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Pakeitimas 5
Agnès Evren, Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 2004 balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) 
Nr. 853/2004 nustatytos konkrečios 
higienos taisyklės maisto produktams, 
įskaitant, kaip nurodyta 6 straipsnyje c 
punkto i papunktyje, „ne Bendrijoje 
pagamintiems gyvūninės kilmės 
produktams“;

Or. fr

Pakeitimas 6
Ivan David, Joëlle Mélin, Aurélia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

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) 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; 
kaip nustatyta tame reglamente, visi tokie 
reikalavimai veiklos vykdytojams 
trečiosiose valstybėse turėtų atitikti 
Sąjungos įsipareigojimus pagal 
atitinkamus tarptautinius susitarimus. 
Patikrinimai ir kontrolė, kaip valstybių 
narių veiklos vykdytojai laikosi tų 
draudimų, turėtų būti atliekami pagal to 
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reglamento VIII skyrių;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma papildyti 3 konstatuojamąją dalį ir paaiškinti, kad antimikrobinių medžiagų 
naudojimo kontrolė, taikoma ir iš trečiųjų valstybių importuojamoms prekėms, atitinka PPO 
taisykles, kuriose nustatyta, kad PPO narė gali reikalauti, kad importuojamos prekės atitiktų 
tuos pačius reguliavimo reikalavimus, kokie taikomi gamintojams jos teritorijoje.

Pakeitimas 7
Marlene Mortler

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. Be to, medicininiu 
būdu nurodytu antimikrobinių medžiagų 
naudojimu prisidedama prie gyvūnų 
gerovės, nes užtikrinama, kad gyvūnai 
būtų sveiki, o taip pat tiekiamas saugus ir 
maistingas maistas, taip papildant 
bendros sveikatos koncepciją. Šiuo 
atžvilgiu pripažįstama, kad nuo 2011 m. 
sumažėjo antimikrobinių medžiagų 
pardavimas gyvulininkystėje1a. 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;

_________________ _________________
1aEuropos vaistų agentūra, Veterinarinių 
antimikrobinių medžiagų pardavimas 31 
Europos šalyje 2017 m.,2019 m. spalio 



AM\1231195LT.docx 5/13 PE692.774v01-00

LT

mėn., 
https://www.ema.europa.eu/en/documents
/report/sales-veterinary-antimicrobial-
agents-31-european-countries-
2017_en.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.

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).

Or. en

Pakeitimas 8
Ivan David, Joëlle Mélin, Aurélia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

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, 
ir 2020 m. spalio 19 d. Tarybos išvadose 
dėl tos strategijos1a.
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_________________ _________________
1a Dokumentas ST 12099/20.

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).

Or. en

Pagrindimas

Siūloma įtraukti nuorodą į Tarybos išvadas dėl šios strategijos. Siekiant paspartinti 
tarpinstitucines derybas, tekstas paimtas iš Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos pateikto 
pasiūlymo.

Pakeitimas 9
Pascal Canfin

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 oficialių 
patikrinimų vykdymo taisykles ir sąlygas, 
kai auginimo ir valymo natūraliomis 
sąlygomis vietų nėra būtina klasifikuoti. 
Holoturijos priklauso phylum 
Echinoderm (dygiaodžiai) klasei. 
Dygiaodžiai paprastai nefiltruoja 
maitinamosios terpės. Todėl 
mikroorganizmų, susijusių su užterštumu 
fekalijomis, susikaupimo šiuose 
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gyvūnuose rizika yra nedidelė. Be to, 
nepateikta epidemiologinės informacijos, 
kuri galėtų susieti riziką visuomenės 
sveikatai su maitinamosios medžiagos 
nefiltruojančiais dygiaodžiais. Dėl šios 
priežasties Reglamento (ES) 2017/625 18 
straipsnio 7 dalies g punkte nustatyta 
galimybė nukrypti nuo reikalavimo 
klasifikuoti auginimo ir natūralaus 
išsivalymo vietas turėtų būti taikoma 
visiems maitinamosios terpės 
nefiltruojantiems dygiaodžiams, pvz., 
priklausantiems dygiaodžių 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 ir dygiaodžius, kurie 
nefiltruoja maitinamosios medžiagos; 
Reglamento (ES) 2017/625 18 straipsnio 
6-8 dalyse vartojami terminai turėtų būti 
atitinkamai suderinti;

Or. en

Pakeitimas 10
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/625
1 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) 1 straipsnio 2 dalies e punktas 
pakeičiamas taip:
„e) šalutinių gyvūninių produktų ir jų 
gaminių keliamos rizikos žmonių ir 
gyvūnų sveikatai bei rizikos, kylančios dėl 
antimikrobinių medžiagų naudojimo 



PE692.774v01-00 8/13 AM\1231195LT.docx

LT

augimui skatinti ir derliui didinti, taip pat 
antimikrobinių medžiagų, skirtų tam 
tikroms į ES importuojamų gyvūnų ir 
gyvūninių produktų infekcijoms gydyti, 
naudojimo prevencija ir mažinimas;“

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniuose tiksluose, kaip nustatyta Oficialios kontrolės reglamento 1 straipsnio 2 dalyje, 
nėra nuostatos, kuri apimtų šio reglamento taikymo srities išplėtimo įtraukiant Reglamento 
(ES) 2019/6 118 straipsnio 1 dalį turinį. Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą ir tikrumą, 
tikslinga į OKR 1 straipsnio 2 dalį įtraukti aiškią nuorodą.

Pakeitimas 11
Ivan David, Joëlle Mélin, Aurélia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/625
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1 1 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„3a. Šis reglamentas taip pat taikomas iš 
trečiųjų valstybių į Sąjungą įvežamų 
gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų 
oficialiai kontrolei siekiant patikrinti, ar 
jie atitinka Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2019/6 118 
straipsnyje nustatytus reikalavimus.“

Or. en

Pagrindimas

Siūloma nustatyti, kad Reglamentas dėl oficialios kontrolės įsigaliojus Reglamentui 2019/6 
dėl veterinarinių vaistų taip pat bus taikomas patikrinimams, atliekamiems siekiant nustatyti, 
ar iš trečiųjų valstybių importuojami gyvūnai ir gyvūniniai produktai atitinka šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus. Leidimas naudoti suteikiamas pagal Reglamento 2019/6 
dėl veterinarinių vaistų 118 straipsnį. Šis pakeitimas atitinka ES materialinę ir procesinę teisę 
dėl antimikrobinių medžiagų naudojimo, kiek tai susiję su ankstesniu pasiūlymu.
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Pakeitimas 12
Ivan David, Joëlle Mélin, Aurélia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2017/625
1 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2019/6\*; tačiau šis 
reglamentas taikomas oficialiai kontrolei, 
skirtai patikrinti, ar laikomasi to 
reglamento 118 straipsnio 1 dalies.

Išbraukta.

------------------
\* 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).“

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 13
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Reglamentas (ES) 2017/625
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1a) 18 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 6 dalis pakeičiama taip:
„6. 1 dalyje nurodytos oficialios gyvų 
dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, 
gaubtagyvių ir jūrinių pilvakojų kontrolės 
tikslais kompetentingos institucijos 
klasifikuoja auginimo ir valymo 
natūraliomis sąlygomis vietas.“
b) 7 dalies g punktas pakeičiamas taip:
 „g) kriterijais ir sąlygomis, kurių 
laikantis nustatoma, nukrypstant nuo 
6 dalies, kada auginimo ir valymo 
natūraliomis sąlygomis vietos neturi būti 
klasifikuojamos, kai tai taikoma:
i) šukutėm, ir
ii) kai jie nėra maitinamosios terpės 
filtruotojai: dygiaodžiai, gaubtagyviai ir 
jūriniai pilvakojai;“
c) 8 dalies b punktas pakeičiamas taip:
„b) klasifikuojamų gyvų dvigeldžių 
moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių ir 
jūrinių pilvakojų auginimo ir valymo 
natūraliomis sąlygomis klasifikavimo ir 
stebėsenos sąlygos;“

Or. en

Pakeitimas 14
Ivan David, Joëlle Mélin, Aurélia Beigneux, Catherine Griset, Annika Bruna

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/625
18 straipsnio 7 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 18 straipsnio 7 dalies g punktas 
pakeičiamas taip:
„g) kriterijais ir sąlygomis, kurių laikantis 
nustatoma, nukrypstant nuo 6 dalies, 
kada šukučių, jūrinių pilvakojų ir 
holoturijų auginimo ir valymosi 
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natūraliomis sąlygomis vietos neturi būti 
klasifikuojamos“.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas susijęs su gyvūnų, kurie maitinasi filtruodami vandenį, kontrolės įgyvendinimu. 
Pakeitimą Taryboje pateikė pirmininkaujanti Portugalija. Šiuo metu jis svarstomas Taryboje. 
Pakeitimas priskirtas ENVI komitetui, siekiant paspartinti teisėkūros institucijų susitarimą ir 
supaprastinti trišalį dialogą. Vadovaujantis Tarybos patvirtinta redakcija, kompromisiniu 
pakeitimu ją galima modifikuoti komitete.

Pakeitimas 15
Agnès Evren, Anne Sander

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas 16
Nathalie Colin-Oesterlé

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas 17
Ivan David

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pagrindimas

Iki 2020 m. pabaigos senosioms valstybėms narėms buvo taikoma išimtis, pagal kurią 
leidžiama ūkyje skersti kiškiažvėrius ir paukštieną ir parduoti jų mėsą bei mėsos produktus 
tiesiogiai galutiniam vartotojui arba mažmenininkams. Pakeitimu siūloma šį modelį 
pakartotinai naudoti visose ES valstybėse narėse.

Pakeitimas 18
Pascal Canfin

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.

Or. en

Pakeitimas 19
Ivan David

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 28 d. Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 28 d., 
išskyrus 1 straipsnio a punktą, kuris 
taikomas nuo įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma, kad visas reglamento pakeitimas būtų taikomas nuo 2021 m. vasario 28 d. – nuo tos 
pačios dienos kaip ir Reglamentas 2019/6. Reglamento (EB) Nr. 853/2004 dalinio pakeitimo 
atveju siūloma taikyti jo įsigaliojimo dieną – dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Oficialiajame 
leidinyje. Yra skubus teisinis interesas atnaujinti pardavimo režimą, kurio Komisija 
nepratęsė.


