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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,

– atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A9-0000/2021),

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…
2 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).

Or. en

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 
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aspektą imantis nediskriminacinių ir 
proporcingų priemonių, sykiu 
atsižvelgiant į Sąjungos įsipareigojimus 
pagal tarptautinius susitarimus;

Or. en

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).

Or. en
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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 
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;

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Atsparumas žmonės 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.


