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B7-000/2001

Euroopa Parlamendi resolutsioon antibiootikumiresistentsuse kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 22. mai 2008. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu uue 
loomatervishoiustrateegia kohta aastateks 2007–2013 (P6_TA(2008)0235);

– võttes arvesse oma 5. mai 2010. aasta resolutsiooni aastateks 2006–2010 koostatud 
loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava hindamise kohta 
(P7_TA(2010)0130);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta direktiivi 
2003/99/EÜ zoonooside ja zoonootilise toimega mõjurite seire kohta ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määrust salmonella ja teiste konkreetsete 
toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta;

– võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse, Euroopa 
Toiduohutusameti, Euroopa Ravimiameti ning tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide 
teaduskomitee ühisarvamust, mis käsitleb antimikroobset resistentsust ja keskendub 
zoonootilistele nakkustele (avaldatud Euroopa Toiduohutusameti Teatajas 2009. aastal,
7(11):1372);

– võttes arvesse XX 2011. aasta suuliselt vastatavat küsimust (O-XX/2011 – B7-000/2011) 
antimikroobse resistentsuse kohta;

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et kuna antimikroobne resistentsus ohustab tõsiselt eelkõige noori loomi, on 
see Euroopa loomakasvatussektoris saamas üha tõsisemaks probleemiks;

B. arvestades, et kuna eeldatavasti kirjutatakse tänases Euroopas peaaegu pool 
antibiootikumide kogusest välja loomade tarvis ning antimikroobne resistentsus on 
loomadel ja inimestel ühesugune, on tegemist tõeliselt valdkondadevahelise küsimusega, 
millele peab lähenema koordineeritult ühenduse tasandil;

C. arvestades, et resistentsuse tekkimise riskifaktoriks peetakse loomadel üldiselt 
antimikroobsete preparaatide tavapärast kasutamist;

D. arvestades, et ka biotsiidide kasutamine võib aidata kaasa antimikroobse resistentsuse 
tekkimisele; 

E. arvestades, et ka rümpade keemiline saastatusest puhastamine võib aidata kaasa 
antimikroobse resistentsuse tekkimisele;

F. arvestades, et toidust on saamas antimikroobse resistentsuse edasiandmisel oluline vektor;
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G. arvestades, et mittetoiduloomad, nagu lemmikloomad, võivad samuti olla antimikroobse 
resistentsuse kandjad ning lihtsustada selle edasiandmist, mis tuletab meelde seda, et 
inimmeditsiinis kasutamiseks mõeldud antimikroobsed ravimid tuleb eraldi märgistada;

H. arvestades, et tänapäeval tundub mõeldamatu nüüdisaegne loomakasvatus, kus puudub 
võimalus kasutada haiguste raviks antibiootikume ning loomade hea tervis ja 
antibiootikumide mõistlik kasutamine aitaks hoida ära antimikroobse resistentsuse 
levimist;

I. arvestades, et Euroopa Parlament rõhutas oma 5. mai 2010. aasta resolutsioonis (aastateks 
2006–2010 loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava hindamise kohta) 
seost loomade heaolu, loomade tervise ja rahva tervise vahel ning nõudis tungivalt, et 
komisjon ja liikmesriigid tegeleksid loomade antimikroobse resistentsuse kasvava 
probleemiga vastutustundlikul moel; 

J. arvestades eelkõige, et Euroopa Parlament kutsus komisjoni üles koguma ja analüüsima 
andmeid loomatervishoiutoodete, sealhulgas antibiootikumide kohta, eesmärgiga tagada 
nende toodete tõhus kasutamine,

Andmete ühine kogumine

1. kiidab heaks komisjoni ja selle ametite pingutused seoses andmete ühise kogumisega 
selles valdkonnas, eriti 2009. aasta algatuse luua Euroopa antimikroobsete ainete 
veterinaarmeditsiinis tarbimise üleeuroopaline seire (ESVAC); avaldab kahetsust, et 
ESVACi võrgustikuga ei ole veel kõik liikmesriigis ühinenud; kutsub komisjoni üles 
eraldama ESVACi võrgustikule tööülesannete täitmiseks piisavalt rahalisi vahendeid;

2. teab, et veterinaarseid ravimeid (ning nende toodete kasutamist loomadel) käsitlevate 
võrreldavate andmete nõuetekohane kogumine ja analüüsimine on esimene oluline samm; 
rõhutab, et vaja on saada täielikku ülevaadet selle kohta, millal, kus, kuidas ja milliste 
loomade puhul antimikroobseid aineid kasutatakse, ilma et talupidajatele või teistele 
loomaomanikele tekitatakse rahalist või halduslikku lisakoormust;

3. rõhutab, et andmeid ei ole vaja ainult koguda, vaid neid peab ka põhjalikult analüüsima 
ning tulemusi tuleb rakendada;

Teadusuuringud

4. nõuab tungivalt, et tehtaks teadusuuringud antimikroobsetest ainetest vaba 
loomakasvatuse kohta, seega on rohkem vaja teadusuuringuid muude alternatiivide 
(vaktsineerimine, bioohutus, resistentsust arvestav tõuaretus) kohta ning tõenditel 
põhinevaid strateegiaid, et vältida ja kontrollida loomade nakkushaigusi; rõhutab sellega 
seoses, kui oluline on loomakasvatuse jaoks selliste heade süsteemide väljatöötamine, mis 
vähendavad oluliselt antibiootikumide väljakirjutamise vajadust;

5. nõuab tungivalt, et teadusuuringute ressursse nii inimeste kui ka veterinaaria poolelt 
paremini kooskõlastataks, luues olemasolevate uurimisinstituutide võrgustiku;

Järelevalve ja seire
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6. kutsub kõiki liikmesriike üles regulaarselt korraldama antimikroobse resistentsuse 
süsteemset järelevalvet ja seiret nii toiduloomade kui ka lemmikloomade seas, ilma et 
talupidajatele või teistele loomaomanikele tekitatakse rahalist või halduslikku 
lisakoormust; rõhutab, et ühtlustatud andmed, sealhulgas riskifaktoreid käsitlev teave 
peaks olema kergesti kättesaadav ühtsest kontaktpunktist; 

7. kutsub üles Toidu- ja Veterinaarametit ning Euroopa Toiduohutusametit kajastama 
tulevikus oma eelarves suurenenud vajadust lisakontrollide ja analüüside järele selles 
valdkonnas;

8. kutsub kõiki sidusrühmasid üles teadvustama oma vastutust, et tõkestada antimikroobse 
resistentsuse edasiarenemist ja levimist oma tegevusvaldkonnas, nagu veterinaaria ja 
loomakasvatus;

9. teeb ettepaneku, et antimikroobse resistentsuse ühtsustatud kontroll sanitaarnäitlikute 
mikroorganismide suhtes (nagu E.coli) tuleks elusloomade ja liha puhul muuta 
kohustuslikuks;

Antibiootikumide püsiv tõhusus

10. rõhutab, et peamine eesmärk on hoida antibiootikume tõhusa vahendina haiguste vastu 
võitlemisel nii loomade kui ka inimeste puhul; 

11. nõuab tungivalt, et antimikroobseid aineid kasutataks loomade puhul mõistlikult ning et 
veterinaaridele ja talupidajatele antaks rohkem õpet ja teavet strateegiate kohta, kuidas 
antimikroobse resistentsuse edasiarenemist minimeerida;

12. nõuab tungivalt, et loomakasvatuses võetaks kasutusele head tavad, sealhulgas 
loomatranspordiks talutavad tingimused, mis minimeerivad antimikroobse resistentsuse 
ohtu;

13. kutsub komisjoni üles lisama järgmisesse ELi loomade heaolu käsitlevasse strateegiasse 
(2011–2015) antimikroobset resistentsust käsitleva laiaulatusliku mitmeaastase 
tegevuskava; on arvamusel, et nimetatud tegevuskava peaks hõlmama kõiki loomi, 
sealhulgas lemmikloomi, ning rõhutama loogilist seost loomade heaolu ja 
antibiootikumide kasutamise vahel ning seost loomade heaolu ja inimeste tervise vahel;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


