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Angående: Det hot mot folkhälsan som antimikrobiell resistens utgör

En delegation från Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
besökte i juni 2011 Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) i London. Under detta 
studiebesök uttryckte både läkemedelsmyndigheten och delegationen sin oro för den ökande 
resistensen mot antimikrobiella medel, särskilt mot antibiotika. I en gemensam teknisk 
rapport från läkemedelsmyndigheten och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll 
av sjukdomar (ECDC) drogs redan 2009 slutsatsen att minst 25 000 patienter årligen dör i EU 
av infektioner som orsakas av bakterier som är resistenta mot ett flertal läkemedel, och att 
infektioner som orsakas av dessa bakterier leder till extra sjukvårdskostnader och 
produktivitetsminskningar i EU på minst 1,5 miljarder euro årligen1. I en rapport från 
kommissionen om genomförandet av rådets rekommendation2 från 2001 och i Eurobarometer-
undersökningen 2010 fastställdes en rad brister och luckor i stödet till återhållsam användning 
av mikrobiella medel. Problemet förvärras av att endast ett fåtal nya antimikrobiella medel 
godkänts de senaste åren, vilket kan leda till att infektioner blir mer svårbehandlade i 
framtiden. Antimikrobiell resistens är ett ökande problem för både människor och djur. 
Resistensen kan sprida sig från djur till människor genom livsmedelskedjan eller genom 
direkt kontakt. Antimikrobiell resistens är en företeelse som helt klart har gränsöverskridande 
konsekvenser.

Kan rådet redogöra för på vilket sätt problemet med antimikrobiell resistens bör hanteras 
genom framtida initiativ på EU-nivå, inbegripet lagstiftningsförslag? Dessa bör framför allt ta 
upp följande frågor:

                                               
1 Gemensam teknisk rapport från ECDC/EMA från september 2009: ”Bacterial challenge: time to react

2  Kommissionens arbetsdokument, tillhörande dokument till Andra rapporten från Kommissionen till Rådet på 
grundval av medlemsstaternas rapporter om genomförandet av Rådets rekommendation (2002/77/EG) om 
återhållsam användning av antimikrobiella medel inom humanmedicin 
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1. Återhållsam användning av godkända antimikrobiella medel för människor och djur.  
2. Behovet av incitament för att investera i nya antimikrobiella medel.
3. Kostnader för antimikrobiell resistens som bidrar till ökade utgifter för folkhälsa i 

medlemsstaterna.
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