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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele 
medicinale veterinare, care va înlocui cadrul juridic pentru produsele medicamentoase de uz 
veterinar stabilit de Directiva 2001/82/CE și Regulamentul (CE) nr. 726/2004, va intra în 
vigoare la 28 ianuarie 2022. Regulamentul (CE) nr. 726/2004 și Directiva 2008/82/CE care 
sunt în vigoare și Regulamentul (UE) 2019/6 constituie mare parte a legislației cuprinzătoare 
a UE privind utilizarea antimicrobienelor în agricultură și în produsele alimentare.

Articolul 118 din capitolul privind „Livrarea și utilizarea” (produselor medicinale veterinare) 
din Regulamentul (UE) 2019/6 stabilește condițiile aplicabile importului de animale și de 
produse de origine animală din țări terțe. În special, la alineatul (1) se stabilesc două restricții 
de bază aplicabile operatorilor din țări terțe, care se aplică concomitent în Uniune:

• o interdicție de utilizare a antimicrobienelor pentru optimizarea randamentului [o referință 
la articolul 107 alineatul (2)] și

• o interdicție de utilizare a anumitor antimicrobiene sau grupe de antimicrobiene la animale 
care, în temeiul legislației UE, sunt rezervate pentru tratamentul anumitor boli umane [o 
referință la articolul 37 alineatul (5)].

Scopul acestor dispoziții este de a menține eficacitatea antimicrobienelor în cauză. Utilizarea 
acestor produse medicinale, în primul caz pe plan general, în scopuri nemedicinale, iar în al 
doilea caz în medicina veterinară în general, ar putea duce la dezvoltarea sau răspândirea 
rezistenței la antimicrobiene, ceea ce la rândul său ar putea duce la o eficacitate redusă sau o 
ineficacitate a antimicrobienelor respective în tratarea unor infecții grave, la oameni în primul 
caz și, de asemenea, la animale.

Se interzice importul în UE al animalelor care au primit tratamente ce contravin obligațiilor 
de mai sus, precum și importul de produse provenite de la astfel de animale.

La articolul 118 alineatul (2) din regulament se mai prevede că Comisia urmează să adopte 
acte delegate care să completeze dispozițiile de la articolul 118 cu norme detaliate privind 
aplicarea alineatului (1).

Spre deosebire de alte acte legislative care stabilesc norme pentru animale și produse de 
origine animală, Regulamentul (UE) 2019/6 nu conține dispoziții de bază privind condițiile de 
import sau controalele oficiale legate de conformitatea cu respectivele cerințe privind 
importurile.

De la sfârșitul anului 2019, controalele oficiale în cadrul lanțului alimentar, inclusiv 
controalele asupra importurilor de animale și de produse de origine animală, fac obiectul 
cadrului de reglementare uniform stabilit în Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități 
oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a 
normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de 
protecție a plantelor. Regulamentul (UE) 2017/625 constituie partea procedurală a legislației 
cuprinzătoare a UE privind utilizarea antimicrobienelor în agricultură și în produsele 
alimentare. Această dispoziție stabilește normele procedurale pentru efectuarea controalelor 
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privind respectarea interdicției de utilizare a antimicrobienelor în agricultură și în produsele 
alimentare, inclusiv a controalelor privind respectarea acestei interdicții în ceea ce privește 
mărfurile importate din țări terțe.

Cu toate acestea, articolul 1 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul privind controalele 
oficiale prevede că regulamentul respectiv nu se aplică controalelor oficiale efectuate în 
vederea verificării conformității cu Directiva 2001/82/CE privind medicamentele de uz 
veterinar. De îndată ce Regulamentul (UE) 2019/6 intră în vigoare, trimiterea la directivă va 
deveni o trimitere la regulamentul respectiv. Formularea actuală a articolului 1 alineatul (4) 
litera (c) exclude așadar întregul Regulament (UE) 2019/6 din domeniul său de aplicare, 
împiedicând astfel efectiv controalele asupra mărfurilor importate cu scopul de a stabili dacă 
conțin sau nu antimicrobiene, sau reziduuri ale acestora, a căror utilizare este interzisă în UE 
în conformitate cu articolul 118 din Regulamentul privind produsele medicinale veterinare.

Pentru a asigura funcționarea sistemului de controale legate de respectarea normelor privind 
utilizarea antimicrobienelor în agricultură și în produsele alimentare, inclusiv în ceea ce 
privește mărfurile importate din țări terțe, este nevoie să se armonizeze și să se interconecteze 
reglementarea de fond și procedurală a acestei chestiuni în legislația UE.

În vederea asigurării unor condiții de concurență echitabile pentru producătorii din interiorul 
și din afara UE, restricțiile și interdicțiile privind utilizarea antimicrobienelor pe care trebuie 
să le respecte producătorii din țările UE trebuie să se aplice și mărfurilor importate din țări 
terțe. Normele privind prezența reziduurilor de antimicrobiene în corpul animalelor și în 
produsele de origine animală importate din țări terțe sunt stabilite la articolul 118 din 
Regulamentul privind produsele medicinale veterinare ca o obligație explicită a operatorilor 
care importă astfel de mărfuri din țări terțe de a asigura faptul că numai animalele și produsele 
de origine animală ce îndeplinesc cerințele prevăzute de legislația UE aplicabilă acestor 
mărfuri sunt importate pe piața comună a Uniunii.

Forma actuală a Regulamentului (UE) 2019/6 nu permite stabilirea unor proceduri de control 
eficace, deoarece a fost conceput ca un cadru pentru legislația națională privind supravegherea 
medicamentelor. În plus, controalele asupra animalelor și produselor de origine animală 
importate intră, în general, în domeniul de aplicare al Regulamentului privind controalele 
oficiale. În lipsa unei modificări a articolului 1 din regulament, care definește domeniul de 
aplicare al regulamentului, nu se poate controla respectarea interdicției de mai sus în 
conformitate cu articolul 118 din Regulamentul (UE) 2019/6.

Obiectivul amendamentului este de a modifica formularea de la articolul 1 din Regulamentul 
privind controalele oficiale cu scopul de a integra controalele pentru verificarea respectării 
dispozițiilor de la articolul 118 din Regulamentul (UE) 2019/6 în domeniul de aplicare al 
Regulamentului privind controalele oficiale.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Regulamentul (CE) nr. 853/2004 
al Parlamentului European și al 
Consiliului1a stabilește norme specifice de 
igienă care se aplică alimentelor, inclusiv, 
în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) 
litera (c) punctul (i) din acesta, produselor 
de origine animală care nu provin din 
Comunitate;
__________
1a Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor 
norme specifice de igienă care se aplică 
alimentelor de origine animală (JO L 139, 
30.4.2004, p. 55).

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În temeiul articolului 118 alineatul 
(1) din Regulamentul (UE) 2019/6, 
operatorii din țările terțe care exportă 
animale și produse de origine animală în 
Uniune trebuie să respecte interdicția de a 
utiliza antimicrobiene ca promotori de 
creștere sau pentru a crește randamentul 
producției, precum și interdicția de a utiliza 
antimicrobiene rezervate pentru 
tratamentul anumitor infecții la oameni 
pentru a menține eficiența acestor 
antimicrobiene.

(3) În temeiul articolului 118 alineatul 
(1) din Regulamentul (UE) 2019/6, 
operatorii din țările terțe care exportă 
animale și produse de origine animală în 
Uniune trebuie să respecte standardele 
Uniunii și interdicția de a utiliza 
antimicrobiene ca promotori de creștere 
sau pentru a crește randamentul producției, 
precum și interdicția de a utiliza 
antimicrobiene rezervate pentru 
tratamentul anumitor infecții la oameni 
pentru a menține eficiența acestor 
antimicrobiene.

Amendamentul 3
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Articolul 118 din Regulamentul 
(UE) nr. 2019/6 se bazează pe Planul de 
acțiune european „O singură sănătate” 
(One Health) împotriva rezistenței la 
antimicrobiene (RAM)9, prin îmbunătățirea 
prevenirii și controlului RAM și prin 
promovarea unei utilizări mai prudente și 
mai responsabile a antimicrobienelor la 
animale. Acest lucru se reflectă, de 
asemenea, în Strategia Comisiei „De la 
fermă la consumator”10, în care Comisia a 
stabilit obiectivul ambițios de reducere cu 
50 % a vânzărilor totale ale UE de 
antimicrobiene utilizate pentru animalele 
de fermă și în acvacultură până în 2030.

(4) Articolul 118 din Regulamentul 
(UE) nr. 2019/6 se bazează pe Planul de 
acțiune european „O singură sănătate” 
(One Health) împotriva rezistenței la 
antimicrobiene (RAM)9, prin îmbunătățirea 
prevenirii și controlului RAM și prin 
promovarea unei utilizări mai prudente și 
mai responsabile a antimicrobienelor la 
animale. Acest lucru se reflectă, de 
asemenea, în Strategia Comisiei „De la 
fermă la consumator”10, în care Comisia a 
stabilit obiectivul ambițios de reducere cu 
50 % a vânzărilor totale ale UE de 
antimicrobiene utilizate pentru animalele 
de fermă și în acvacultură până în 2030. 
Chiar dacă utilizarea antimicrobienelor a 
scăzut în Europa, lucrările ar trebui să 
continue, iar lupta împotriva utilizării 
abuzive și a utilizării excesive a 
antimicrobienelor ar trebui să persevereze 
în întreaga lume. Este nevoie, așadar, de 
o abordare globală consecventă împotriva 
AMR care să stabilească, pe cât posibil, 
obiective de reducere pentru țări, ținând 
seama de punctele de plecare și de 
condițiile prealabile specifice ale țărilor.

_________________ _________________
9 Planul de acțiune european „O singură 
sănătate” (One Health) împotriva 
rezistenței la antimicrobiene (RAM) al 
Comisiei Europene, iunie 2017, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.

9 Planul de acțiune european „O singură 
sănătate” (One Health) împotriva 
rezistenței la antimicrobiene (RAM) al 
Comisiei Europene, iunie 2017, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.

10 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor 
din 20 mai 20202, O Strategie „De la fermă 
la consumator” pentru un sistem alimentar 
echitabil, sănătos și ecologic, 
COM/2020/381 final.

10 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor 
din 20 mai 20202, O Strategie „De la fermă 
la consumator” pentru un sistem alimentar 
echitabil, sănătos și ecologic, 
COM/2020/381 final.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a asigura o punere în 
aplicare eficace a interdicției de a utiliza 
antimicrobiene ca promotori de creștere 
sau pentru a crește randamentul producției, 
precum și a interdicției de a utiliza 
antimicrobiene rezervate pentru 
tratamentul anumitor infecții la oameni, 
controalele oficiale privind verificarea 
respectării dispozițiilor de la articolul 118 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
2019/6 de către animalele și produsele de 
origine animală exportate în Uniune trebuie 
să fie incluse în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (UE) nr. 2017/625.

(5) Pentru a asigura o punere în 
aplicare eficace a interdicției de a utiliza 
antimicrobiene ca promotori de creștere 
sau pentru a crește randamentul producției, 
precum și a interdicției de a utiliza 
antimicrobiene rezervate pentru 
tratamentul anumitor infecții la oameni, 
controalele oficiale privind verificarea 
respectării dispozițiilor de la articolul 118 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
2019/6 în cazul animalelor și produselor 
de origine animală exportate în Uniune 
trebuie să fie incluse în domeniul de 
aplicare al Regulamentului (UE) 2017/625. 
Raportul RONAFA din 2017 solicită mai 
multe măsuri preventive în lupta 
împotriva AMR. Standardele mai ridicate 
de bunăstare a animalelor și o mai bună 
punere în aplicare a legislației în 
domeniul bunăstării animalelor, alături 
de utilizarea unor instrumente preventive 
precum vaccinele și utilizarea 
tehnologiilor inovatoare în domeniul 
sănătății animalelor, cum ar fi 
diagnosticarea, pot reduce nevoia de 
antimicrobiene.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 853/2004
Articolul 1 – alineatul 3 – litera d

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 1a
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 se 
modifică după cum urmează:
La articolul 1 alineatul (3), litera (d) se 



PE691.248v02-00 8/10 AD\1232062RO.docx

RO

înlocuiește cu următorul text:
(d) aprovizionării directe de către 
producător, cu cantități mici de carne de 
pasăre și de lagomorfe sacrificate în 
exploatație, a consumatorului final sau a 
comercianților cu amănuntul locali care 
furnizează direct această carne 
consumatorului final sub formă de carne 
proaspătă;

„(d) aprovizionării directe de către 
producător, cu cantități mici de carne de 
pasăre și de lagomorfe sacrificate în 
exploatație, a consumatorului final sau a 
comercianților cu amănuntul locali care 
furnizează direct această carne 
consumatorului final;”.
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