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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 

за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че подходът „Едно здраве“ има за цел да запази ефективността 

на лечението при инфекции както при хората, така и при животните, за да се 

противодейства на появата и разпространението на антимикробна резистентност 

(АМР) и да се укрепи развитието и достъпността на нови ефикасни антимикробни 

средства в Съюза и останалата част от света; 

Б. като има предвид, че антимикробната резистентност съставлява трансгранична 

заплаха за здравето, но ситуацията с АМР се различава значително от една 

държава членка до друга; като има предвид, че поради това Комисията трябва да 

идентифицира и предприеме действия по отношение на области с висока добавена 

стойност на европейско равнище, попадащи в обхвата на правомощията на 

държавите членки, които са отговорни за определянето на своите здравни 

политики; 

В. като има предвид, че околната среда може да допринесе за появата и 

разпространението на АМР при животните, по-специално поради човешките, 

животинските и производствените отпадъчни потоци; 

1. подчертава, че АМР е изключително важен световен здравен проблем, който 

изисква ангажираност и готовност на държавите членки да си сътрудничат в 

рамките на ЕС и на международно равнище посредством проактивни и 

координирани действия; подчертава важността на възприемането на цялостен 

подход в борбата срещу АМР чрез подхода „Едно здраве“, като се гарантират 

действия на световно равнище при синхрон между сферите на човешкото здраве, 

здравето на животните и околната среда; ето защо подчертава колко е важно 

наличието на хармонизирани данни относно употребата на антимикробни 

средства в сектора на животновъдството; потвърждава необходимостта от 

широкообхватна, основана на фактите и научно обоснована дискусия по темата; 

2. припомня неотдавнашните насоки1 на СЗО за употребата на важни от медицинска 

гледна точка антимикробни средства при животни, отглеждани за храна, в които 

се препоръчва на земеделските стопани и на хранителната промишленост да 

прекратят рутинното използване на антибиотици с цел насърчаване на растежа и 

предотвратяване на болести при здрави животни, за да се избегне 

разпространението на АМР, като се предлага и използването на антибиотици като 

последно средство за лечение да бъде изцяло забранено при животните; 

3. подчертава, че рутинната употреба на някои от най-силните антибиотици вече е 

обичайна практика в областта на земеделието в някои развиващи се страни; 

                                                 
1 WHO guidelines on use of medically important antimicrobials in food-producing animals (Насоки на СЗО 

относно употребата на важни от медицинска гледна точка антимикробни средства при животни, 

отглеждани за храна), ISBN : 978-92-4-155013-0 
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4. счита, че нашето разбиране относно разпространението на АМР от 

селскостопанските животни към хората вече е съвсем сериозно, а това не е 

признато по подобаващ начин в плана за действие; отбелязва, че фактът, че 

планът за действие призовава единствено за по-нататъшно изследване и за 

запълване на празнотите в знанията в тази област – нещо, което би могло да 

отложи така необходимите действия; 

5. призовава Комисията и държавите членки да възприемат амбициозен и 

проактивен подход, за да се гарантира, че заложените в съответните им планове за 

действие цели са изцяло и ефективно постигнати, а резултатите – строго 

наблюдавани; освен това призовава за измерими (ясно определени количествени 

или качествени) цели, показатели и ефективни мерки за постигане на тези цели 

при изготвянето на планове за действие; призовава Комисията да подкрепя 

държавите членки в разработването, оценката и изпълнението на националните 

планове за действие срещу АМР, по-специално във връзка със системите за 

наблюдение и надзор, и като включи подходяща подкрепа и стимули; 

6. призовава Комисията и държавите членки да правят разграничение между 

селскостопански животни и домашни любимци, особено в разработването на 

разпоредби за наблюдението и оценката на използването на антимикробни 

средства, както и при разработването на мерки за справяне с проблемите, 

свързани с тяхното използване; 

7. подчертава, че е разработено всеобхватно наблюдение на антибиотиците в 

селското стопанство в сътрудничество с ветеринарни лекари, при което 

изчерпателно се документира използването на антибиотици и допълнително се 

подобрява тяхното прилагане; изразява съжаление, че досега не съществуват 

подобни системи във връзка с хуманната медицина; 

8. призовава за нови регулаторни решения (основно законодателство, вторично 

законодателство или насоки на ЕС), които да подпомогнат земеделските 

производители да намалят използването на антибиотици в животновъдството, с 

цел провеждане на предпазлива и отговорна употреба на ветеринарномедицински 

продукти; настоява, че такива законодателни решения, включително 

продължаващата и взаимно свързана работа по предложението за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на производството, пускането 

на пазара и употребата на медикаментозни фуражи и за отмяна на Директива 

90/167/ЕИО на Съвета (COM(2014)0556) и предложението за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарните лекарствени 

продукти (COM(2014)0558), трябва да са насочени към профилактична употреба и 

да гарантират, че метафилактичната употреба на антимикробни средства се 

разрешава единствено при много изключителни случаи; подчертава 

необходимостта административната тежест върху земеделските стопани да бъде 

сведена до минимум; 

9. призовава намаляването на употребата на антибиотици да бъде цел не само в 

животновъдството, но също във ветеринарната и хуманната медицина като цяло; 

подчертава, че като се вземат предвид научните становища на Европейския орган 

за безопасност на храните (ЕОБХ) и други компетентни агенции на ЕС, една от 
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определените в плановете за действие на всички държави членки цели следва да 

бъде критично важните антимикробни средства, определени от СЗО, да бъдат 

запазени изключително за хуманна употреба; счита следователно, че ЕС следва да 

забрани ветеринарната употреба на антибиотици, които са от решаващо значение 

за хуманната медицина; приветства инициативата на няколко държави членки за 

забрана на използването при селскостопанските животни на „антибиотици за 

краен случай“, обикновено използвани за лечения при хората; 

10. припомня, че храната е един от възможните вектори за пренос на резистентни 

бактерии от животни към хора и освен това, че устойчивите на медикаменти 

бактерии могат да циркулират в популациите на човешки същества и животни 

чрез водата и околната среда; отбелязва рисковете от инфекции с резистентни 

организми от замърсени култури, третирани с антимикробни агенти или от 

оборски тор и изтичания от селскостопанските предприятия в подземните води; 

изтъква, че в тази връзка разпространението на подобни бактерии се влияе от 

търговията, пътуванията и от миграцията както на хората, така и на животните; 

11. счита, че с цел улесняване на отговорната употреба на антимикробни средства 

съществува неотложна необходимост от бърза, надеждна и ефикасна ветеринарна 

диагностика за установяване на причината за болестта и за тестване на 

чувствителността към антибиотици; счита, че това би улеснило правилното 

диагностициране, би дало възможност за целенасочено използване на 

антимикробни средства, би подпомогнало използването на възможно най-малко 

критично важни антимикробни средства и следователно би възпрепятствало 

развитието на АМР; 

12. подкрепя, като минимум, отговора на Съвета във връзка с проекта за кодекс 

Алиментариус — Кодекс за практики за намаляване до минимум и ограничаване 

на антимикробната резистентност, и неговите принципи 18 и 19 за отговорно и 

предпазливо използване на антимикробни средства; 

13. припомня, че лошото качество на медицинските и ветеринарните продукти с 

ниска концентрация на активни съставки и/или дългосрочната им употреба, 

насърчава появата на резистентни микроби; поради това призовава Комисията и 

държавите членки да подобрят законите и да изготвят нови, които да гарантират, 

че лекарствените продукти са с гарантирано качество, безопасни и ефективни, и 

че тяхното използване ще спазва строги принципи; 

14. призовава за допълнителни научни изследвания и разработки за нови 

антимикробни средства или нови алтернативи с цел засилване на естествената 

защита на ранен етап и по време на критичните фази за отглеждане; подчертава 

значението на координацията и сътрудничеството на световно равнище с всички 

заинтересовани страни с оглед насърчаване на научноизследователската дейност в 

областта на новите антибиотици и съответните алтернативи; освен това насърчава 

проучването на други алтернативи, включително икономически ефективни 

алтернативи, въз основа на развитието на по-устойчиво и хуманно спрямо 

животните земеделие; отбелязва, че значителни количества антибиотици се 

използват при животни, които се отглеждат натясно и при лоши условия; изтъква, 

че според проучванията животни в по-щадящи селскостопански модели изпитват 
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по-малък стрес, което означава, че в резултат на това имунните им системи са по-

слабо компрометирани; 

15. подчертава, че разпространението на антимикробни средства и последващата 

АМР в околната среда също е проблем с нарастващо значение, който изисква 

допълнително проучване; по-специално, подчертава неотложната необходимост 

от задълбочено проучване на въздействието на антимикробните вещества в 

хранителните култури и фуража върху микробните съобщества в почвите и 

водните екосистеми, както и въздействието на изхвърлянето на оборски торове и 

отпадни води; 

16. счита, че за да се насърчат научните изследвания на нови антимикробни средства, 

са необходими стимули, включително по-дълги срокове за защита на 

техническата документация за нови лекарства, търговска защита на иновативните 

активни вещества и защита на значителните инвестиции в данни, събрани с цел да 

се подобри или задържи на пазара съществуващ антимикробен продукт; 

17. поради това подчертава, че настоящата рамка за иновации не насърчава 

ефективно научноизследователската и развойната дейност в областта на АМР и 

призовава за адаптирането и хармонизирането на режима на интелектуална 

собственост на европейско равнище, по-специално с цел по-добро съчетаване на 

продължителността на защитата с периода, посочен в заявлението за съответното 

иновативно лекарство; 

18. подчертава ролята, която консултантските услуги в областта на селското 

стопанство могат да изиграят в насърчаването на устойчиви практики за 

управление на земеделските стопанства; 

19. подчертава значението на ефективната оценка на риска за околната среда в 

процеса на одобрение за нови и съществуващи ветеринарномедицински продукти 

с антимикробни свойства, особено що се отнася до крайни точки на 

антимикробни вещества в околната среда като цяло; 

20. подчертава колко са ценни превантивните решения, каквито например са 

ваксините, в борбата с АМР; отбелязва, че в Европейския план за действие „Едно 

здраве“ срещу АМР се посочва, че имунизацията чрез ваксинация е рентабилна 

мярка в сферата на здравеопазването в усилията за борба с АМР; препоръчва 

интегрирането на целите за ваксиниране през целия живот да бъде включено като 

елемент от националните ветеринарни планове за действие по отношение на 

АМР; 

21. изтъква, че предвид намалената ефективност на някои антибиотици, тестовете за 

бързо диагностициране могат да помогнат на здравните специалисти да 

предоставят целенасочени и ефективни варианти за лечение като жизнеспособна 

алтернатива на използването на антибиотици при хората; 

22. счита, че изискванията да се гарантира, че в етикетите се посочва използването на 

антибиотици, биха подобрили информираността на потребителите и биха 

помогнали на потребителите да направят по-осведомен избор; отбелязва, че 

продуктите, които са обозначени като „несъдържащи антибиотици“, могат също 
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да насърчат земеделските стопани да откажат антибиотично лечение на животни, 

които може да се нуждаят от това, поради страх от икономическата цена на 

невъзможността да продадат месото; 

23. подчертава, че профилактиката на заболяванията трябва да бъде първата стъпка за 

борба с АМР в законодателството и други предложения в областта на селското 

стопанство, едновременно за да се гарантира висок стандарт на хуманно 

отношение към животните и за да се намали необходимостта от прибягване до 

антибиотици; подчертава, че животновъдният сектор следва да се съсредоточи 

повече върху превенцията на заболеваемостта и хуманното отношение към 

животните чрез добра хигиена, настаняване, животновъдни практики и стриктни 

мерки за биологична сигурност; изисква антибиотиците никога да не бъдат 

използвани като компенсация за лоша хигиена или неподходящи практики в 

животновъдството; подчертава значението на обмена на най-добри практики 

между държавите членки и координирането на този обмен от Комисията; 

24. припомня превантивните мерки, които трябва да се използват преди прибягването 

до антимикробно лечение на цели групи животни, отглеждани за производство на 

храни (метафилактика): 

– използване на здрави разплодни животни в добро състояние, които растат по 

естествен път, при наличието на подходящо генетично разнообразие, 

– условия, които отговарят на поведенческите потребности на видовете, 

включително социално взаимодействие и йерархии, 

– гъстота на стадата, която не увеличава риска от предаване на болести, 

– изолиране на болните животни от останалата част от групата, 

– (за пилета и по-дребни животни) допълнително разделяне на стадата на по-

малки, физически отделени една от друга групи, 

– прилагане на съществуващите правила за хуманно отношение към 

животните, които вече подлежат на кръстосано съответствие, както е 

посочено в законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) 11, 12 и 13 

на приложение II към Регламент (ЕО) № 1306/20131; 

25. счита, че трябва да бъде насърчавано подходящо финансиране за инвестиции в 

стопанствата, като например в качествени постройки, вентилация, почистване, 

дезинфекция, ваксинация и биологична сигурност, като финансирането да не бъде 

                                                 
1 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно 

финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на 

регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) 

№ 485/2008 на Съвета, (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр.549), за прилагане на правилата, посочени в 

Директива 98/58/ЕО от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански 

цели (OВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 23); Директива 91/630/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1991 г. относно 

определяне на минималните стандарти за защита на свинете (ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 33); Директива 

91/629/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1991 г. относно определяне на минималните стандарти за защита на 

телетата (ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 28). 
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подкопавано в бъдещата ОСП; подчертава, че ефективните санитарно-хигиенни 

условия и мерки за профилактика на инфекциите помагат за намаляване случаите 

на инфекция; признава в тази връзка значението на осведомеността сред 

членовете на общността на земеделските производители по въпросите на 

хуманното отношение към животните, здравето на животните и безопасността на 

храните; отбелязва значението на насърчаването и прилагането на добри практики 

по време на всички етапи на производството и преработката на хранителни 

продукти; 

26. отбелязва, че някои продукти за растителна защита могат също да имат 

антимикробни свойства, което би могло да окаже въздействие върху 

разпространението на АМР; призовава за допълнително проучване на 

евентуалната връзка между експозицията на търговски формули на пестициди и 

развитата антимикробна резистентност; 

27. подчертава, че проучвания сочат1, че излагането на хербициди и търговски 

формулировки на хербициди в концентрации, сравними с тези, свързани с 

типични норми за торене на селскостопански полета, може да доведе до развиване 

на резистентност към антибиотици при съответните бактерии; 

28. признава, че хербицидите периодично се изпитват за токсичност, но не и за 

сублетални ефекти върху микроби, и поради гореспоменатите причини 

подчертава, че е целесъобразно да бъде обмислено редовното извършване на 

подобни изпитвания; 

29. предлага при разрешаването на устойчива на хербициди геннномодифицирана 

култура (за която се предполага, че е третирана с хербицид, към който е 

устойчива) да се отчита изцяло принципът на предпазливост по отношение на 

признака за съществуващата връзка между употребата на хербициди и 

антимикробната резистентност и за всяко разрешаване да бъде гарантирано, че 

има категорични научни доказателства за това, че такъв риск може да бъде 

изключен; 

30. призовава Комисията да въведе ограничения за превоза на живи животни от 

зоните, където благодарение на настоящата система за мониторинг са били 

установени резистентни на антимикробни средства бактериални щамове; 

31. подчертава, че АМР е многостранен проблем и призовава Комисията и държавите 

членки да засилят сътрудничеството между ветеринарните лекари, действащите 

лица в селскостопанския сектор и други здравни специалисти при борбата с АМР; 

подчертава решаващата роля на образованието, програмите за обучение и 

кампаниите за осведомяване на обществеността въз основа на най-новите научни 

достижения за подаването на сигнал на земеделските стопани, ветеринарните 

лекари, специалистите, стопаните на домашни любимци и всички участници в 

                                                 
1 Kurenbach, B. at al., mBio, Vol. 6, No 2, 2015: Sublethal exposure to Commercial Formulations of the 

Herbicides Dicamba, 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid, and Glyphosate Cause Changes in Antibiotic 

Susceptibility in Escherichia coli and Salmonella enterica serovar Typhimurium („Сублеталната експозиция на 

търговски формули на хербициди – дикамба, 2,4-дихлорфеноксиоцетна киселина и глифозат, причиняват 

промени в чувствителността към антибиотици на Escherichia coli и Salmonella enterica serovar 

Typhimurium“). 
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животновъдството за опасността от AMР; призовава за осигуряване на 

финансиране за повишаване на осведомеността относно АМР, както и за 

предпазливата употреба на антимикробни средства във ветеринарната медицина 

за земеделските производители и другите заинтересовани страни, участващи в 

животновъдството, така че да могат да използват антимикробни средства само 

когато е необходимо, а не систематично по превантивен начин; подчертава, че 

ветеринарните лекари имат значителен експертен опит, който допринася за 

повишаването на осведомеността относно АМР; 

32. отбелязва, че наличието на взаимовръзка между установената резистентност към 

антибиотици в животните, отглеждани за производство на храни (напр. 

бройлери), и голяма част от бактериалните инфекции при хората, възникващи 

след обработка, приготвяне и консумация на месо от тези животни, бе потвърдено 

също така от агенциите на ЕС1; 

33. подчертава, че научните изследвания показват, че интервенции, с които се 

ограничава използването на антибиотици при животни, отглеждани за 

производство на храни, са свързани с намаляване на наличието на бактерии, 

резистентни към антибиотици в тези животни2; 

34. подчертава необходимостта от промени в бизнес културатана някои 

производители в областта на ветеринарната медицина, както и от тясно 

сътрудничество с всички заинтересовани страни, включително производителите 

на ветеринарни лекарства, с цел да се насърчи и популяризира отговорната 

употреба на антибиотици или алтернативни варианти на антимикробните средства 

(например пробиотици или ваксини) в животновъдството; подчертава също така, 

че ветеринарните лекари не следва да получават стимули за предписване, 

популяризиране и предлагане на някои лекарства; подчертава, че статутът за 

отпускане само по лекарско предписание на антибиотици и отчетността на 

професионалистите в различните сектори, както и сътрудничеството между 

ветеринарите и животновъдите са ключови фактори за успех;  

35. по-специално, призовава Комисията да разработи правила за хармонизиран 

мониторинг на продажбите на ветеринарни антимикробни средства и на 

консумацията им от всички домашни животни, задължавайки държавите членки 

да докладват подходящи и сравними данни относно продажбите и употребата на 

антимикробни ветеринарномедицински продукти на Европейската агенция по 

лекарствата (EMA), за да се даде възможност за сравнения между държавите и 

определяне на най-добрите практики на национално равнище; счита, че следва да 

се извършват редовни прегледи за проверка на ефикасността; подчертава 

необходимостта да се проучи възможността за намиране на решение на проблема 

с незаконната продажба на антимикробни средства и да се повиши 

осведомеността относно последиците от този проблем за общественото здраве; 

36. подчертава необходимостта от взаимодействие между подхода „Едно здраве“ и 

                                                 
1 Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията и Европейски орган за безопасност 

на храните https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-

zoonotic-bacteria-humans-animals-food-EU-summary-report-2014.pdf  
2 http://www.thelancet.com/pdf/journals/lanplh/PIIS2542-5196(17)30141-9pdf  

http://www.thelancet.com/pdf/journals/lanplh/PIIS2542-5196(17)30141-9pdf
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данните от наблюдението на околната среда, по-специално мониторинга на 

списъка за наблюдение съгласно Рамковата директива за водите, за да се повишат 

познанията във връзка с появата и разпространението на антимикробни вещества 

в околната среда;  

37. изтъква, че използването на антибиотици като стимулатори на растежа на 

животни, отглеждани за производство на храна, е забранено в ЕС от 2006 г.; 

призовава Комисията да прилага тази забрана като условие за целия внос на храни 

от трети държави посредством споразуменията за свободна търговия с цел 

осигуряването на еднакви условия на конкуренция; призовава също така тази 

забрана да бъде удължена и въведена в целия корпус на международното право, 

което може да засяга използването на антибиотици при животните (в рамките на 

Кодекс алиментариус, СЗО, Световната организация по здравеопазване на 

животните (OIE), Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и др.); 

освен това призовава Комисията да насърчава партньорите да синхронизират 

своите цели в областта на АМР и да приемат на своя територия решения въз 

основа на най-добрите използвани в ЕС практики, включително посредством 

употребата на клаузи за реципрочност в търговските споразумения; 

38. призовава здравните органи да извършват цялостни проверки, за да се избегне 

незаконното им използване в Европейския съюз; 

39. посочва, че във всяко бъдещо търговско споразумение с Обединеното кралство 

след оттеглянето му от ЕС този въпрос трябва да бъде третиран и да бъде 

поставяно условие за споразумението, че всеки по-нататъшен напредък в 

действията на ЕС за борба с АМР ще бъде последван от Обединеното кралство с 

цел защита на потребителите и работниците както в ЕС, така и в Обединеното 

кралство; 

40. отбелязва, че животните, отглеждани за храна в САЩ, получават до пет пъти 

повече антибиотични средства в сравнение със селскостопанските животни в 

Обединеното кралство; ето защо подчертава значението на контрола на вноса на 

месо в ЕС; 

41. призовава Комисията и държавите членки да повдигат свързаните с АМР въпроси 

на най-високо политическо равнище, включително във всички съответни 

конвенции на ООН и други международни форуми, като се стремят да постигнат 

амбициозни резултати; подчертава, че международното сътрудничество, 

включващо обмен на информация, знания и най-добри практики в борбата с АМР, 

е от решаващо значение в контекста на подхода „Едно здраве“ в полза на здравето 

на човека и на животните в световен мащаб, както и че решителните действия и 

всеобхватното законодателство трябва да гарантират баланса между човешкото 

здраве и здравето на животните и околната среда; приветства създаването на 

мрежата „Едно здраве“ за АМР, която има за цел да улесни трансграничния обмен 

на добри практики между здравните сектори на държавите членки в областта на 

хуманната и ветеринарната медицина, като позволи обмен на новаторски идеи и 

активизиране на усилията на национално равнище за борба с АМР; 

42. позовава се на глобалния план за действие относно антимикробната 

резистентност, приет от Световната здравна асамблея по време на 68-та Световна 
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здравна асамблея през май 2015 г., с цел справяне с антимикробната 

резистентност, включително резистентност към антибиотици 

(WHA68/2015/REC/1, приложение 3); 

43. призовава за извършване на обстойна проверка на производителите на 

антибиотици, така че карентните срокове да са адаптирани към реалността, за да 

се гарантира, че антибиотици не присъстват в хранителните продукти; 

44. отбелязва, че резистентни към антибиотици гени могат да бъдат открити в 

околната среда — в почвата, водата и седиментите в целия свят; подчертава, че 

пречиствателните станции за отпадни води са водещ източник на гени с 

антибиотична резистентност в околната среда, поради изхвърлените от 

домакинствата, болниците и промишлеността антибиотици; призовава за 

систематичен мониторинг на антибиотиците и гените с антибиотична 

резистентност в пречиствателните станции за отпадъчни води и за повече 

инвестиции в системите за филтриране; 

45. подчертава, че интензивното отглеждане на малки площи може да означава, че в 

стопанствата антибиотиците са неправилно и редовно използвани  в храната за 

животни и домашни птици за насърчаване на по-бърз растеж и са широко 

използвани и за профилактични цели, за да се предотврати разпространението на 

болести поради тесните, ограничени и стресиращи условия, в които се отглеждат 

животните и които инхибират тяхната имунна система, както и за да се 

компенсират нездравословните условия, в които те са отглеждани; 

46. подчертава, че съгласно съвместното научно становище на Европейската агенция 

по лекарствата (EMA) и ЕОБХ относно мерките за ограничаване на 

необходимостта от прибягване до антимикробни агенти в животновъдството в 

Европейския съюз и последващото въздействия върху безопасността на храните 

(RONAFA)1, безопасните и хранително балансираните фуражи са ефективни 

превантивни мерки, за да се помогне на животните да се справят с патогенните 

агенти чрез подобряване на общото здраве и хуманно отношение към тях 

посредством специфични стратегии за хранене, състав на фуража, рецепти за 

фуража или неговата преработка; 

47. призовава да се насърчава и утвърждава начин на производство, основан на 

агроекологията, както и да се премине към подобен начин на производство; 

48. подчертава, че при липсата на хармонизирани и незабавни действия в световен 

мащаб светът се насочва в посока към пост-антибиотична епоха, при която често 

срещани инфекции може отново да бъдат смъртоносни. 

 

  

                                                 
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4666 
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