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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamos Reglamento (ES) 2017/625 nuostatos dėl iš trečiųjų šalių į Sąjungą 
eksportuojamų gyvūnų ir gyvūninių produktų oficialios kontrolės, siekiant užtikrinti, 
kad būtų laikomasi draudimo tam tikrais atvejais naudoti antimikrobines medžiagas
(COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2021)0108),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 
straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį ir 168 straipsnio 4 dalies b punktą, pagal kuriuos 
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0094/2021),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A9-0195/2021),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

1 OL C…, p…
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2019/68nustatytos, inter 
alia, veterinarinių vaistų kontrolės ir 
naudojimo taisyklės;

(2) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2019/68 nustatytos, inter 
alia, veterinarinių vaistų kontrolės ir 
naudojimo taisyklės, ypatingą dėmesį 
skiriant atsparumui antimikrobinėms 
medžiagoms;

__________________ __________________
8 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2019/6 dėl veterinarinių vaistų, kuriuo 
panaikinama Direktyva 2001/82/EB 
(OL L 4, 2019 1 7, p. 43).

8 2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2019/6 dėl veterinarinių vaistų, kuriuo 
panaikinama Direktyva 2001/82/EB 
(OL L 4, 2019 1 7, p. 43).

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pagal Reglamento (ES) 2019/6 118 
straipsnio 1 dalį gyvūnus ir gyvūninius 
produktus į Sąjungą eksportuojantiems 
trečiųjų šalių veiklos vykdytojams reikia 
laikytis draudimo naudoti antimikrobines 
medžiagas augimui skatinti ir jų 
produktyvumui padidinti, taip pat 
draudimo naudoti antimikrobines 
medžiagas, skirtas tam tikroms žmonių 
infekcijoms gydyti, siekiant išlaikyti šių 
antimikrobinių medžiagų veiksmingumą;

(3) laikantis Reglamento (ES) 2019/6, 
apdairus ir atsakingas antimikrobinių 
medžiagų naudojimas gyvūnams 
užtikrinamas, inter alia, taikant draudimą 
naudoti antimikrobines medžiagas 
augimui skatinti ir produktyvumui didinti 
ir draudimą naudoti antimikrobines 
medžiagas, skirtas tam tikroms žmonių 
infekcijoms gydyti. Pagal Reglamento (ES) 
2019/6 118 straipsnio 1 dalį gyvūnus ir 
gyvūninius produktus į Sąjungą 
eksportuojantiems trečiųjų šalių veiklos 
vykdytojams reikia laikytis šių draudimų. 
Kaip nustatyta to reglamento 49 
konstatuojamojoje dalyje, svarbu 
atsižvelgti į tarptautinį atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms vystymosi 
aspektą imantis nediskriminacinių ir 
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proporcingų priemonių, sykiu 
atsižvelgiant į Sąjungos įsipareigojimus 
pagal tarptautinius susitarimus;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Reglamento (ES) 2019/6 118 
straipsnis paremtas Bendros sveikatos 
koncepcija grindžiamu kovos su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms (AAM)9 
veiksmų planu stiprinant AAM prevenciją 
ir kontrolę ir skatinant apdairiau bei 
atsakingiau naudoti antimikrobines 
medžiagas gyvūnams. Tai taip pat 
atspindėta Komisijos strategijoje „Nuo 
ūkio iki stalo“10, kurioje Komisija nustatė 
ambicingą tikslą iki 2030 m. 50 proc. 
sumažinti bendrą ES parduodamų 
antimikrobinių medžiagų, naudojamų 
ūkiniams gyvūnams ir akvakultūrai, 
kiekį;

(4) Reglamento (ES) 2019/6 118 
straipsnis paremtas Bendros sveikatos 
koncepcija grindžiamu kovos su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms (AAM)9 
veiksmų planu stiprinant AAM prevenciją 
ir kontrolę ir skatinant apdairiau bei 
atsakingiau naudoti antimikrobines 
medžiagas gyvūnams;

__________________ __________________
9 Europos Komisija, Bendros sveikatos 
koncepcija grindžiamas Europos kovos su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms 
(AAM) veiksmų planas, 2017 m. birželis, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.

9 Europos Komisija, Bendros sveikatos 
koncepcija grindžiamas Europos kovos su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms 
(AAM) veiksmų planas, 2017 m. birželis, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.

10 2020 m. gegužės 20 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Sąžininga, sveika ir aplinkai palanki 
maisto sistema pagal strategiją „Nuo ūkio 
iki stalo“ (COM(2020) 381 final).

10 2020 m. gegužės 20 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Sąžininga, sveika ir aplinkai palanki 
maisto sistema pagal strategiją „Nuo ūkio 
iki stalo“ (COM(2020)381 final).

Pagrindimas

Šiuo metu Parlamentas rengia INI pranešimą dėl strategijos „Nuo ūkio iki stalo“. Kadangi 
Parlamento pozicija dėl strategijos dar nepriimta, laikoma, kad nedera pateikti pastabų dėl 
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strategijos šiame teisės akte, kuris grindžiamas tuo, kas buvo išdėstyta Reglamente dėl 
veterinarinių vaistų.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti, kad būtų 
veiksmingai įgyvendintas draudimas 
naudoti antimikrobines medžiagas augimui 
skatinti ir produktyvumui didinti ir naudoti 
antimikrobines medžiagas, skirtas tam 
tikroms žmonių infekcijoms gydyti, į 
Reglamento (ES) 2017/625 taikymo sritį 
turėtų būti įtraukta oficiali kontrolė, skirta 
patikrinti, ar į Sąjungą eksportuojami 
gyvūnai ir gyvūniniai produktai atitinka 
Reglamento (ES) 2019/6 118 straipsnio 1 
dalį;

(5) siekiant užtikrinti, kad būtų 
veiksmingai įgyvendintas draudimas 
naudoti antimikrobines medžiagas augimui 
skatinti ir produktyvumui didinti ir naudoti 
antimikrobines medžiagas, skirtas tam 
tikroms žmonių infekcijoms gydyti, į 
Reglamento (ES) 2017/625 taikymo sritį 
turėtų būti įtraukta oficiali kontrolė, skirta 
patikrinti, ar į Sąjungą eksportuojami 
gyvūnai ir gyvūniniai produktai atitinka 
Reglamento (ES) 2019/6 118 straipsnio 1 
dalį, ir šiuo atveju laikantis Sąjungos 
įsipareigojimų pagal tarptautinius 
susitarimus;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) pagal Reglamento (ES) 2017/625 
18 straipsnio 7 dalies g punktą Komisija 
turi priimti konkrečias šukučių, jūrinių 
pilvakojų moliuskų ir holoturijų oficialios 
kontrolės vykdymo taisykles ir sąlygas, kai 
auginimo ir valymo natūraliomis 
sąlygomis vietos neturi būti 
klasifikuojamos. Holoturijos priklauso 
phylum Echinodermata (dygiaodžiai) 
klasei. Dygiaodžiai paprastai nefiltruoja 
maitinamosios terpės. Todėl 
mikroorganizmų, susijusių su užterštumu 
fekalijomis, susikaupimo šiuose 
gyvūnuose rizika yra nedidelė. Be to, 
nepateikta jokios epidemiologinės 
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informacijos, kuri riziką visuomenės 
sveikatai leistų susieti su maitinamosios 
terpės nefiltruojančiais dygiaodžiais. Dėl 
šios priežasties Reglamento (ES) 2017/625 
18 straipsnio 7 dalies g punkte nustatyta 
galimybė nukrypti nuo reikalavimo 
klasifikuoti auginimo ir valymo 
natūraliomis sąlygomis vietas turėtų būti 
taikoma visiems maitinamosios terpės 
nefiltruojantiems dygiaodžiams, pvz., 
priklausantiems Echinoidea klasei, ir 
neapsiriboti holoturijomis. Dėl tos pačios 
priežasties reikėtų paaiškinti, kad 
klasifikuojamų auginimo ir valymo 
natūraliomis sąlygomis vietų 
klasifikavimo ir stebėsenos sąlygos, kurias 
turi nustatyti Komisija, taikomos gyviems 
dvigeldžiams moliuskams, dygiaodžiams, 
gaubtagyviams ir jūriniams pilvakojams 
moliuskams, išskyrus tuos jūrinius 
pilvakojus moliuskus ir dygiaodžius, kurie 
nefiltruoja maitinamosios terpės. 
Reglamento (ES) 2017/625 18 straipsnio 
6–8 dalyse vartojami terminai turėtų būti 
atitinkamai suderinti;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/625
18 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a) 18 straipsnis iš dalies keičiamas 
taip:
a) 6 dalis pakeičiama taip:

6. 1 dalyje nurodytos oficialios 
kontrolės, atliekamos gyvų dvigeldžių 
moliuskų atveju, tikslu kompetentingos 
institucijos klasifikuoja auginimo ir 
natūralaus valymosi vietas.

„6. 1 dalyje nurodytos oficialios gyvų 
dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, 
gaubtagyvių ir jūrinių pilvakojų moliuskų 
kontrolės tikslais kompetentingos 
institucijos klasifikuoja auginimo ir valymo 
natūraliomis sąlygomis vietas.“
b) 7 dalies g punktas pakeičiamas 
taip:

g) kriterijais ir sąlygomis, kurių „g) kriterijais ir sąlygomis, kurių 
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laikantis nustatoma, nukrypstant nuo 6 
dalies, kada šukuočių, jūros pilvakojų ir 
holoturijų (holothuroidea) auginimo ir 
natūralaus valymosi vietos neturi būti 
klasifikuojamos;

laikantis nustatoma, nukrypstant nuo 
6 dalies, kada auginimo ir valymo 
natūraliomis sąlygomis vietos neturi būti 
klasifikuojamos, kai tai susiję su:

i) šukutėmis ir
ii) gyvūnais, kurie nėra 
maitinamosios terpės filtruotojai: 
dygiaodžiais, gaubtagyviais ir jūriniais 
pilvakojais moliuskais;“
c) 8 dalies b punktas pakeičiamas 
taip:

b) klasifikuojamų gyvų dvigeldžių 
moliuskų auginimo ir natūralaus valymosi 
vietų klasifikavimo ir stebėsenos 
sąlygomis;

„b) klasifikuojamų gyvų dvigeldžių 
moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių ir 
jūrinių pilvakojų moliuskų auginimo ir 
valymo natūraliomis sąlygomis 
klasifikavimo ir stebėsenos sąlygomis;“

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 28 d. Jis taikomas nuo jo įsigaliojimo 
dienos. Tačiau 1 straipsnio 1 punktas 
taikomas nuo 2022 m. sausio 28 d.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Atsparumas žmonėms vartoti skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų antimikrobinėms 
medžiagoms yra didėjanti sveikatos problema Sąjungoje ir pasaulyje. Dėl sudėtingumo, 
tarpvalstybinio masto ir didelės ekonominės naštos ši problema tapo pasauline visuomenės 
sveikatos problema, kuri daro įtaką visai visuomenei ir dėl kurios reikia imtis skubių 
koordinuotų įvairius sektorius apimančių veiksmų. 

Apdairus antimikrobinių medžiagų naudojimas yra kertinis akmuo sprendžiant atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms problemą, taip pat ir tarptautiniu mastu. Dėl to Reglamento dėl 
veterinarinių vaistų (2018 m. gruodžio 1 d. Reglamentas (ES) 2019/6) 49 konstatuojamoje 
dalyje aiškiai nustatyta, jog turėtų būti užtikrinta, kad trečiosiose šalyse veiklą vykdantys 
veiklos vykdytojai laikytųsi tam tikrų pagrindinių sąlygų, susijusių su gyvūnų ir gyvūninių 
produktų, eksportuojamų į Sąjungą, atsparumu antimikrobinėms medžiagoms. Imantis tokių 
veiksmų turėtų būti laikomasi Sąjungos įsipareigojimų pagal atitinkamus tarptautinius 
susitarimus. Taip turėtų būti prisidedama prie tarptautinės kovos su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms, visų pirma laikantis PSO pasaulinio veiksmų plano ir OIE 
strategijos dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms ir dėl apdairaus antimikrobinių 
medžiagų naudojimo.

Vienintelis veiksmingas būdas užtikrinti, kad importuojant gyvūnus ir gyvūninius produktus 
iš trečiųjų šalių būtų laikomasi taisyklių – tai iš dalies pakeisti Oficialios kontrolės reglamentą 
į jo taikymo sritį įtraukiant patikrinimą, ar laikomasi apdairaus antimikrobinių medžiagų 
naudojimo taisyklių. Todėl pranešėjas pritaria šio pasiūlymo tikslui ir supranta, kaip svarbu, 
kad visos reikalingos kontrolės priemonės būtų parengtos taikyti tuo pačiu metu, kai 2022 m. 
sausio 28 d. bus pradėtas taikyti Reglamentas dėl veterinarinių vaistų.
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25.5.2021

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos 
Reglamento (ES) 2017/625 nuostatos dėl iš trečiųjų šalių į Sąjungą eksportuojamų gyvūnų ir 
gyvūninių produktų oficialios kontrolės, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo tam 
tikrais atvejais naudoti antimikrobines medžiagas
(COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))

Nuomonės referentas: Ivan David

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/6 dėl veterinarinių vaistų, kuriuo 
pakeičiama veterinarinių vaistų teisinė sistema, nustatyta pagal Direktyvą 2001/82/EB ir 
Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, bus pradėtas taikyti 2022 m. sausio 28 d. Dabar galiojantis 
reglamentas (EB) Nr. 726/2004 ir Direktyva 2001/82/EB, taip pat Reglamentas (ES) 2019/6, 
sudaro materialinę visuotinių ES teisės aktų dėl antimikrobinių medžiagų naudojimo žemės 
ūkyje ir maisto produktuose dalį.

Reglamento (ES) 2019/6 skirsnio (veterinarinių vaistų) „Tiekimas ir naudojimas“ 
118 straipsnyje išdėstomos sąlygos, taikomos iš trečiųjų valstybių importuojamiems 
gyvūnams ir gyvūniniams produktams. Konkrečiai, 1 dalyje nustatyti du pagrindiniai 
apribojimai trečiųjų valstybių subjektams, kurie sykiu taikomi Sąjungoje:

• draudimas naudoti antimikrobines medžiagas siekiant skatinti augimą arba padidinti 
produktyvumą (nuoroda į 107 straipsnio 2 dalį) ir

• draudimas naudoti gyvūnams tam tikras antimikrobines medžiagas ar antimikrobinių 
medžiagų grupes, kai jos ES teisės aktais patvirtintos kaip skirtos tam tikroms žmonių 
infekcijoms gydyti (nuoroda į 37 straipsnio 5 dalį).

Šių nuostatų tikslas – užtikrinti tolesnį antimikrobinių medžiagų veiksmingumą. Naudojant 
tokius vaistus, pirmuoju atveju pasauliniu mastu nemedicininiais tikslais, o antruoju – 
apskritai veterinarijoje, gali atsirasti arba išplisti atsparumas antimikrobiniams vaistams ir taip 
sumažėti antimikrobinių medžiagų veiksmingumas arba jie gali tapti visai neveiksmingi 
gydant sudėtingas infekcijas, visų pirma žmonėms, bet taip pat ir gyvūnams.

Jei gyvūnai buvo auginami pažeidžiant pirmiau minėtas nuostatas, nei jų, nei iš jų pagamintų 
produktų nebus leidžiama importuoti į ES.
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Reglamento 118 straipsnio 2 dalyje taip pat nustatyta, kad Komisija priima deleguotuosius 
aktus, kuriais 118 straipsnio nuostatos papildomos išsamiomis 1 dalies taikymo taisyklėmis.

Kitaip nei kituose teisės aktuose, kuriais nustatomos taisyklės dėl gyvūnų ir gyvūninių 
produktų, Reglamente (ES) 2019/6 nėra jokių pagrindinių nuostatų dėl importo sąlygų ar dėl 
importo atitikties šiems reikalavimams oficialios kontrolės.

Nuo 2019 m. pabaigos oficialios maisto grandinės kontrolės klausimai, įskaitant 
importuojamų gyvūnų ir gyvūninių produktų kontrolę, reglamentuojami pagal vienodą 
reglamentavimo sistemą, nustatytą 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma 
siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų 
sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą. Reglamentas (ES) 2017/625 sudaro 
procesinę visuotinių ES teisės aktų dėl antimikrobinių medžiagų naudojimo žemės ūkyje ir 
maisto produktuose dalį. Šia nuostata nustatomos procedūrinės kontrolės vykdymo taisyklės, 
skirtos patikrinti, kaip laikomasi draudimo naudoti antimikrobines medžiagas žemės ūkyje ir 
maisto produktuose, įskaitant kontrolę, kaip laikomasi to draudimo importuojant prekes iš 
trečiųjų valstybių.

Tačiau Oficialios kontrolės reglamento 1 straipsnio 4 dalies c punkte nustatyta, kad tas 
reglamentas netaikomas oficialiai kontrolei, skirtai patikrinti, ar laikomasi Direktyvos 
2001/82/EB dėl veterinarinių vaistų. Kai tik įsigalios Reglamentas (ES) 2019/6, nuoroda į tą 
direktyvą taps nuoroda į tą reglamentą. Pagal dabartinę 1 straipsnio 4 dalies c punkto 
formuluotę į jo taikymo sritį neįtraukiamas visas Reglamentas (ES) 2019/6, taip iš esmės 
užkertant kelią veiksmingai importuojamų prekių kontrolei siekiant nustatyti, ar jų sudėtyje 
yra antimikrobinių medžiagų (arba jų liekanų), kurias naudoti ES draudžiama pagal 
Veterinarinių vaistų reglamento 118 straipsnį.

Siekiant užtikrinti tinkamą kontrolės, skirtos patikrinti, kaip laikomasi draudimo naudoti 
antimikrobines medžiagas žemės ūkyje ir maisto produktuose, įskaitant iš trečiųjų valstybių 
importuojamų prekių kontrolę, vykdymą, būtina suderinti ir susieti materialinį ir procedūrinį 
šio klausimo reglamentavimą ES teisėje.

Siekiant sudaryti vienodas sąlygas gamintojams ES ir už jos ribų, antimikrobinių medžiagų 
naudojimo apribojimai ir draudimai, kurių turi laikytis gamintojai ES šalyse, taip pat turi būti 
taikomi iš trečiųjų valstybių importuojamoms prekėms. Taisyklės dėl antimikrobinių 
medžiagų liekanų iš trečiųjų valstybių importuojamų gyvūnų organizmuose ir gyvūninės 
kilmės produktuose yra nustatytos Veterinarinių vaistų reglamento 118 straipsnyje kaip aiški 
pareiga veiklos vykdytojams, importuojantiems tokias prekes iš trečiųjų valstybių, užtikrinti, 
kad į Sąjungos bendrąją rinką būtų importuojami tik gyvūnai ir gyvūninės kilmės produktai, 
atitinkantys ES teisės aktuose tokioms prekėms nustatytus reikalavimus.

Pagal dabartinę Reglamento (ES) 2019/6 redakciją neleidžiama nustatyti veiksmingų 
kontrolės procedūrų, nes jis buvo sukurtas kaip nacionalinių teisės aktų dėl vaistų priežiūros 
pagrindas. Be to, importuojamų gyvūnų ir gyvūninių produktų kontrolė paprastai patenka į 
Oficialios kontrolės reglamento taikymo sritį. Nepakeitus šio reglamento 1 straipsnio, 
kuriame apibrėžiama reglamento taikymo sritis, nebus įmanoma kontroliuoti, kaip laikomasi 
minėtojo draudimo, nustatyto Reglamento (ES) 2019/6 118 straipsnyje.

Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti Oficialios kontrolės reglamento 1 straipsnio 
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formuluotę, kad į Oficialios kontrolės reglamento taikymo sritį būtų įtraukta kontrolė, skirta 
patikrinti, ar laikomasi Reglamento (ES) 2019/6 118 straipsnio.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamentu (EB) Nr. 853/20041a 
nustatytos konkrečios higienos taisyklės 
maisto produktams, įskaitant, kaip 
nurodyta 6 straipsnio 1 dalies c punkto 
i papunktyje, „ne Bendrijoje 
pagamintiems gyvūninės kilmės 
produktams“;
__________
1a 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius 
gyvūninės kilmės maisto produktų 
higienos reikalavimus (OL L 139, 
2004 4 30, p. 55).

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pagal Reglamento (ES) 2019/6 118 
straipsnio 1 dalį gyvūnus ir gyvūninius 
produktus į Sąjungą eksportuojantiems 
trečiųjų šalių veiklos vykdytojams reikia 
laikytis draudimo naudoti antimikrobines 
medžiagas augimui skatinti ir jų 
produktyvumui padidinti, taip pat 

(3) pagal Reglamento (ES) 2019/6 118 
straipsnio 1 dalį gyvūnus ir gyvūninius 
produktus į Sąjungą eksportuojantiems 
trečiųjų šalių veiklos vykdytojams reikia 
laikytis Sąjungos standartų ir draudimo 
naudoti antimikrobines medžiagas augimui 
skatinti ir jų produktyvumui padidinti, taip 
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draudimo naudoti antimikrobines 
medžiagas, skirtas tam tikroms žmonių 
infekcijoms gydyti, siekiant išlaikyti šių 
antimikrobinių medžiagų veiksmingumą;

pat draudimo naudoti antimikrobines 
medžiagas, skirtas tam tikroms žmonių 
infekcijoms gydyti, siekiant išlaikyti šių 
antimikrobinių medžiagų veiksmingumą;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Reglamento (ES) 2019/6 118 
straipsnis paremtas Bendros sveikatos 
koncepcija grindžiamu kovos su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms (AAM)9 
veiksmų planu stiprinant AAM prevenciją 
ir kontrolę ir skatinant apdairiau bei 
atsakingiau naudoti antimikrobines 
medžiagas gyvūnams. Tai taip pat 
atspindėta Komisijos strategijoje „Nuo 
ūkio iki stalo“10, kurioje Komisija nustatė 
ambicingą tikslą iki 2030 m. 50 proc. 
sumažinti bendrą ES parduodamų 
antimikrobinių medžiagų, naudojamų 
ūkiniams gyvūnams ir akvakultūrai, kiekį;

(4) Reglamento (ES) 2019/6 118 
straipsnis paremtas Bendros sveikatos 
koncepcija grindžiamu kovos su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms (AAM)9 
veiksmų planu stiprinant AAM prevenciją 
ir kontrolę ir skatinant apdairiau bei 
atsakingiau naudoti antimikrobines 
medžiagas gyvūnams. Tai taip pat 
atspindėta Komisijos strategijoje „Nuo 
ūkio iki stalo“10, kurioje Komisija nustatė 
ambicingą tikslą iki 2030 m. 50 proc. 
sumažinti bendrą ES parduodamų 
antimikrobinių medžiagų, naudojamų 
ūkiniams gyvūnams ir akvakultūrai, kiekį; 
Nors antimikrobinių medžiagų 
naudojimas Europoje sumažėjo, darbas 
turėtų būti tęsiamas ir kova su netinkamu 
ir pernelyg gausiu antimikrobinių 
medžiagų naudojimu turėtų būti toliau 
vykdoma visame pasaulyje. Todėl reikia 
nuoseklaus visuotinio požiūrio siekiant 
kovoti su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms, pagal kurį, kai įmanoma, 
šalims būtų nustatyti mažinimo tikslai, 
atsižvelgiant į šalių pradinę padėtį ir 
konkrečias sąlygas;

_________________ _________________
9 Europos Komisija, Bendros sveikatos 
koncepcija grindžiamas Europos kovos su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms 
(AAM) veiksmų planas, 2017 m. birželis, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.

9 Europos Komisija, Bendros sveikatos 
koncepcija grindžiamas Europos kovos su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms 
(AAM) veiksmų planas, 2017 m. birželis, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.
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10 2020 m. gegužės 20 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Sąžininga, sveika ir aplinkai palanki 
maisto sistema pagal strategiją „Nuo ūkio 
iki stalo“ (COM(2020) 381 final).

10 2020 m. gegužės 20 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Sąžininga, sveika ir aplinkai palanki 
maisto sistema pagal strategiją „Nuo ūkio 
iki stalo“ (COM(2020) 381 final).

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti, kad būtų 
veiksmingai įgyvendintas draudimas 
naudoti antimikrobines medžiagas augimui 
skatinti ir produktyvumui didinti ir naudoti 
antimikrobines medžiagas, skirtas tam 
tikroms žmonių infekcijoms gydyti, į 
Reglamento (ES) 2017/625 taikymo sritį 
turėtų būti įtraukta oficiali kontrolė, skirta 
patikrinti, ar į Sąjungą eksportuojami 
gyvūnai ir gyvūniniai produktai atitinka 
Reglamento (ES) 2019/6 118 straipsnio 1 
dalį;

(5) siekiant užtikrinti, kad būtų 
veiksmingai įgyvendintas draudimas 
naudoti antimikrobines medžiagas augimui 
skatinti ir produktyvumui didinti ir naudoti 
antimikrobines medžiagas, skirtas tam 
tikroms žmonių infekcijoms gydyti, į 
Reglamento (ES) 2017/625 taikymo sritį 
turėtų būti įtraukta oficiali kontrolė, skirta 
patikrinti, ar į Sąjungą eksportuojami 
gyvūnai ir gyvūniniai produktai atitinka 
Reglamento (ES) 2019/6 118 straipsnio 1 
dalį; 2017 m. RONAFA ataskaitoje 
raginama imtis daugiau prevencinių 
priemonių kovojant su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms. Aukštesni 
gyvūnų gerovės standartai ir geresnis 
gyvūnų gerovės teisės aktų įgyvendinimas, 
kartu su prevencinių priemonių, 
pavyzdžiui, vakcinų, ir novatoriškų 
gyvūnų sveikatos technologijų, pavyzdžiui, 
diagnostikos tyrimų, naudojimas gali 
sumažinti antimikrobinių medžiagų 
poreikį;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 853/2004
1 straipsnio 3 dalies d punktas
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a straipsnis 
Reglamentas (EB) Nr. 853/2004 iš dalies 
keičiamas taip:
1 straipsnio 3 dalies d punktas 
pakeičiamas taip:

d) mažiems paukštienos ir ūkyje paskerstų 
kiškinių mėsos kiekiams, kuriuos 
gamintojas tiesiogiai tiekia galutiniam 
vartotojui, arba vietinėms mažmeninės 
prekybos įmonėms, pirmiau minėtą šviežią 
mėsą tiesiogiai tiekiančioms galutiniam 
vartotojui;

„d) mažiems ūkyje paskerstų naminių 
paukščių ir kiškiažvėrių mėsos kiekiams, 
kuriuos gamintojas tiesiogiai tiekia 
galutiniam vartotojui arba į vietines 
mažmeninės prekybos vietas, tiesiogiai 
tiekiančias tokią mėsą galutiniam 
vartotojui;“.
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