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Относно: Антимикробната резистентност като заплаха за общественото здраве

През юни 2011 г. делегация на комисията на Европейския парламент по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните посети Европейската агенция по 
лекарствата в Лондон. По време на това посещение беше изразена загриженост, както 
от страна на Агенцията, така и от страна на делегацията, относно растящата 
резистентност към антимикробни агенти, по-специално антибиотици. В заключенията 
на съвместен технически доклад на Агенцията и на Европейския център за 
профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) се сочеше още през 2009 г., че 
най-малко 25 000 пациенти в ЕС умират всяка година вследствие на инфекции, 
дължащи се на бактерии, резистентни към множество лекарствени продукти, и че 
инфекциите в ЕС, дължащи се на такива бактерии, водят до допълнителни разходи за 
здравеопазването и загуби за производителността, които възлизат на най-малко 1,5 
милиарда евро на година1. Доклад на Комисията относно препоръките на Съвета от 
2001 г.2 и проучването на Евробарометър от 2010 г. установяват редица недостатъци и 
пропуски в насърчаването на разумна употреба на антимикробните агенти. Проблемът 
се утежнява поради факта, че само малък брой нови антимикробни агенти са получили 
разрешение през последните няколко години, в резултат на което е възможно 
инфекциите да станат по-трудни за лечение в бъдеще. Антимикробната резистентност е 
все по-голям проблем както за хората, така и за животните. Резистентността може да се 
предава от животните на хората посредством хранителната верига или директен 
контакт. Антимикробната резистентност е феномен, който има ясни трансгранични 
последици.

                                               
1 Предизвикателството на бактериите: време е за реакция, съвместен технически доклад на 
ECDC/EMEA, септември 2009 г.

2 Документ на службите на Комисията, придружителен документ към втория доклад на Комисията до 
Съвета, изготвен въз основа на докладите на държавите-членки относно изпълнението на Препоръката на 
Съвета (2002/777/EC) за разумно използване на антимикробните агенти в хуманната медицина
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Би ли обяснила Комисията какви мерки ще бъдат предприети по отношение на 
проблема с антимикробната резистентност посредством бъдещи инициативи на ЕС, 
включително законодателни предложения, като се разглеждат по-специално въпросите 
относно:

1. разумната употреба на разрешените антимикробни агенти за хора и животни;
2. необходимостта от стимули за инвестиране в нови антимикробни агенти;
3. въздействието на антимикробната резистентност по отношение на 

увеличаването на разходите за публичното здравеопазване в държавите-членки?
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