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Tárgy: A közegészséget fenyegető antimikrobiális rezisztencia

2011 júniusában az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságának küldöttsége látogatást tett a londoni Európai 
Gyógyszerügynökségnél. A látogatás során mind az Ügynökség, mind pedig a küldöttség 
aggodalmát fejezte ki az antimikrobiális hatóanyagokkal, különösen az antibiotikumokkal 
szembeni erősödő rezisztencia miatt. Az Ügynökség és az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ (ECDC) már 2009-ben közös technikai jelentést készített arról, hogy 
évente legalább 25 000 beteg hal meg az EU-ban több gyógyszernek ellenálló baktériumok 
okozta fertőzések miatt, és e baktériumok okozta fertőzések évente legalább 1,5 milliárd euró 
egészségügyi többletköltséget és termelékenységcsökkenést jelentenek1. A 2001-es tanácsi 
ajánlásokról szóló bizottsági jelentés2 és a 2010. évi Eurobarométer-felmérés számos 
hiányosságot tárt fel az antimikrobiális hatóanyagok körültekintő alkalmazásának 
előmozdítása tekintetében. A problémát súlyosbítja, hogy az utóbbi néhány évben csak 
néhány új antimikrobiális hatóanyagot engedélyeztek, ami a jövőben még nehezebbé teszi a 
fertőzések kezelését. Az antimikrobiális hatóanyagokkal szembeni rezisztencia egyre nagyobb 
probléma mind emberek, mind állatok esetében. A rezisztencia állatokról emberekre 
terjedhet az élelmiszerlánc vagy közvetlen kontaktus útján. Az antimikrobiális 
hatóanyagokkal szembeni rezisztencia egyértelműen olyan jelenség, amelynek határokon 
átnyúló következményei vannak.

Kifejtené-e a Tanács, hogy jövőbeli európai uniós kezdeményezések – többek között 
jogalkotási javaslatok – révén miként szándékozik kezelni az antimikrobiális hatóanyagokkal 
szembeni rezisztencia problémáját, különös tekintettel az alábbiakra:
                                               
1 The bacterial challenge: time to react (Bakteriális kihívás: ideje reagálni), ECDC/EMEA közös technikai 
jelentése, 2009. szeptember

2   A Bizottság belső munkadokumentuma, kísérő dokumentum az antimikrobiális hatóanyagoknak a humán 
orvostudományban való körültekintő alkalmazásáról szóló tanácsi ajánlásról (2002/77/EK) szóló, a tagállamok 
jelentései alapján a Tanácshoz intézett második bizottsági jelentéshez  
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1. az engedélyezett antimikrobiális hatóanyagok körültekintő alkalmazása emberek és 
állatok kezelésére egyaránt,  
2. új antimikrobiális szerekbe való beruházásokra irányuló ösztönzők szükségessége,
3. az antimikrobiális hatóanyagokkal szembeni rezisztenciának a tagállamok 

közegészségügyi kiadásai emelkedésében játszott szerepe?
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