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Pozměňovací návrh 5
Anne Sander

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 
2004 stanoví zvláštní hygienická pravidla 
pro hygienu potravin, včetně „produktů 
živočišného původu nepocházejících ze 
Společenství“ podle čl. 6 písm. c) bodu i);

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Anne Sander

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Podle čl. 118 odst. 1 nařízení (EU) 
2019/6 musí subjekty ze třetích zemí 
vyvážející zvířata a produkty živočišného 
původu do Unie dodržovat zákaz používání 
antimikrobik pro stimulaci růstu a zvýšení 
produkce a zákaz používání antimikrobik 
vyhrazených k léčbě určitých infekcí u lidí 
s cílem zachovat účinnost uvedených 
antimikrobik.

(3) Podle čl. 118 odst. 1 nařízení (EU) 
2019/6 musí subjekty ze třetích zemí 
vyvážející zvířata a produkty živočišného 
původu do Unie dodržovat normy Unie a 
zákaz používání antimikrobik pro stimulaci 
růstu a zvýšení produkce a zákaz používání 
antimikrobik vyhrazených k léčbě určitých 
infekcí u lidí s cílem zachovat účinnost 
uvedených antimikrobik.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Emma Wiesner, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Alin Mituța, Elsi Katainen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Článek 118 nařízení (EU) 2019/6 (4) Článek 118 nařízení (EU) 2019/6 
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navazuje na Akční plán „Jedno zdraví“ 
proti antimikrobiální rezistenci9tím, že 
zlepšuje prevenci a kontrolu 
antimikrobiální rezistence a podporuje 
obezřetnější a odpovědnější používání 
antimikrobik u zvířat. To se odráží i ve 
strategii Komise „od zemědělce ke 
spotřebiteli“10, v níž si Komise stanovila 
ambiciózní cíl snížit v celé EU do roku 
2030 prodej antimikrobik používaných pro 
hospodářská zvířata a akvakulturu o 50 %.

navazuje na Akční plán „Jedno zdraví“ 
proti antimikrobiální rezistenci9 tím, že 
zlepšuje prevenci a kontrolu 
antimikrobiální rezistence a podporuje 
obezřetnější a odpovědnější používání 
antimikrobik u zvířat. To se odráží i ve 
strategii Komise „od zemědělce ke 
spotřebiteli“10, v níž si Komise stanovila 
ambiciózní cíl snížit v celé EU do roku 
2030 prodej antimikrobik používaných pro 
hospodářská zvířata a akvakulturu o 50 %. 
I přesto, že se v Evropě míra využívání 
antimikrobik snížila, práce v této věci by 
měla pokračovat a k boji proti 
nesprávnému a nadměrnému používání 
antimikrobik by se měly připojit státy z 
celého světa. Je proto zapotřebí, aby byl v 
boji proti antimikrobiální rezistenci 
uplatňován jednotný globální přístup, 
který pokud možno stanoví cíle pro 
omezování používání antimikrobik v 
jednotlivých zemích, přičemž zohlední 
jejich výchozí pozice a zvláštní podmínky.

_________________ _________________
9 Evropská komise, Evropský akční plán 
„Jedno zdraví“ proti antimikrobiální 
rezistenci (AMR), červen 2017, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.

9 Evropská komise, Evropský akční plán 
„Jedno zdraví“ proti antimikrobiální 
rezistenci (AMR), červen 2017, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.

10 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů ze dne 20. května 2020, 
Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
pro spravedlivé, zdravé a ekologické 
potravinové systémy, COM(2020) 381 
final.

10 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů ze dne 20. května 2020, 
Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
pro spravedlivé, zdravé a ekologické 
potravinové systémy, COM(2020) 381 
final.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Thomas Waitz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Ve stanovisku úřadu EFSA1a o 
přepravě zvířat z roku 2011 a stanovisku 
úřadu EFSA a agentury EMA z roku 
2016 nazvaném „RONAFA“1b se 
zdůrazňuje, že přeprava zvířat na dlouhé 
vzdálenosti oslabuje jejich imunitní 
systém a že tato zvířata jsou proto 
náchylná k zavlečení chorob a 
napomáhají šíření antimikrobiální 
rezistence.
_________________
1a 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/ep
df/10.2903/j.efsa.2011.1966
1b 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/ep
df/10.2903/j.efsa.2017.4666

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Emma Wiesner, Jérémy Decerle, Alin Mituța, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby se zajistilo účinné provádění 
zákazu používání antimikrobik pro 
stimulaci růstu a zvýšení produkce a 
používání antimikrobik vyhrazených k 
léčbě určitých infekcí u lidí, měly by být 
úřední kontroly pro ověření toho, zda 
zvířata produkty živočišného původu 
vyvážené do Unie splňují požadavky čl. 
118 odst. 1 nařízení (EU) 2019/6, zahrnuty 
do oblasti působnosti nařízení (EU) 
2017/625.

(5) Aby se zajistilo účinné provádění 
zákazu používání antimikrobik pro 
stimulaci růstu a zvýšení produkce a 
používání antimikrobik vyhrazených k 
léčbě určitých infekcí u lidí, měly by být 
úřední kontroly pro ověření toho, zda 
zvířata produkty živočišného původu 
vyvážené do Unie splňují požadavky čl. 
118 odst. 1 nařízení (EU) 2019/6, zahrnuty 
do oblasti působnosti nařízení (EU) 
2017/625. Stanovisko RONAFA z roku 
2017 vyzývá k zavedení přísnějších 
preventivních opatření proti 
antimikrobiální rezistenci. Přísnější 
normy pro dobré životní podmínky zvířat a 
lepší provádění právních předpisů 
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upravujících dobré životní podmínky 
zvířat spolu s využíváním preventivních 
nástrojů, jako jsou vakcíny, a používáním 
inovativních technologií v oblasti zdraví 
zvířat, jako je diagnostika, mohou snížit 
potřebu antimikrobik.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Anne Sander

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 853/2004
Čl. 1 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Nařízení (ES) č. 853/2004 se mění takto:
v čl. 1 odst. 3 se písmeno d) nahrazuje 
tímto:
d) případy, kdy výrobce přímo dodává 
malá množství masa z drůbeže a zajícovců 
poražených na farmě konečnému 
spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, 
který dodává toto maso přímo konečnému 
spotřebiteli;“.

Or. en


