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Resolucija Evropskega parlamentao ogroženosti javnega zdravja zaradi protimikrobne 
odpornosti

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. maja 2011 o odpornosti na antibiotike, ki se 
osredotoča na zdravje živali,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 18. novembra 2009 o 
odpornosti na antibiotike (SANCO/6876/2009r6),

– ob upoštevanju skupnega tehničnega poročila Evropskega centra za preprečevanje in 
nadzor bolezni in Evropske agencije za zdravila iz septembra 2009 z naslovom „Bakterije 
so izziv: čas je za ukrepanje“, ki poziva k zmanjšanju razkoraka med pojavom večkratno 
odpornih bakterij v EU in razvojem novih protibakterijskih sredstev,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 15. novembra 2001 o preudarni uporabi 
protimikrobnih sredstev v humani medicini (2002/77/ES) in resolucije Evropskega 
parlamenta z dne 23. oktobrar 2001 o predlogu tega priporočila Sveta (KOM (2001)0333-
C5-0411/2001-2001/2164(COS)),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. junija 2001 o strategiji Skupnosti za boj proti 
protimikrobni odpornosti (KOM(2001)0333),

– ob upoštevanju členov 115(5) in 110(2) svojega poslovnika,

A. ker protimikrobna sredstva lahko uničijo ali zavrejo rast bakterij, virusov in drugih 
mikroorganizmov (antibiotiki so mikrobna sredstva, ki delujejo zgolj na bakterije) in 
imajo zato pomembno vlogo pri izboljševanju javnega zdravja, saj pripomorejo k 
zmanjševanju števila smrti zaradi bolezni in okužb, ki so bile prej neozdravljive ali 
smrtne, 

B. ker so nekateri mikroorganizmi, ki so bili prej občutljivi na ta protimikrobna sredstva, 
zaradi njihove uporabe razvili odpornost (t.i. protimikrobna odpornost);  

C. ker pretirana in nenadzorovana uporaba teh protimikrobnih sredstev pospešuje ta naravni 
proces, s tem pa je ogrožen doseženi medicinski napredek,

D. ker se vsakič, ko se začne uporabljati nov antibiotik, pojavi odpornost pri ciljni bakteriji in 
bo tako tudi v prihodnje;  ker stalen razvoj novih protimikrobnih sredstev ne more iti v 
korak z razvojem odpornosti, zato poudarja, da je prednostna naloga zagotoviti učinkovit 
nadzor nad uporabo antibiotikov, ki naj bo omejena le na nujno zdravljenje,

E. ker je farmacevtska industrija približno štiri desetletja (od 40. do 70. let prejšnjega 
stoletja) zagotavljala reden dotok novih antibiotikov, tudi številne z novimi mehanizmi 
delovanja, s katerimi so zaobšli težave, ki jih je povzročala odpornost na zgodnejša 
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sredstva; ker je bilo od takrat razvitih in odobrenih samo nekaj novih protimikrobnih 
sredstev,

F. ker je protimikrobna odpornost pomembno in pretežno nerešeno vprašanje, ki ogroža 
javno zdravje v Evropi in po svetu, povzroča, da je zdravljenje daljše in bolj zapleteno, 
zmanjšuje kakovost življenja, povečuje nevarnost smrti (vsako leto v EU umre 25.000 
bolnikov zaradi okužb, ki jih povzročijo odporni mikroorganizmi), povzroča dodatne 
stroške zdravstvenega varstva in izgubo produktivnosti v višini vsaj 1.5 milijarde evrov 
letno,

G. ker je protimikrobna odpornost postala tako pomembno vprašanje, da jo je Svetovna 
zdravstvena organizacija določila za temo letošnjega svetovnega dneva zdravja 7. aprila in 
da Evropska unija od leta 2008 vsako leto 18. novembra organizira evropski dan 
ozaveščanja o antibiotikih, 

H. ker je povezava med uporabo antibiotikov v veterinarske namene in razvojem odpornosti 
pri ljudeh jasna; ker kljub prepovedi uporabe antibiotikov kot pospeševalcev rasti ni 
opaziti znatnega zmanjšanja uporabe antibiotikov v veterinarskem sektorju, kjer se jih 
zaradi netrajnostne kmetijske prakse še vedno sistematično uporablja v preventivne 
namene,

I. ker ukrepi proti odpornosti na protimikrobna sredstva v humani medicini ne smejo 
potekati ločeno o ukrepov za boj proti odpornosti na protimikrobna sredstva v veterinarski 
medicini, pri živalski krmi in pridelavi poljščin, 

J. ker je protimikrobna odpornost pojav, ki ima očitno čezmejne posledice in ker ne moremo 
izključiti možnosti pojava izjemnega dogodka, ki ga najverjetneje ne bi mogli obvladati s 
sedanjimi sredstvi in znanjem,

1. ugotavlja z zaskrbljenostjo, da protimikrobna odpornost vse bolj ogroža javno zdravje v 
Evropi in po svetu, kljub ukrepom, ki so bili sprejeti na evropski in mednarodni ravni;

2. poziva k nadaljnji okrepitvi boja proti odpornosti na protimikrobna sredstva v humani 
medicini, pri čemer se je treba v naslednjem prednostnem redu osredotočiti na:

 preudarno uporabo protimikrobnih sredstev za ljudi in živali, ob zagotavljanju, da 
se jih uporablja samo, kadar so res potrebna za dejansko zdravljenje bolezni, ter v 
pravem odmerku, s pravimi presledkih med odmerki in ob pravem trajanju dajanja 
sredstva,

 nadzor in spremljanje protimikrobne odpornosti,
 potrebo po razvoju novih protimikrobnih sredstev in njihovih alternativ,
 povezavo z ukrepi za boj proti odpornosti na protimikrobna sredstva v veterinarski 

medicini, pri živalski krmi in pridelavi poljščin,

3. poziva Komisijo, naj nemudoma predlaga zakonodajni okvir za ukrepe proti protimikrobni 
odpornosti, 

Preudarna uporaba protimikrobnih sredstev
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4. znova poudarja, da je potrebni nujni ukrep za preprečitev nadaljnjega povečevanja 
odpornosti mikrorganizmov, in sicer z zmanjšanjem nepotrebne in neustrezne uporabe 
protimikrobnih sredstev;

5. je seznanjen, da je bilo v poročilu Komisije o izvajanju priporočila Sveta iz leta 20011 in 
raziskavi Eurobarometra iz leta 2010 ugotovljen niz pomanjkljivosti ter vrzeli pri 
spodbujanju preudarne uporabe protimikrobnih sredstev;

6. je seznanjen, da je dostop do informacij o protimikrobni odpornosti in posledicah 
potrošniškega obnašanja državljanov po Uniji še vedno neenak, zlasti glede izvrševanja 
zakonodaje o uporabi antibiotikov samo na zdravniški recept, saj je odstotek antibiotikov, 
ki so bili 2008 prodani brez recepta, pokazal znatne razlike med državami članicami; 

7. poziva Komisijo, naj dodatno razvije priporočila Sveta z dne 15. novembra 2001 in 
pripravi predloge za znatno zmanjšanje uporabe antibiotikov, opredeli in določi splošna 
načela in primere najboljše prakse pri uporabi protimikrobnih sredstev ter zagotovi, da 
bodo ta načela in metode ustrezno izvajani v Evropski uniji;

8. priznava, da o antibiotikih in njihovih učinkih obstaja veliko napačnih predstav, glede na 
raziskavo Komisije, pa naj bi 53 % Evropejcev še vedno verjelo, da antibiotiki ubijejo 
viruse, 47 % pa, da so učinkoviti zoper prehlad in gripo (posebni Evrobarometer št. 338 o 
protimikrobni odpornosti, april 2010);

9. poziva Komisijo, naj preuči vprašanje neustrezne uporabe in prodaje protimikrobnih 
sredstev na zdravniški recept ali brez njega z vidika obnašanja vseh udeležencev v celotni 
verigi, od zdravnika in lekarnarja do bolnika, ter izvaja celovito dolgoročno strategijo 
ozaveščanja vseh udeležencev; 

10. zato pozdravlja evropski dan ozaveščanja o antibiotikih, ki je vsako leto 18. novembra in 
je namenjen ozaveščanju o nevarnosti protimikrobne odpornosti za javno zdravje ter 
poziva k odgovornejši uporabi antibiotikov; 

Nadzor in spremljanje protimikrobne odpornosti

11. poudarja, da je dobro delujoč sistem nadzora in spremljanja pomemben za zbiranje 
zanesljivih in primerljivih podatkov o odpornosti patogenov na protimikrobna sredstva ter 
okužbah, ki jih povzročijo, saj omogočajo analizo trendov, zgodnje opozarjanje o širjenju 
odpornosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter nadzor nad njim, ter zbiranje 
podatkov o izdanih zdravniških receptih za protimikrobna sredstva in njihovi uporabi, da 
se omogoči nadzor celotne porabe;

12. zato pozdravlja evropski sistem za spremljanje protimikrobne odpornosti, hkrati pa 
priznava, da v nekaterih državah še vedno obstajajo številne težave pri dostopu do 
podatkov in v zvezi z njihovo kakovostjo;

                                               
1 Delovni dokument osebja Komisije; spremljevalni dokument drugega poročila Komisije in Sveta na podlagi 
poročil držav članic o izvajanju priporočila Sveta (2002/777/ES) o preudarni uporabi protimikrobnih sredstev v 
humani medicini  
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13. poziva Komisijo, naj nemudoma predlaga usklajen sistem za spremljanje protimikrobne 
odpornosti;

Potreba po razvoju novih protimikrobnih sredstev in njihovih alternativ

14. priznava, da zaradi naraščajočega razkoraka med pogostostjo okužb z odpornimi 
mikroorganizmi in upadom raziskav in razvoja novih protimikrobnih sredstev grozi 
nevarnost, da bi se sektor javnega zdravstva povrnil v dobo pred obstojem antibiotikov;  

15. meni, da je upad raziskav in razvoja posledica nedelovanja trga in Komisijo poziva, naj 
pripravi predloge za oblikovanje ali izboljšanje pobud za farmacevtsko industrijo, da bo 
povečala naložbe v raziskave in razvoj novih protimikrobnih sredstev in možnih 
alternativ, obenem pa priznava, da medicina ne bo mogla spremljati razvoja odpornosti 
zaradi neustrezne uporabe antibiotikov;

16. opozarja, da je potrebno v sklopu okvirnega programa EU za raziskave opraviti več 
raziskav o novih protimikrobnih sredstvih, pa tudi možnih alternativah;

Celosten pristop

17. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo ukrepi v zvezi z protimikrobno odpornostjo in 
javnim zdravjem del celostnega pristopa k protimikrobni odpornosti, in priznava povezavo 
z ukrepi za boj proti odpornosti na protimikrobna sredstva v veterinarski medicini, pri 
živalski krmi in pridelavi poljščin;

18. poziva Komisijo, naj obravnava vprašanje obsežne uporabe antibiotikov v živinoreji na 
področju veterinarske medicine;

19. poziva Komisijo, naj pripravi zakonodajne predloge za ukinitev antibiotikov v preventivne 
namene v živinoreji; 

20. poziva k kar največjemu ločevanju med aktivnimi snovmi in mehanizmi učinkovanja, ki 
se jih uporablja v humani in veterinarski medicini, da se zmanjša tveganje prenosa 
odpornosti na antibiotike z živine na ljudi; 

21. meni, da bi bilo treba v kmetijstvu prepovedati uporabo t.i. antibiotikov, ki se jih 
uporablja v skrajni sili in delujejo na problematične človeške patogene; 

Mednarodno sodelovanje

22. poziva Komisijo, naj okrepi tesno sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo in 
drugimi ustreznimi stranmi in organizacijami na mednarodni ravni, za učinkovitejšo 
obravnavo protimikrobne odpornosti na svetovni ravni ter v zvezi s tem pozdravlja 
ustanovitev čezatlantske projektne skupine EU–ZDA o nujni protimikrobni odpornosti;

23. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


