвиденото в приложение III, 

точка 1, и  

 - членове 15, 16 и 17. 

 2. Настоящият регламент не се 

прилага за готови ветеринарни 

лекарствени продукти, които се 
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приемат орално и които са разрешени 

за употреба чрез фуражите или 

водата за пиене. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква в 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) определенията за „животно, 

отглеждано за производство на храни“, 

„фуражни суровини“, „комбиниран 

фураж“, „допълващи фуражи“, 

„минерални фуражи“, „етикетиране“, 

„етикет“, „минимален срок на 

съхранение“ и „партида“, установени в 

член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) 

№ 767/2009; 

в) определенията за „животно, 

отглеждано за производство на храни“, 

„животни, които не се отглеждат за 

производство на храни“, „фуражни 

суровини“, „комбиниран фураж“, 

„допълващи фуражи“, „минерални 

фуражи“, „етикетиране“, „етикет“, 

„минимален срок на съхранение“ и 

„партида“, установени в член 3, 

параграф 2 от Регламент (ЕО) 

№ 767/2009; 

Обосновка 

Медикаментозните фуражи и междинните продукти се използват също за животни, 

които не се използват за производство на храни (като например кожухарски кожи и 

домашни любимци) и следователно е важно това да се изясни, както в обхвата на 

регламента, така и в определенията в него. 

 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) „междинен продукт“: смес от един 

или повече ветеринарни лекарствени 

продукти с един или повече фуражи, 

предназначена за производството на 

медикаментозен фураж; 

б) „медикаментозен междинен 

фураж“: смес от един или повече 

ветеринарни лекарствени продукти с 

една или повече суровини, 

предназначена за производството на 

медикаментозен фураж; 
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Обосновка 

Има за цел да се конкретизира определението, за да се избегне възможно объркване в 

практиката. Терминът „медикаментозен междинен фураж“ е по-подходящ от 

термина „продукт“, тъй като става въпрос за фураж, а не за лекарство. 

 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) „доставчик“: оператор във фуражния 

сектор, който снабдява стопанин на 

животни с опакован и готов за употреба 

медикаментозен фураж; 

ж) „доставчик“: оператор във фуражния 

сектор, който снабдява други 

доставчици и пряко стопанина на 

животни с опакован и готов за употреба 

медикаментозен фураж; 

 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) „производител с мобилен смесител“: 

оператор във фуражния сектор, чието 

предприятие за фуражи разполага със 

специално оборудван камион за 

производство на медикаментозен 

фураж; 

з) „производител с мобилен смесител“: 

оператор във фуражния сектор, чието 

предприятие за фуражи разполага със 

специално оборудвана мобилна 

система за производство на 

медикаментозен фураж, който се 

придвижва, за да предоставя услугите 

си на отделните животновъдни 

стопанства; 

 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква и 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) „производител на фураж в 

стопанството“: оператор във фуражния 

сектор, който произвежда 

медикаментозен фураж на място в 

стопанството, където ще се 

употребява. 

и) „производител на фураж в 

стопанството“: оператор във фуражния 

сектор, който произвежда 

медикаментозен фураж, предназначен 

изключително за животни в 

стопанството му. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква и а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 иa) „антимикробни продукти“: общ 

термин за всяко съединение с пряко 

действие върху микроорганизмите, 

използвани за лечение или 

профилактика на инфекции. 

Антимикробните средства включват 

антибактериални/антибиотични, 

антивирусни, атигъбични и 

антипротозойни средства; 

Обосновка 

Въпреки че терминът антимикробни средства се използва в предложението, липсва 

определение за него. Въведените определения бяха приети от ръководителите на 

Агенциите по лекарствата („РАЛ“) през октомври 2012 г. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква и б (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 иб) „терапевтично лечение 

(терапия)“: лечението на болно 

животно или група животни след 

диагностицирано заболяване или 
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инфекция;  

Обосновка 

С цел да се изясни понятието „профилактична употреба“ се добавя точно 

разграничение между различните форми на лечение. Въведеното определение беше 

прието от EPRUMA (Европейската платформа за отговорна употреба на лекарства 

при животните) през май 2013 г. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква и в (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (ic) „контролно лечение 

(метафилактика)“: лечение на група 

животни, след като е поставена 

диагноза за клинично заболяване на 

част от групата, с цел лечение на 

клинично болните животни и 

контрол над разпространението на 

заболяването по животните в близък 

контакт и изложени на риск, които 

вече може да са били (субклинично) 

заразени;  

Обосновка 

С цел да се изясни понятието „профилактична употреба“ се добавя точно 

разграничение между различните форми на лечение. Въведеното определение беше 

прието от EPRUMA (Европейската платформа за отговорна употреба на лекарства 

при животните) през май 2013 г. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква и г (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (id) „профилактично лечение 

(профилактика)“: лечение на 
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животно или на група животни 

преди появата на клинични признаци 

на заболяване с цел предотвратяване 

на възникването на дадено заболяване 

или инфекция.  

Обосновка 

С цел да се изясни понятието „профилактична употреба“ се добавя точно 

разграничение между различните форми на лечение. Въведеното определение беше 

прието от EPRUMA (Европейската платформа за отговорна употреба на лекарства 

при животните) през май 2013 г. 

 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Операторите във фуражния сектор, 

които произвеждат, съхраняват, 

транспортират и пускат на пазара 

медикаментозни фуражи и междинни 

продукти, въвеждат, прилагат и 

поддържат една или повече постоянни 

писмени процедури, основани на 

системата за анализ на риска и контрол 

на критичните точки (наричана по-долу 

„HACCP“), съгласно предвиденото в 

Регламент (ЕО) № 183/2005. 

1. Операторите във фуражния сектор, 

които произвеждат, съхраняват, 

транспортират и пускат на пазара 

медикаментозни фуражи и междинни 

продукти, въвеждат, прилагат и 

поддържат една или повече постоянни 

писмени процедури, основани на 

системата за анализ на риска и контрол 

на критичните точки (наричана по-долу: 

„ HACCP“), съгласно предвиденото в 

Регламент (ЕО) № 183/2005. 

Установените системи за контрол за 

производители на фураж в 

стопанството могат да бъдат 

запазени, при условие че се гарантира 

спазване на принципите на HACCP.  

Обосновка 

Още с прилагането на Регламент (ЕО) № 183/2005 производителите на основни 

фуражи спазват принципите на HACCP в записите, които водят. Използването на 

тези записи следва да остане възможно. 
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Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Операторите във фуражния сектор, 

които произвеждат, съхраняват, 

транспортират и пускат на пазара 

медикаментозни фуражи и междинни 

продукти, прилагат мерки в 

съответствие с членове 3 и 4, за да се 

предотврати неизбежен пренос. 

1. Операторите във фуражния сектор, 

които произвеждат, съхраняват, 

транспортират и пускат на пазара 

медикаментозни фуражи и междинни 

продукти, прилагат мерки в 

съответствие с членове 3 и 4, за да се 

предотврати неизбежният пренос в 

съответствие с принципа ALARA, с 

цел да се избегне риск за здравето на 

животните, здравето на хората или 

за околната среда.  

 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Специфичните за веществото 

гранични стойности за неизбежен 

пренос се определят въз основа на 

научна оценка на риска, извършена от 

Европейския орган за безопасност на 

храните (ЕОБХ).  

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато за дадено активно вещество не 

са определени конкретни гранични 

стойности, се прилагат следните 

гранични стойности за неизбежен 

пренос: 

Когато за дадено активно вещество не 

са определени конкретни гранични 

стойности, се прилагат следните общи 

гранични стойности за неизбежен 

пренос: 
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Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 На Комисията се предоставя 

правомощие за приемане на 

делегирани актове в съответствие с 

член 19 с цел адаптиране на 

установените в букви а) и б) на 

настоящия параграф общи гранични 

стойности за неизбежен пренос към 

научните достижения въз основа на 

научна оценка на риска от страна на 

ЕОБХ. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 – алинея 2 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Нецелевите фуражи, за които 

гранични стойности за неизбежен 

пренос са били превишени, не могат 

да се пускат на пазара или да се 

използват за храна на животните. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 8  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Медикаментозни фуражи и междинни 

продукти могат да се произвеждат и 

съхраняват преди издаване на 

рецептата, посочена в член 15. 

Настоящата разпоредба не се прилага за 

производители на фураж в 

Медикаментозни фуражи и междинни 

продукти могат да се произвеждат и 

съхраняват преди издаване на 

рецептата, посочена в член 15. 

Настоящата разпоредба не се прилага за 

производители с мобилни смесители, 
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стопанството, нито за производство 

на медикаментозни фуражи и междинни 

продукти от ветеринарни лекарствени 

продукти в съответствие с членове 10 

или 11 от Директива 2001/82/ЕО. 

нито за производство на 

медикаментозни фуражи и междинни 

продукти от ветеринарни лекарствени 

продукти в съответствие с членове 10 

или 11 от Директива 2001/82/ЕО. 

Посочената забрана не се прилага по 

отношение на най-отдалечените 

райони като част от държавите 

членки.  

 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Медикаментозните фуражи и 

междинните продукти се етикетират в 

съответствие с член 11, параграф 1, 

членове 12 и 14 от Регламент (ЕО) 

№ 767/2009 и приложение III към 

настоящия регламент. 

1. Медикаментозните фуражи и 

междинните продукти се етикетират в 

съответствие с член 11, параграф 1, 

членове 12, 14, 15 и 17 от 

Регламент (ЕО) № 767/2009 и 

приложение III към настоящия 

регламент. 

Обосновка 

Много от изискванията, включени в приложение III към настоящото предложение, 

вече са изложени в членове 15 и 17 от Регламент (ЕО) № 767/2009. Предлага се 

позоваване в настоящия член на съответните разпоредби в този регламент, които се 

отнасят до етикетирането и обращението на фуражи. 

 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато вместо опаковъчни 

материали се използват съдове, към 

тях се прилагат съпътстващи 

документи в съответствие с параграф 

1. 

2. Когато вместо съдове се използват 

контейнери, към тях се прилага 

съпътстващият документ в 

съответствие с параграф 1. 
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Обосновка 

Предлага се цялата информация относно етикетирането да се включва в един 

документ (подобно на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 767/2009). Ако се запази 

позоваването на няколко документа, би се затруднила проверката от страна на 

компетентните органи за спазването на регламента относно етикетирането, а също 

така би могло да се затрудни наблюдението на проследимостта на 

медикаментозните фуражи. 

 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Медикаментозните фуражи и 

междинните продукти се пускат на 

пазара само в запечатани опаковки или 

съдове. Опаковките или съдовете се 

запечатват по такъв начин, че при 

отварянето им пломбата/затварящата 

част да се поврежда и да не може да се 

използва повторно. 

Медикаментозните фуражи и 

междинните продукти се пускат на 

пазара само в надлежно етикетирани 

и запечатани опаковки или съдове. 

Опаковките или съдовете се запечатват 

по такъв начин, че при отварянето им 

пломбата/затварящата част да се 

поврежда и да не може да се използва 

повторно. 

 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Операторите във фуражния сектор, 

които произвеждат, съхраняват, 

транспортират или пускат на пазара 

медикаментозни фуражи или междинни 

продукти, гарантират, че предприятията 

под техен контрол са одобрени от 

компетентния орган. 

Операторите във фуражния сектор, 

които произвеждат, съхраняват, 

транспортират или пускат на пазара 

медикаментозни фуражи или междинни 

продукти, гарантират, че предприятията 

под техен контрол са одобрени от 

компетентния публичен орган. Ако 

производителите на фураж в 

стопанството включват лекарствени 

продукти, които да използват само в 

собствените си стопанства, те 
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уведомяват компетентния орган за 

своята дейност. 

Обосновка 

Производителите на фураж в стопанството вече са регистрирани при органите. 

Допълнителната процедура по одобрение е в противоречие с принципа на 

административно опростяване и икономии за предприятията. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Стопаните на животни се снабдяват с 

медикаментозни фуражи срещу 

представяне на ветеринарна рецепта, а 

при производство на фураж в 

стопанството — ако производителят 

притежава ветеринарна рецепта, при 

спазване на изискванията, определени в 

параграфи 2 — 6. 

1. Стопаните на животни се снабдяват с 

медикаментозни фуражи срещу 

представяне на ветеринарна рецепта, а 

при производство на фураж в 

стопанството — ако производителят 

притежава ветеринарна рецепта, 

издадена от ветеринарен лекар или 

друг професионалист, притежаващ 

необходимата за това квалификация 

в съответствие с приложимото 

национално право, при спазване на 

изискванията, определени в параграфи 2 

— 6. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Рецептата съдържа информацията, 

предвидена в приложение V. 

Оригиналният екземпляр се съхранява 

от производителя или ако е 

целесъобразно — от доставчика. 

Лицето, издало рецептата, и 

стопанинът на животните съхраняват 

копие на рецептата. Оригиналният 

екземпляр и копията се съхраняват три 

2. Рецептата съдържа информацията, 

предвидена в приложение V. 

Оригиналният екземпляр се съхранява 

от производителя или ако е 

целесъобразно — от доставчика. 

Ветеринарният лекар или друг 

професионалист, притежаващ 

необходимата за това квалификация 

в съответствие с приложимото 
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години от датата на издаване. национално право, издал рецептата, и 

стопанинът на животните съхраняват 

копие на рецептата. Оригиналният 

екземпляр и копията се съхраняват три 

години от датата на издаване. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Предписаният медикаментозен фураж 

може да се използва само за животните, 

прегледани от лицето, издало 

рецептата, и само за болестта, за която е 

поставена диагноза. Лицето, издало 

рецептата, удостоверява, че 

използването на лекарствения продукт 

за целевите животни e оправдано от 

ветеринарна гледна точка. То 

гарантира също така, че даването на 

съответния ветеринарен лекарствен 

продукт не е несъвместимо с друго 

лечение или употреба и че няма 

противопоказания или 

взаимодействие в случаите, когато се 

използват няколко лекарствени 

продукта. 

5. Предписаният медикаментозен фураж 

може да се използва само за животните, 

прегледани от ветеринарен лекар или 

друг професионалист, притежаващ 

необходимата за това квалификация 

в съответствие с приложимото 

национално прав, издал рецептата, и 

само за болестта, за която е поставена 

диагноза. Ветеринарния лекар или 

друг професионалист, притежаващ 

необходимата за това квалификация 

в съответствие с приложимото 

национално право, издал рецептата, 

удостоверява, въз основа на 

информация за използваните системи 

за хранене, възможностите за 

смесване и други свързани 

селскостопански особености, че 

използването на лекарствения продукт 

за целевите животни e оправдано от 

ветеринарна гледна точка.  

 То гарантира също така, че даването 

на съответния ветеринарен 

лекарствен продукт не е 

несъвместимо с друго лечение или 

употреба и че няма противопоказания 

или взаимодействие в случаите, 

когато се използват няколко 

лекарствени продукта. 
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Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 16 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Употреба за животни, отглеждани за 

производство на храни 

Употреба за животни, отглеждани за 

производство на храни и за такива, 

които не се отглеждат за 

производство на храни 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Операторите във фуражния сектор, 

които снабдяват с медикаментозни 

фуражи стопани на животни, 

отглеждани за производство на храни, 

или производителите на 

медикаментозен фураж в стопанството 

за животни, отглеждани за производство 

на храни, гарантират, че доставените 

или произведените количества не 

надвишават: 

1. Операторите във фуражния сектор, 

които снабдяват с медикаментозни 

фуражи стопани на животни, 

отглеждани за производство на храни и 

тези, които не се отглеждат за 

производство на храни, или 

производителите на медикаментозен 

фураж в стопанството за животни, 

отглеждани за производство на храни, 

гарантират, че доставените или 

произведените количества не 

надвишават: 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) количествата, необходими за 

едномесечен курс на лечение или ако 

медикаментозните фуражи съдържат 

антимикробни ветеринарни лекарствени 

продукти — за двуседмичен курс на 

лечение. 

б) количествата, необходими за 

едномесечен курс на лечение или 

едноседмичен курс, ако 

медикаментозните фуражи съдържат 

антимикробни ветеринарни лекарствени 

продукти, освен в случаите, при които 

кратката характеристика на 
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продукта на предписания 

антимикробен ветеринарен 

лекарствен продукт указва период на 
лечение с продължителност над една 

седмица.    

 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Държавите членки гарантират, 

че стопаните на животни, 

отглеждани за производство на 

храни, прилагат превантивните 

мерки, изброени в приложение Va, 

преди да прибегнат към използване на 

медикаментозни фуражи, съдържащи 

антимикробни продукти, за 

метафилактика. 

(Настоящото изменение е във връзка с изменението, въвеждащо ново 

приложение Va.) 

Обосновка 

Следва да се определят ясни условия във връзка с метафилактиката. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Медикаментозни фуражи, които 

съдържат антимикробни ветеринарни 

лекарствени продукти, не се използват 

за профилактика срещу болести или за 

подобряване на показателите при 

животни, отглеждани за 

производството на храни. 

2. Медикаментозни фуражи, които 

съдържат антибиотични ветеринарни 

лекарствени продукти, не се използват 

за профилактично лечение 

(профилактика). Профилактиката с 

антимикробни продукти никога не се 

прилага рутинно, нито за да 
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компенсира лоша хигиена или 

неподходящи условия за отглеждане 

на животните. 

 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Операторите във фуражния сектор, 

които дават медикаментозни фуражи на 

животни, отглеждани за производство 

на храни, водят записи в съответствие с 

член 69 от Директива 2001/82/ЕО. 

Записите се пазят пет години от датата, 

на която е даден медикаментозният 

фураж, дори ако през този период 

животното бъде заклано. 

4. Операторите във фуражния сектор, 

които дават медикаментозни фуражи на 

животни, отглеждани за производство 

на храни, водят записи в съответствие с 

член 69 от Директива 2001/82/ЕО. 

Записите се пазят пет години от датата, 

на която е даден медикаментозният 

фураж, дори ако през този период 

животното бъде заклано. Държавите 

членки гарантират, че данните в 

тези записи се събират и прехвърлят 

в базата данни на Съюза за 

ветеринарните лекарствени 

продукти (с позоваване на членове 51 

и 54 от предложението за 

регламента за ветеринарните 

лекарствени продукти (2014/0257 

(COD)). 

 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки създават подходящи 

системи за събиране на медикаментозни 

фуражи и междинни продукти с изтекъл 

срок на годност или от които стопаните 

на животни са получили повече от 

реално използваното количество за 

лечението, предписано във 

Държавите членки създават подходящи 

системи за събиране на медикаментозни 

фуражи и междинни продукти с изтекъл 

срок на годност или от които стопаните 

на животни са получили повече от 

реално използваното количество за 

лечението, предписано във 



 

PE546.581v02-00 28/34 AD\1065881BG.doc 

BG 

ветеринарната рецепта. ветеринарната рецепта. Държавите 

членки гарантират, че 

производителите на медикаментозни 

фуражи и животновъдите са 

информирани за това къде могат да 

намерят тези системи за събиране и 

как да пренесат останалите им 

неизползвани количества 

медикаментозни фуражи до тези 

пунктове за събиране. Държавите 

членки гарантират, че операторите 

на пунктовете за събиране водят 

записи за събраните медикаментозни 

фуражи. Тези записи се съхраняват в 

продължение на пет години след 

събирането. 

Обосновка 

Важно е да се знае количеството върнати медикаментозни фуражи. 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Приложение І – раздел 3 – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Предприемат се технически или 

организационни мерки, за да се избегнат 

кръстосано замърсяване и грешки, да 

се извършват проверки в хода на 

производството и да се обезпечи 

ефикасно проследяване на продуктите, 

използвани за производство на 

медикаментозни фуражи и междинни 

продукти. 

2. Предприемат се технически или 

организационни мерки, за да се избегнат 

или стриктно сведат до минимум 

неизбежният пренос и грешки, да се 

извършват проверки в хода на 

производството и да се обезпечи 

ефикасно проследяване на продуктите, 

използвани за производство на 

медикаментозни фуражи и междинни 

продукти. 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 
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Приложение І – раздел 3 – точка 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Използваните за производството 

продукти и непреработените фуражи се 

съхраняват отделно от 

медикаментозните фуражи и 

междинните продукти с цел да се 

избегне кръстосано замърсяване. 

4. Използваните за производството 

продукти и непреработените фуражи се 

съхраняват отделно от 

медикаментозните фуражи и 

междинните продукти с цел да се 

предотврати или стриктно сведе до 

минимум неизбежният пренос.  

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Приложение І – раздел 6 – точка 2 – буква и  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) информация за лицето, издало 

рецептата, съдържаща най-малко име и 

адрес. 

и) информация за ветеринарния лекар 

или друг професионалист, 

притежаващ необходимата за това 

квалификация в съответствие с 

приложимото национално право, 

издал рецептата, съдържаща най-малко 

име и адрес. 

 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – точка 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Производителите с мобилни 

смесители или производителите на 

фураж в стопанството употребяват 

ветеринарни лекарствени продукти само 

при вложено количество над 2 kg/t 

фураж. 

1. Производителите с мобилни 

смесители или производителите на 

фураж в стопанството употребяват 

ветеринарни лекарствени продукти само 

при вложено количество над 2 kg/t 

фураж. Чрез дерогация при 

предписване от ветеринарен лекар 

могат да се посочат по-малки 

вложени количества: 

 - за коригиране на количеството 
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произведени лекарствени фуражи 

спрямо размера на стадото; 

 - ако предписването, производството 

и употребата са под надзора на 

ветеринарния лекар или на друг 

професионалист, притежаващ 

необходимата за това квалификация 

в съответствие с приложимото 

национално право, наблюдаващ 

стадото; както и  

 - ако по отношение на стопанина и 

ветеринарния лекар или друг 

професионалист, притежаващ 

необходимата за това квалификация 

в съответствие с приложимото 

национално право, наблюдаващ 

стадото, се извършва външен 

контрол.  

 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Раздел ІІІ – параграф 1 – точка 16 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16a) информация, че неподходящото 

обезвреждане на медикаментозни 

фуражи създава сериозни заплахи за 

околната среда и може да допринесе 

за антимикробна резистентност. 

Информация за мястото и начина за 

правилно обезвреждане на 

неизползвани материали. 

Обосновка 

Информация за мястото и начина за правилно обезвреждане на неизползвани 

материали може да бъде предоставена чрез хипервръзка. 

 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 
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Раздел ІІІ – параграф 1 – точка 16 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16б) за медикаментозни фуражи, 

съдържащи антибиотици: искането 

за използване на антибиотици само 

като крайна мярка и по напълно 

разумен и отговорен начин. 

 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Приложение ІV – точка 1 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато се установи, че съставът на 

медикаментозен фураж или междинен 

продукт не съвпада с указаното върху 

етикета количество антимикробно 

активно вещество, допустимото 

отклонение е 10 %. За други активни 

вещества се прилагат следните 

допустими отклонения: 

Когато се установи, че съставът на 

медикаментозен фураж или междинен 

продукт не съвпада с указаното върху 

етикета количество антимикробно 

активно вещество, допустимото 

отклонение е 3 %. За други активни 

вещества се прилагат следните 

допустими отклонения: 

Обосновка 

Като се има предвид действието на антимикробните активни вещества, едно 

допустимо отклонение от 10 % е твърде високо. 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Приложение V – точка 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Фамилно име, собствено име, адрес и 

уникален регистрационен номер в 

професионална организация на лицето, 

което има право да предписва 

ветеринарен лекарствен продукт. 

1. Фамилно име, собствено име, адрес и 

уникален регистрационен номер в 

професионална организация на  

ветеринарния лекар или друг 

професионалист, притежаващ 

квалификация да предписва 

ветеринарен лекарствен продукт в 
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съответствие с приложимото 

национално право. 

 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Приложение V – точка 2  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Дата на издаване и подпис или 

електронна идентификация на лицето, 

което има право да предписва 

ветеринарен лекарствен продукт.  

2. Дата на издаване и подпис или 

електронна идентификация на 

ветеринарния лекар или друг 

професионалист, притежаващ 

квалификация да предписва 

ветеринарен лекарствен продукт в 

съответствие с приложимото 

национално право.  

 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Приложение V а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Приложение Vа 

 Превантивни мерки 

 Превантивни мерки, които трябва да 

се използват преди прибягване до 

антимикробно лечение на цели групи 

(метафилактика): 

 - използване на добри и здрави 

разплодни животни, които растат 

естествено и са с подходящо 

генетично разнообразие 

 - условия, които отговарят на 

поведенческите потребности на 

видовете, включително социално 

взаимодействие/йерархии 

 - гъстота на стадата, която не 

увеличава риска от предаване на 
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болести 

 - изолация на болни животни от 

останалата част от групата 

 - (за пилета и по-малки животни) 

подразделяне на стадата на по-малки, 

физически отделени групи 

 - прилагане на действащите правила 

за хуманно отношение към 

животните съгласно Директива 

98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. 

относно защитата на животни, 

отглеждани за селскостопански цели 

(ОВ 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 минимални стандарти за защита 

на телетата (ОВ L 340, 11.12.1991 г., 

стр. 28). 

Обосновка 

Тези предпазни мерки включват редовна проверка на хуманното отношение към 

отделни животни, което не би било възможно в много операции по масово 

отглеждане на пилета, например. 
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