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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 28. 1. 2022 vstoupí v platnost nařízení EP a Rady č. 2019/6/EU o veterinárních léčivých 
přípravcích, které nahradí právní rámec pro veterinární léčivé přípravky ustanovený směrnicí 
2001/82/ES a nařízením (ES) č. 726/2004. V současné době platné nařízení 726/2004 
a směrnice 2001/82/ES, stejně jako nařízení 2019/6/EU, představují hmotnou část komplexní 
právní úpravy EU pro používání antimikrobik v zemědělství a potravinářství.

Nařízení 2019/6 v rámci kapitoly Výdej a používání (veterinárních léčivých přípravků) 
stanoví v článku 118 podmínky pro dovoz zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí. 
Konkrétně v odstavci 1 jsou stanovena pro subjekty ve třetích zemích dvě základní omezení 
uplatňovaná současně i v rámci Unie:

• zákaz používání antimikrobik ke stimulaci užitkovosti (odkaz na čl. 107 odst. 2) a dále

• zákaz používání u zvířat vybraných antimikrobik, nebo skupin antimikrobik, která jsou 
legislativou EU vyhrazena pro léčbu určitých onemocnění člověka (odkaz na čl. 37 odst. 5).

Smyslem uvedených ustanovení je zachovat účinnost příslušných antimikrobik. Používání 
takových léčiv v prvém případě plošně k jiným než léčebným účelům, v případě druhém ve 
veterinární medicíně vůbec, by totiž mohlo mít za následek vznik či šíření rezistence mikrobů, 
a tím vést ke snížené účinnosti či neúčinnosti uvedených antimikrobik při léčbě závažných 
infekcí člověka, v prvém případě i zvířat.

Zvířata, která by byla ošetřena v rozporu s výše uvedenými povinnostmi, bude zakázáno 
dovážet do EU, stejně jako produkty od takových zvířat.

Čl. 118 odst. 2 téhož nařízení dále stanoví, že Evropská komise přijme akty v přenesené 
působnosti, které budou doplňovat ustanovení článku 118 o podrobných pravidlech aplikace 
odstavce 1.

Na rozdíl od jiných právních předpisů, které stanoví pravidla pro zvířata a produkty 
živočišného původu, neobsahuje nařízení (EU) 2019/6 žádná základní ustanovení týkající se 
dovozních podmínek nebo úředních kontrol souladu s těmito dovozními požadavky.

Problematika úředních kontrol v potravinovém řetězci, včetně kontroly dovozu zvířat 
a živočišných produktů, je od konce roku 2019 upravována jednotným právním rámcem 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních 
kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování 
potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin. Nařízení 2017/625 tvoří 
procesní část komplexní právní úpravy EU pro používání antimikrobik v zemědělství 
a potravinářství. Tento předpis stanoví procesní pravidla pro výkon kontroly dodržování 
zákazu užívání antimikrobik v zemědělství a potravinářství, včetně kontroly dodržování 
tohoto zákazu u komodit dovážených ze třetích zemí.

Čl. 1 odst. 4 písm. c) nařízení o úředních kontrolách však stanoví, že uvedené nařízení se 
nevztahuje na úřední kontroly pro ověřování souladu se směrnicí 2001/82/ES o veterinárních 
léčivých přípravcích. Jakmile vstoupí v platnost nařízení č. 2019/6, odkaz na směrnici se stane 
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odkazem na uvedené nařízení. Platné znění čl. 1 odst. 4 písm. c) tak vyloučí celé nařízení 
(EU) č. 2019/6 ze své působnosti, což by fakticky zamezilo účinnému provádění kontrol 
dovážených komodit, zda neobsahují antimikrobika, jejichž používání je v EU zakázáno, nebo 
jejich pozůstatky, podle článku 118 nařízení o úředních kontrolách.

V zájmu zajištění funkčnosti systému kontroly dodržování regulace užívání antimikrobik 
v zemědělství a potravinářství také u komodit dovážených ze třetích zemí je nutné 
harmonizovat a vzájemně propojit hmotnou a procesní úpravu této problematiky v rámci 
práva EU.

V zájmu vytvoření rovných podmínek pro producenty v EU a mimo EU jsou omezení 
a zákazy užívání antimikrobik, které jsou povinni dodržovat producenti v zemích EU, 
vztaženy též na komodity dovážené ze třetích zemí. Regulace přítomnosti reziduí 
antimikrobik v organismu zvířat a produktech živočišné výroby dovážených ze třetích zemí je 
stanovena v článku 118 nařízení o úředních kontrolách jako výslovná povinnost subjektů 
dovážejících tyto komodity ze třetích zemí zajistit, aby na společný trh EU dovážely jen 
zvířata a produkty živočišného původu, které splňují požadavky stanovené právem EU pro 
tyto komodity.

Současná podoba nařízení 2019/6 neumožňuje nastavit účinné kontrolní postupy, protože je 
nařízení koncipováno jako rámec pro národní legislativu o dohledu nad léčivy. Navíc kontrola 
dovážených zvířat i živočišných produktů obecně spadá do působnosti nařízení o úředních 
kontrolách. Bez novely článku 1 nařízení o úředních kontrolách, jenž vymezuje působnost 
tohoto nařízení, by nebylo možné kontrolovat dodržování uvedeného zákazu dle článku 118 
nařízení 2019/6.

Cílem navrhované změny je úprava znění článku 1 nařízení o úředních kontrolách, aby 
integroval kontroly k ověření souladu s článkem 118 nařízení (EU) č. 2019/6 do oblasti 
působnosti nařízení o úředních kontrolách.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 

(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 
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produkce a zákaz používání antimikrobik 
vyhrazených k léčbě určitých infekcí u lidí 
s cílem zachovat účinnost uvedených 
antimikrobik.

produkce a zákaz používání antimikrobik 
vyhrazených k léčbě určitých infekcí u lidí 
s cílem zachovat účinnost uvedených 
antimikrobik. Podle uvedeného nařízení 
musí být všechny takové požadavky 
vztahující se na subjekty ve třetích zemích 
v souladu se závazky Unie, které vyplývají 
z příslušných mezinárodních dohod. 
Inspekce a kontroly dodržování těchto 
zákazů ze strany subjektů z členských 
států by měly být prováděny v souladu s 
kapitolou VIII uvedeného nařízení.

Or. en

Odůvodnění

V navrhovaném doplnění bodu odůvodnění 3 se vysvětluje, že kontroly dodržování pravidel 
pro používání antimikrobik jsou také v případě komodit dovážených ze třetích zemí v souladu 
s pravidly WTO, podle kterých členové WTO mohou vyžadovat, aby dovážené komodity 
podléhaly stejným regulatorním požadavkům, jaké platí pro výrobce na jejich území.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Článek 118 nařízení (EU) 2019/6 
navazuje na Akční plán „Jedno zdraví“ 
proti antimikrobiální rezistenci 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“, v níž si Komise stanovila 
ambiciózní cíl snížit v celé EU do roku 
2030 prodej antimikrobik používaných pro 
hospodářská zvířata a akvakulturu o 50 %. 

(4) Článek 118 nařízení (EU) 2019/6 
navazuje na Akční plán „Jedno zdraví“ 
proti antimikrobiální rezistenci 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“, v níž si Komise stanovila 
ambiciózní cíl snížit v celé EU do roku 
2030 prodej antimikrobik používaných pro 
hospodářská zvířata a akvakulturu o 50 %, 
jakož i v závěrech Rady ze dne 19. října 
2020 o uvedené strategii1a.

__________________
1a Dokument ST 12099/20.
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Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme přidat odkaz na závěry Rady o této strategii. Za účelem urychlení 
interinstitucionálních jednání bylo použito znění návrhu portugalského předsednictví Rady.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 1 − odst. 1 − bod - 1 (nový)
Nařízení (EU) 2017/625
Čl. 1 − odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) V článku 1 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„3a. Toto nařízení se vztahuje také na 
úřední kontroly zvířat a živočišných 
produktů vstupujících do Unie ze třetích 
zemí, které se provádějí za účelem ověření 
souladu s požadavky stanovenými v 
článku 118 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/6.“

Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme, aby se po vstupu nařízení 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích v platnost 
vztahovalo nařízení o úředních kontrolách také na kontroly toho, zda požadavky stanovené v 
tomto nařízení splňují také zvířata a živočišné produkty dovážené ze třetích zemí. Povolené 
použití antimikrobik stanoví článek 118 nařízení 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích. 
Tento pozměňovací návrh vyplývá z hmotného a procesního práva EU o používání 
antimikrobik ve vztahu k předchozímu návrhu.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 1 − odst. 1 − bod 1
Nařízení (EU) 2017/625
Čl. 1 − odst. 4 − písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) v čl. 1 odst. 4 se písmeno c) nahrazuje 
tímto:

(1) v čl. 1 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.

„c) s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/6*; toto nařízení se však 
vztahuje na úřední kontroly pro ověření 
souladu s čl. 118 odst. 1 uvedeného 
nařízení.“
__________________
* Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 
2018 o veterinárních léčivých přípravcích 
a o zrušení směrnice 2001/82/ES (Úř. 
věst. L 4, 7.1.2019, s. 43).“;

Or. en

Odůvodnění

The current wording of Regulation 2017/625 in Article 1 (4) (c) provides that the Regulation 
on official controls cannot be used to check that animals and products of animal origin from 
third countries comply with the requirements currently laid down in Directive 2001/6 of the 
European Parliament and of the Council. 82 / EC on the Community code relating to 
veterinary medicinal products, which regulates the use of antimicrobials in agriculture and 
food. This exclusion effectively makes it impossible to carry out checks on imported animals 
and products of animal origin from third countries to ensure that antimicrobials, the use of 
which is prohibited in the EU, have not been used in their production. It is proposed to cancel 
this exclusion. The following amendment will insert a reference to Regulation 2019/6 / EU on 
veterinary medicinal products with effect from the date of entry into force of this Regulation.


