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NÁVRHY 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že cílem přístupu „Jedno zdraví“ je zachovat účinnost léčby infekcí 

u lidí i zvířat, zabránit vzniku a šíření antimikrobiální rezistence (AMR) a posílit vývoj 

a dostupnost nových účinných antimikrobiálních látek v Unii i ve zbytku světa; 

B. vzhledem k tomu, že antimikrobiální rezistence představuje přeshraniční zdravotní 

hrozbu, avšak situace v oblasti AMR se v jednotlivých členských státech značně liší; 

vzhledem k tomu, že Komise proto musí určit oblasti s vysokou evropskou přidanou 

hodnotou, které jsou v působnosti členských států, jimž přísluší definovat své politiky 

v oblasti zdraví, a musí v těchto oblastech konat; 

C. vzhledem k tomu, že životní prostředí může přispívat ke vzniku a šíření AMR u zvířat, 

zejména kvůli lidským, živočišným a výrobním odpadům; 

1. zdůrazňuje, že AMR je kritickou globální otázkou v oblasti zdraví, která vyžaduje 

závazek a ochotu členských států spolupracovat v EU a na mezinárodní úrovni 

prostřednictvím aktivních a koordinovaných opatření; zdůrazňuje význam uceleného 

přístupu k AMR prostřednictvím přístupu „Jedno zdraví“, který zajistí na globální 

úrovni souběžné kroky v oblasti lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí; 

zdůrazňuje proto, že je důležité mít k dispozici harmonizované údaje o používání 

antimikrobiálních látek v živočišné výrobě; potvrzuje, že je nezbytná široká a věcná 

diskuse založená na vědeckých poznatcích o této otázce; 

2. připomíná nové pokyny Světové zdravotnické organizace1 pro používání 

antimikrobiálních látek, které jsou z lékařského hlediska považovány za důležité, 

u zvířat určených k produkci potravin, které doporučují, aby zemědělci a potravinářský 

průmysl přestaly běžně používat antibiotika k podpoře růstu a prevenci onemocnění 

u zdravých zvířat, aby se zabránilo šíření AMR, a navrhují, aby bylo u zvířat zcela 

zakázáno používání antibiotik poslední instance; 

3. zdůrazňuje, že v některých rozvojových zemích jsou nyní v zemědělství běžně 

používána některá z nejsilnějších antibiotik; 

4. domnívá se, že již poměrně dobře víme, jak se AMR šíří z chovů zvířat k lidem, a že 

tato skutečnost není v akčním plánu odpovídajícím způsobem uznána; konstatuje, že 

akční plán pouze vyzývá k dalšímu zkoumání a k doplnění nedostatečných znalostí 

o této otázce, což by mohlo vést k odložení naléhavě nezbytných kroků; 

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby zaujaly ambiciózní a aktivní přístup zajišťující plné 

a účinné dosažení cílů uvedených v jejich akčních plánech a aby důsledně monitorovaly 

dosažené výsledky; dále vyzývá ke stanovení měřitelných (jasně definovaných 

                                                 
1Pokyny WHO pro používání antimikrobiálních látek, které jsou z lékařského hlediska považovány za důležité, 

u zvířat určených k produkci potravin, ISBN 978-92-4-155013-0. 
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kvantitativních nebo kvalitativních) cílů a ukazatelů při přípravě akčních plánů a 

k přijetí účinných opatření k dosažení těchto cílů; žádá Komisi, aby podporovala 

členské státy při vytváření, posuzování a provádění národních akčních plánů pro boj 

proti AMR, zejména pokud jde o systémy sledování a dozoru, a to včetně odpovídající 

podpory a pobídek; 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby rozlišovaly mezi hospodářskými a domácími 

zvířaty, zejména pokud jde o navrhování opatření pro sledování a posuzování používání 

antimikrobiálních látek a také při navrhování opatření upravujících přístup k jejich 

používání; 

7. zdůrazňuje, že ve spolupráci s veterinárními lékaři byl vypracován systém pro 

komplexní sledování antibiotik v zemědělství, který komplexně dokumentuje používání 

antibiotik a dále zlepšuje jejich uplatnění; vyjadřuje politování nad tím, že dosud 

neexistuje srovnatelný systém v oblasti humánní medicíny; 

8. požaduje nová regulační řešení (základní legislativa, sekundární legislativa nebo 

pokyny EU), která zemědělcům pomohou omezit používání antibiotik v živočišné 

výrobě, s cílem zajistit obezřetné a odpovědné používání veterinárních léčivých 

přípravků; trvá na tom, že tato legislativní řešení, včetně probíhající a vzájemně 

propojené práce na návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přípravě, uvádění 

na trh a používání medikovaných krmiv a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS 

(COM(2014)0556) a návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o veterinárních 

léčivých přípravcích (COM(2014)0558), musí řešit profylaktické používání a zajistit, 

aby metafylaktické používání antimikrobiálních látek bylo povoleno pouze ve zcela 

výjimečných případech; zdůrazňuje, že je třeba udržet administrativní zátěž zemědělců 

na co nejnižší úrovni; 

9. vyzývá k omezení používání antibiotik nejen u hospodářských zvířat, ale také v celé 

veterinární a humánní medicíně; zdůrazňuje, že s ohledem na vědecké doporučení 

Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a dalších příslušných agentur EU by 

jedním z cílů stanovených v akčních plánech všech členských států mělo být vyhrazení 

kriticky důležitých antimikrobiálních látek podle seznamu WHO výlučně pro lidské 

použití; domnívá se proto, že EU by měla zakázat veterinární používání antibiotik, která 

jsou kriticky důležitá pro humánní medicínu; vítá iniciativu některých členských států 

týkající se zákazu používání antibiotik „poslední instance“, která se obvykle používají 

při léčbě lidí, u hospodářských zvířat; 

10. připomíná, že potraviny jsou jedním z možných nástrojů pro přenos rezistentních 

bakterií od zvířat k lidem, a dále, že bakterie rezistentní vůči lékům mohou obíhat 

v populacích lidí a zvířat prostřednictvím vody a životního prostředí; bere na vědomí 

rizika infekce rezistentními organismy prostřednictvím kontaminovaných plodin 

ošetřených antimikrobiálními látkami nebo prostřednictvím hnoje a úniků látek ze 

zemědělských podniků do podzemních vod; poukazuje v této souvislosti na to, že šíření 

těchto baktérií ovlivňuje obchod, cestování a migrace jak lidí, tak zvířat; 

11. domnívá se, že za účelem usnadnění odpovědného používání antimikrobiálních látek je 

nezbytně nutná rychlá, spolehlivá a účinná veterinární diagnostika sloužící ke stanovení 

příčiny nákazy a k provedení zkoušky citlivosti na antibiotikum; je přesvědčen, že by to 

usnadnilo stanovení správné diagnózy, umožnilo cílené používání antimikrobiálních 
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látek, podpořilo co nejnižší používání kriticky důležitých antimikrobiálních látek, 

a bránilo tak rozvoji AMR; 

12. podporuje jako minimum odpověď Rady na návrh kodexu pro minimalizaci 

antimikrobiální rezistence a zabránění jejímu šíření, který předložil Codex 

Alimentarius, a zásady 18 a 19 týkající se odpovědného a obezřetného používání 

antimikrobiálních látek; 

13. připomíná, že nízká kvalita léčebných a veterinárních přípravků s nízkou koncentrací 

aktivních látek nebo jejich dlouhodobé používání vedou ke vzniku rezistentních 

mikrobů; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby zlepšily právní předpisy 

a vypracovaly nové zákony, které by zajistily, aby byla zaručena kvalita, bezpečnost 

a účinnost léčebných přípravků a aby se jejich používání řídilo přísnými zásadami; 

14. vyzývá k dalšímu výzkumu a vývoji v oblasti nových antimikrobiálních látek nebo 

nových alternativ k posílení přirozené obranyschopnosti v rané fázi a během kritických 

fází v živočišné výrobě; zdůrazňuje význam globální koordinace a spolupráce se všemi 

zúčastněnými subjekty pro podporu výzkumu nových antibiotik a souvisejících 

alternativ; podporuje rovněž výzkum dalších alternativ, včetně nákladově efektivních 

alternativ, na základě rozvoje udržitelnějšího zemědělství šetrného ke zvířatům; 

konstatuje, že velké množství antibiotik se používá, pokud jsou zvířata držena 

v přeplněných a špatných podmínkách; poukazuje na to, že výzkum prokázal, že zvířata 

v méně intenzivních formách chovu zažívají méně stresu, a v důsledku toho je jejich 

imunitní systém méně ohrožen; 

15. zdůrazňuje, že šíření antimikrobiálních látek a z toho plynoucí AMR v životním 

prostředí také vzbuzují vzrůstající obavy a vyžadují další výzkum; zdůrazňuje zejména, 

že je naléhavě potřebný důkladný výzkum dopadu antimikrobiálních látek 

v potravinových plodinách a krmivech na mikrobiální komunity v půdě a ve vodních 

ekosystémech a výzkum ukládání kejdy a odpadních vod; 

16. domnívá se, že aby se podpořil výzkum nových antimikrobiálních látek, jsou nezbytné 

pobídky, včetně dlouhého období ochrany technické dokumentace týkající se nových 

léčebných přípravků, obchodní ochrany inovativních aktivních látek a ochrany 

významných investic do údajů získávaných za účelem zlepšení již existujícího 

antimikrobiálního přípravku nebo jeho zachování na trhu; 

17. zdůrazňuje proto, že stávající inovační rámec nepodněcuje účinně výzkum a vývoj 

v oblasti AMR, a vyzývá k přizpůsobení a harmonizaci režimu duševního vlastnictví na 

evropské úrovni, zejména s cílem lépe sladit dobu ochrany s dobou požadovanou pro 

dotčený inovativní léčebný přípravek; 

18. zdůrazňuje úlohu, kterou mohou plnit služby zemědělského poradenství při podpoře 

udržitelných postupů řízení zemědělských podniků; 

19. zdůrazňuje význam účinného posouzení rizik z hlediska životního prostředí při 

schvalování nových a existujících veterinárních léčivých přípravků s antimikrobiálními 

vlastnostmi, zejména pokud jde o koncové body antimikrobiálních látek v širším 

prostředí; 
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20. zdůrazňuje význam preventivních opatření, jako je očkování, pro boj proti AMR; 

konstatuje, že Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti AMR uvádí, že imunizace 

formou očkování je nákladově efektivním opatřením v oblasti zdraví v rámci boje proti 

AMR; doporučuje začlenění cílů celoživotního očkování jako prvku, který by měl být 

součástí národních akčních plánů v oblasti AMR; 

21. poukazuje na to, že zdravotním pracovníkům mohou – s ohledem na omezenou účinnost 

určitých antibiotik – při poskytování cílené a účinné léčby pomoci rychlé diagnostické 

testy, které jsou schůdnou alternativou používání antibiotik u lidí; 

22. domnívá se, že požadavky, aby bylo použití antibiotik uvedeno v označení, by zlepšily 

znalosti spotřebitelů a poskytly jim možnost informovanější volby; konstatuje, že 

označení výrobků „bez antibiotik“ by mohlo vést zemědělce k tomu, aby odpírali léčbu 

antibiotiky u zvířat, které ji potřebují, z obavy před ekonomickými náklady, které by 

vznikly v důsledku toho, že maso nebude možné prodat; 

23. zdůrazňuje, že prvním krokem na cestě k právní úpravě a jiným návrhům řešícím 

problém AMR v zemědělství musí být prevence chorob, a to jak v zájmu vysokého 

standardu životních podmínek zvířat, tak i s cílem snížit potřebu používat antibiotika; 

zdůrazňuje, že živočišná výroba by se měla dále zaměřit na prevenci chorob a dobré 

životní podmínky zvířat prostřednictvím řádné hygieny, ustájení, chovných postupů 

a důsledných opatření biologické ochrany; žádá, aby antibiotika nebyla nikdy používána 

jako kompenzace nedostatečné hygieny nebo nepřiměřených chovných postupů; 

zdůrazňuje důležitost výměny osvědčených postupů mezi členskými státy a koordinace 

takových výměn ze strany Komise; 

24. připomíná preventivní opatření, která mají být použita předtím, než se přistoupí 

k antimikrobiální léčbě celých skupin zvířat (metafylaxi) určených k produkci potravin: 

– používání dobrých a zdravých chovných zvířat, která rostou přirozeně a vyznačují 

se vhodnou genetickou různorodostí, 

– podmínky, které respektují behaviorální potřeby jednotlivých druhů zvířat, včetně 

sociální interakce a hierarchie, 

– intenzita chovu, která nezvyšuje riziko přenosu nákazy, 

– oddělení nakažených zvířat od zbytku skupiny, 

– (v případě kuřat a menších zvířat) dílčí rozdělení hejn na menší, fyzicky oddělené 

skupiny, 

– provedení stávajících pravidel podmíněnosti týkajících se dobrých životních 

podmínek zvířat stanovených v nařízení č. 1306/2013, příloha II – povinné 

požadavky na hospodaření (PPH) 11, 12, 131; 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení 

a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) 

č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549), kterým 

se uplatňují pravidla stanovená ve směrnici Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných 
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25. domnívá se, že je třeba podporovat adekvátní financování investic uskutečňovaných 

přímo v daném hospodářství, jako je kvalitní ustájení, vzduchotechnika, úklid, 

dezinfekce, očkování a biologická ochrana, a budoucí SZP by je neměla oslabovat; 

zdůrazňuje, že účinná sanitární a hygienická opatření a opatření pro prevenci infekcí 

pomáhají snížit výskyt infekcí; uznává v tomto ohledu význam informovanosti členů 

komunity zemědělců o dobrých životních podmínkách zvířat, zdraví zvířat 

a bezpečnosti potravin; konstatuje, že je důležité podporovat a uplatňovat osvědčené 

postupy na všech úrovních produkce a zpracování potravinářských produktů; 

26. konstatuje, že některé přípravky na ochranu rostlin mohou také mít antimikrobiální 

vlastnosti, které by neměly ovlivňovat šíření AMR; vyzývá k dalšímu výzkumu možné 

souvislosti mezi expozicí komerčním přípravkům s obsahem pesticidů a rozvinutou 

antimikrobiální rezistencí; 

27. zdůrazňuje, že podle studií1 expozice herbicidům a komerčním přípravkům s obsahem 

herbicidů v koncentracích srovnatelných s koncentracemi obvyklými při jejich typickém 

uplatnění v zemědělství může vést k rozvoji tolerance škodlivých bakterií vůči 

antibiotikům; 

28. uznává, že herbicidy jsou běžně testovány na toxicitu, nikoli na subletální účinky na 

mikroby, a zdůrazňuje, že kvůli výše uvedeným skutečnostem je třeba zvážit pravidelné 

provádění takových testů; 

29. navrhuje, aby pro povolení jakékoli geneticky modifikované plodiny rezistentní vůči 

herbicidům (plodiny, u níž se předpokládá tolerance vůči herbicidu, jímž byla ošetřena) 

byla plně zohledněna zásada předběžné opatrnosti s ohledem na možnou souvislost 

mezi používáním herbicidů a antimikrobiální rezistencí, a že pro každé takové povolení 

musí existovat jednoznačný vědecký důkaz, že toto riziko lze vyloučit; 

30. vyzývá Komisi, aby zavedla omezení přepravy živých zvířat z oblastí, kde stávající 

systém pro monitorování zjistil výskyt antimikrobiálně rezistentních druhů bakterií; 

31. zdůrazňuje, že AMR je problém, který má více příčin, a vyzývá Komisi a členské státy, 

aby posílily spolupráci mezi veterinárními lékaři, subjekty zemědělského odvětví 

a dalšími zdravotnickými pracovníky v boji proti AMR; zdůrazňuje klíčovou úlohu 

vzdělávání, vzdělávacích programů a osvětových kampaní založených na nejnovějších 

vědeckých poznatcích při upozorňování zemědělců, veterinárních lékařů, odborníků 

z tohoto odvětví, majitelů domácích zvířat a všech osob zapojených do živočišné 

výroby o nebezpečích AMR; požaduje, aby byly dány k dispozici finanční prostředky 

pro účely zvyšování informovanosti zemědělců a dalších subjektů v živočišné výrobě 

o AMR a obezřetném používání antimikrobiálních látek ve veterinárním lékařství, aby 

                                                                                                                                                         
pro hospodářské účely (Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 23); směrnice Rady 91/630/EHS ze dne 19. listopadu 1991, 

kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat (Úř. věst. L 340, 11.12.1991, s. 33); směrnice Rady 

91/629/EHS ze dne 19. listopadu 1991, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (Úř. věst. 

L 340, 11.12.1991, s. 28). 
1 Kurenbach, B. a další, mBio, díl 6, č. 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 (Subletální expozice 

komerčním přípravkům herbicidů dicamba, kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová a glyfosát způsobuje změny 

v antimikrobiální citlivosti Escherichia coli a Salmonella enterica, sérovar Typhimurium). 
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byli schopni používat antimikrobiální látky, pouze pokud je to nezbytné, nikoli 

systematicky a preventivně; poukazuje na rozsáhlé odborné znalosti praktických 

veterinárních lékařů, které přispívají k vyšší informovanosti o AMR; 

32. konstatuje, že agentury EU1 potvrdily rovněž souvislost mezi zjištěnou rezistencí vůči 

antibiotikům u zvířat určených k produkci potravin (např. u kuřecích brojlerů) a velkým 

množstvím bakteriálních infekcí u lidí, přičemž tyto infekce pocházejí z manipulace 

s masem z těchto zvířat, jeho přípravy a konzumace; 

33. zdůrazňuje, že výzkum prokázal, že opatření, která omezují používání antibiotik u zvířat 

určených k produkci potravin, jsou spojena s nižším výskytem bakterií rezistentních 

vůči antibiotikům u těchto zvířat2; 

34. poukazuje na to, že je třeba změnit způsob chování některých výrobců veterinárních 

léčiv a plně zapojit všechny subjekty, včetně výrobců veterinárních léčiv, s cílem 

podporovat a prosazovat odpovědné užívání antibiotik nebo alternativ 

k antimikrobiálním látkám (jako jsou probiotika nebo očkovací látky) v živočišné 

výrobě; zdůrazňuje rovněž, že veterinární lékaři by neměli být vybízeni, aby 

předepisovali, propagovali a poskytovali určitá léčiva; zdůrazňuje, že klíčovými faktory 

úspěchu jsou podávání antibiotik pouze na předpis a odpovědnost pracovníků v různých 

odvětvích, stejně jako spolupráce mezi veterinárními lékaři a zemědělci;  

35. vyzývá zejména Komisi, aby vypracovala pravidla pro harmonizované monitorování 

prodeje veterinárních antimikrobiálních látek a jejich spotřeby u všech 

domestikovaných zvířat a aby přiměla členské státy předkládat Evropské agentuře pro 

léčivé přípravky relevantní a srovnatelné údaje o prodeji a spotřebě antimikrobiálních 

veterinárních léčiv s cílem umožnit přeshraniční srovnání a identifikaci osvědčených 

postupů na úrovni členských států; domnívá se, že by měly být prováděny pravidelné 

přezkumy pro ověření účinnosti; zdůrazňuje, že je třeba se zabývat řešením nelegálního 

prodeje antimikrobiálních látek a zvýšit informovanost o dopadech této otázky na lidské 

zdraví; 

36. zdůrazňuje nezbytné propojení přístupu „Jedno zdraví“ a stávajících údajů 

o monitorování v oblasti životního prostředí, zejména seznamu sledovaných látek podle 

rámcové směrnice o vodě, s cílem zlepšit dostupné znalosti o výskytu a šíření 

antimikrobiálních látek v životním prostředí;  

37. poukazuje na to, že v EU je od roku 2006 zakázáno používat antibiotika k podpoře růstu 

zvířat určených k produkci potravin; vyzývá Komisi, aby tento zákaz prosazovala 

prostřednictvím dohod o volném obchodu jako jednu z podmínek veškerého dovozu 

potravin z třetích zemí s cílem zajistit rovnost podmínek; vyzývá rovněž k tomu, aby 

byl tento zákaz rozšířen a proveden ve všech mezinárodních právních předpisech 

vztahujících se na používání antibiotik u zvířat (v rámci organizací Codex Alimentarius, 

Mezinárodní zdravotní organizace, Světové organizace pro zdraví zvířat, Organizace 

pro výživu a zemědělství, atd.); dále vyzývá Komisi, aby vybízela partnery, aby uvedli 

                                                 
1 Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí a Evropský úřad pro bezpečnost potravin: 

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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do souladu své cíle boje proti AMR a aby přijali osvědčené postupy používané v EU na 

jejich územích, a to i díky využití recipročních ustanovení v obchodních dohodách; 

38. vyzývá zdravotnické orgány, aby prováděly komplexní kontroly s cílem zabránit 

nelegálnímu používání antibiotik v Evropské unii; 

39. konstatuje, že v rámci jakékoli budoucí obchodní dohody se Spojeným královstvím po 

brexitu je nutné tuto otázku řešit a že je třeba stanovit podmínku, že Spojené království 

bude následovat jakýkoli další postup EU v boji proti AMR, a to v zájmu ochrany 

spotřebitelů a pracovníků v EU a Spojeném království; 

40. konstatuje, že hospodářským zvířatům chovaným pro potravinářské účely ve Spojených 

státech je podáváno pětkrát vyšší množství antibiotik než zemědělským zvířatům ve 

Spojeném království; zdůrazňuje proto význam kontrol dovozu masa do EU; 

41. vyzývá Komisi a členské státy, aby vznášely otázky týkající se AMR na nejvyšší 

politické úrovni, včetně všech relevantních fór OSN a dalších mezinárodních fór, 

s cílem dosáhnout ambiciózních výsledků; zdůrazňuje, že v kontextu přístupu „Jedno 

zdraví“ je z hlediska zdraví lidí i zvířat v celosvětovém měřítku klíčové, aby probíhala 

mezinárodní spolupráce zahrnující sdílení informací, odborných poznatků 

a osvědčených postupů v boji proti AMR, a že rozhodná opatření a komplexní právní 

předpisy musí zajistit rovnováhu mezi lidským zdravím a zdravím zvířat a životním 

prostředím; vítá zřízení sítě EU pro přístup „Jedno zdraví“ v oblasti AMR, jejímž cílem 

je usnadňovat přeshraniční výměnu osvědčených postupů mezi odvětvími humánní 

a veterinární medicíny členských států, umožňovat sdílení inovativních myšlenek 

a posílit vnitrostátní úsilí v boji proti AMR; 

42. odkazuje na globální akční plán boje proti antimikrobiální rezistenci, který podpořilo 

Světové zdravotnické shromáždění na svém 68. zasedání v květnu 2015 s cílem bojovat 

proti antimikrobiální rezistenci včetně rezistence na antibiotika (WHA68/2015/REC/1, 

příloha 3); 

43. vyzývá ke komplexním kontrolám výrobců antibiotik, s cílem zajistit, aby doby 

ošetřování odpovídaly skutečnosti a aby v potravinářských produktech nebyla přítomna 

žádná antibiotika; 

44. konstatuje, že z globálního hlediska jsou geny rezistentní vůči antibiotikům přítomny 

v životním prostředí – půdě, vodě a usazeninách; zdůrazňuje, že čistírny odpadních vod, 

do nichž se antibiotika dostávají z domácností, nemocnic a průmyslu, jsou hlavním 

zdrojem genů rezistentních vůči antibiotikům v životním prostředí; vyzývá 

k soustavnému sledování antibiotik a genů rezistentních vůči antibiotikům v čistírnách 

odpadních vod a k výraznějším investicím do filtrovacích systémů; 

45. zdůrazňuje, že intenzivní živočišná výroba může zahrnovat nesprávné a opakované 

používání antibiotik u skotu a drůbeže v zemědělských podnicích s cílem dosáhnout 

rychlejšího růstu a že jsou také často používána z profylaktických důvodů k prevenci 

šíření chorob, které jsou důsledkem stísněných, přeplněných a stresujících podmínek, 

v nichž jsou zvířata chována, a které oslabují jejich imunitní systém, a k vyvážení 

nehygienických podmínek chovu; 
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46. zdůrazňuje, že podle společného vědeckého stanoviska Evropské agentury pro léčivé 

přípravky a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin k opatřením, která mají snížit 

používání antimikrobiálních látek u zvířat určených k produkci potravin a k výsledným 

dopadům na bezpečnost potravin, (stanovisko RONAFA)1 jsou bezpečná a nutričně 

vyvážená krmiva účinným preventivním opatřením pomáhajícím zvířatům čelit 

patogenům díky zlepšení celkového zdraví zvířat a životních podmínek prostřednictvím 

specifických krmných strategií, složení krmiva, krmným přípravkům a zpracování 

krmiv; 

47. vyzývá k podpoře a posilování produkce založené na agroekologii a k přechodu k této 

produkci; 

48. zdůrazňuje, že bez harmonizovaných a okamžitých opatření v globálním měřítku se svět 

blíží k postantibiotickému období, kdy by běžné infekce mohly opět zabíjet. 

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