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Předmět: Hrozba antimikrobiální rezistence pro veřejné zdraví

V červnu 2011 navštívila delegace Výboru EP pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin Evropskou agenturu pro léčivé přípravky v Londýně. Během této 
návštěvy vyjádřila agentura i delegace své znepokojení nad rostoucí rezistencí vůči 
antimikrobiálním látkám, zejména proti antibiotikům. Ze závěrů technické zprávy, kterou 
agentura vydala společně s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) 
již v roce 2009, vyplývá, že ročně v EU umírá v důsledku nákazy bakteriemi rezistentními 
vůči řadě léčivých přípravků nejméně 25 000 pacientů, že tyto bakteriální infekce zvyšují 
v EU náklady na zdravotní péči a že produktivita v jejich důsledku klesá v přepočtu 
o nejméně 1,5 miliardy EUR ročně1. Zpráva Komise o provádění doporučení Rady z roku 
20012 a průzkum Eurobarometru z roku 2010 poukázaly na řadu nedostatků a chyb při 
propagaci obezřetného užívání antimikrobiálních látek. Tuto problematickou situaci ještě 
zhoršuje malé množství nově certifikovaných antimikrobiálních látek v posledních letech, což 
může vést k tomu, že léčba infekcí bude v budoucnosti ještě obtížnější. Antimikrobiální 
rezistence je problém, který se stále více dotýká lidí i zvířat. Člověk totiž může rezistenci 
získat od zvířat prostřednictvím potravinového řetězce nebo přímého kontaktu.
Antimikrobiální rezistence je jevem, který má očividně přeshraniční dosah.

Mohla by Komise vysvětlit, jakým způsobem budou problém antimikrobiální rezistence řešit 
v budoucnosti iniciativy EU, včetně legislativních návrhů, s konkrétním zaměřením na:

1.  obezřetné užívání certifikovaných antimikrobiálních látek u lidí i zvířat,  
2.  nutnost vytvořit pobídky pro investice do nových antimikrobiálních látek,

                                               
1 „Bakteriální výzva: čas konat“,  společná technická zpráva ECDC/EMEA, září 2009.

2  Pracovní dokument útvarů Komise doprovázející druhou zprávu Komise Radě vypracovanou na základě zpráv 
členských států o provádění doporučení Rady o obezřetném používání antimikrobiálních látek v lékařství 
(2002/777/ES) 
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3.  souvislost antimikrobiální rezistence s nárůstem výdajů veřejného zdravotnictví 
v členských státech?
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