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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. διαπιστώνει ότι, παρά το γεγονός ότι το σχέδιο δράσης της Επιτροπής αποτελεί ένα βήμα 

προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν αρκεί για να περιορίσει τον αυξανόμενο κίνδυνο από τη 

μικροβιακή αντοχή σε διεθνές επίπεδο· θεωρεί ότι τα μέτρα που προτείνονται στο σχέδιο 

δράσης πρέπει να εφαρμοσθούν το συντομότερο δυνατό· ζητεί, επομένως, από την 

Επιτροπή τη δημιουργία ολοκληρωμένου χάρτη πορείας, στον οποίο θα σκιαγραφούνται 

τα σχετικά μέτρα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης πιθανής νομοθετικής δράσης· 

2. υπογραμμίζει ότι το σχέδιο δράσης πρέπει να αφορά όλα τα ζώα που καλύπτονται από τη 

στρατηγική της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένων για 

παράδειγμα των ζώων συντροφιάς και των ζώων που χρησιμοποιούνται για αθλήματα, και 

πρέπει να δίνει έμφαση στη λογική σύνδεση μεταξύ υγείας των ζώων και χρήσης 

αντιμικροβιακών ουσιών, καθώς και στη σύνδεση μεταξύ υγείας των ζώων και 

ανθρώπινης υγείας· 

3. συμφωνεί ότι απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση βάσει της συνετής και υπεύθυνης 

χρήσης των αντιμικροβιακών ουσιών και της συνεχούς βελτίωσης της βιοασφάλειας και 

των συστημάτων ζωοτεχνίας που προωθούν την καλή υγεία των ζώων, επιτρέπουν στα 

ζώα να συμπεριφέρονται ανάλογα με το είδος τους, ελαχιστοποιούν τη συχνότητα 

εμφάνισης των ασθενειών και περιορίζουν τη μετάδοση ασθενειών, μειώνοντας κατ’ 

αυτόν τον τρόπο την ανάγκη για συνταγογράφηση αντιμικροβιακών ουσιών· 

4. ζητεί την εισαγωγή ορθών πρακτικών για να μειωθεί η μικροβιακή αντοχή στην 

κτηνοτροφία· σημειώνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτροφή νεαρών 

ζώων, που προέρχονται συχνά από διαφορετικούς εκτροφείς και εκτίθενται ως εκ τούτου 

σε κίνδυνο προσβολής από ασθένειες όταν συγκεντρώνονται στον ίδιο χώρο· 

5. ζητεί να υπάρξει περισσότερη και καλύτερα συντονισμένη έρευνα για νέα αντιμικροβιακά 

και για άλλες εναλλακτικές λύσεις (εμβολιασμός, βιοασφάλεια, εκτροφή με στόχο την 

ανθεκτικότητα) και για τεκμηριωμένες στρατηγικές για την αποφυγή και τον έλεγχο των 

λοιμωδών νόσων στα ζώα· 

6. συνιστά την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας, της καλύτερης επικοινωνίας και της 

βελτιωμένης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης όσον αφορά τη χρήση 

αντιμικροβιακών ουσιών·  

7. προτείνει την προώθηση βιώσιμων κτηνοτροφικών συστημάτων που θα βασίζονται σε 

ορθές πρακτικές διαχείρισης οι οποίες θα μεγιστοποιούν την αποδοτική χρήση των πόρων 

και θα μειώσουν την εξάρτηση των αγροτών από δαπανηρά, μη βιώσιμα μέσα παραγωγής 

που εγκυμονούν υψηλούς κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία· 

8. συμφωνεί με την Επιτροπή όσον αφορά την ανάγκη ενίσχυσης του κανονιστικού πλαισίου 

για τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές και ζητεί την επίτευξη 
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συνοχής όσον αφορά τους κανόνες της ΕΕ και την επιβολή τους· 

9. επισημαίνει ότι η χρήση αντιμικροβιακών ουσιών σε υποθεραπευτική δόση απαγορεύεται 

στην ΕΕ·  

10. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την εφαρμογή της απαγόρευσης του 2006 όσον 

αφορά τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών ως αυξητικών παραγόντων στα κράτη μέλη· 

11. φρονεί ότι πρωταρχικός στόχος ενός κτηνοτρόφου πρέπει να είναι να διατηρεί τα ζώα του 

υγιή και παραγωγικά μέσω κατάλληλων μεθόδων ζωοτεχνίας και να διασφαλίζει την καλή 

διαβίωσή τους· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι και η ορθή χρήση αντιβιοτικών αποτελεί 

αναγκαίο μέσο στο πλαίσιο της ζωοτεχνίας όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων· 

12. διαπιστώνει ότι η μικροβιακή αντοχή στα ζώα διαφέρει μεταξύ ειδών και μεταξύ 

διαφόρων τύπων ζωοτεχνίας· 

13. υπογραμμίζει ότι απώτερος στόχος είναι να διατηρηθούν οι αντιμικροβιακές ουσίες ως 

αποτελεσματικό εργαλείο καταπολέμησης των ασθενειών, τόσο σε ζώα όσο και σε 

ανθρώπους, περιορίζοντας όμως αυστηρά τη χρήση τους στο ελάχιστο απαραίτητο 

επίπεδο· προτείνει, επομένως, να περιορισθεί και σταδιακά να καταργηθεί η χρήση στα 

ζώα αντιμικροβιακών ουσιών που έχουν ταξινομηθεί από την ΠΟΥ ως ουσίες καίριας 

σημασίας για ανθρώπινη θεραπεία· 

14. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των εμβολίων για τον περιορισμό των ασθενειών και τη 

μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών στο πλαίσιο της άσκησης καλών πρακτικών 

ζωοτεχνίας· πιστεύει ότι τα εμβόλια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο 

της καλής ζωοτεχνίας ή των κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας και ότι οι κτηνίατροι 

πρέπει να χορηγούν αντιβιοτικά μόνον εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι· 

15. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) να δώσει 

ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση και στην ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά 

τη μικροβιακή αντοχή των ζώων στην ΕΕ· 

16. ζητεί τη συνετή και υπεύθυνη χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στα ζώα και την 

παροχή περισσότερης ενημέρωσης στους κτηνιάτρους και τους αγρότες βοηθώντας τους 

να ελαχιστοποιήσουν την ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής· ζητεί την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών, που μπορούν να χρησιμεύσουν ως σημαντικά εργαλεία για την 

καταπολέμηση της ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής, όπως η έγκριση κατευθυντήριων 

γραμμών σχετικά με τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών· 

17. ζητεί να συνεχισθούν οι προσπάθειες ώστε να διασφαλισθεί ότι οι αντιμικροβιακές ουσίες 

χρησιμοποιούνται στους τομείς της κτηνιατρικής και της ιατρικής μόνον όπου η χρήση 

τους είναι δικαιολογημένη· 

18. τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχει έλλειψη αξιόπιστης ενημέρωσης σχετικά με 

τη χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών και ότι χρειάζονται διαφανή, συνεκτικά και 

συνεπή δεδομένα· 

19. ζητεί από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής ώστε να 
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διασφαλίζουν ότι τα πρότυπα χρήσης σε μεμονωμένα αγροκτήματα είναι τα ενδεδειγμένα, 

διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την υπεύθυνη και ελάχιστη χρήση· 

20. υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ανθεκτικότητα 

στα αντιβιοτικά, υπογράμμισε την ανάγκη να αποκτηθεί μια πλήρης εικόνα σχετικά με το 

πότε, πού, πώς και σε ποια ζώα χρησιμοποιούνται αντιμικροβιακές ουσίες και πιστεύει ότι 

τα συναφή δεδομένα πρέπει να συλλέγονται, να αναλύονται και να δημοσιοποιούνται από 

την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση, και ότι τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να είναι 

εναρμονισμένα και συγκρίσιμα, ώστε να καθιστούν δυνατή την κατάλληλη ανάλυση και 

την ανάληψη αποτελεσματικής, συντονισμένης και ειδικής για το κάθε είδος δράσης που 

θα είναι προσαρμοσμένη στους διάφορους τύπους ζωοτεχνίας, με σκοπό να 

καταπολεμηθεί η μικροβιακή αντοχή τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 

μελών·  

21. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην έκθεση προόδου που θα συντάξει σχετικά 

με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη μικροβιακή αντοχή μια επισκόπηση της 

μείωσης που έχει επιτευχθεί από κάθε κράτος μέλος της χρήσης κτηνιατρικών 

αντιμικροβιακών φαρμάκων· 

22. καλεί την Επιτροπή να υποχρεώσει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν με τη βοήθεια 

βάσεων δεδομένων την αποτελεσματική και ολιστική παρακολούθηση της χρήσης 

αντιβιοτικών στο σύνολο της ζωοτεχνίας· επισημαίνει ότι η καταγραφή της χρήσης 

αντιβιοτικών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι ήδη υποχρεωτική· 

23. καλεί την Επιτροπή να λάβει κάθε απαιτούμενο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει ένα 

ευρύ και αποτελεσματικό σύστημα διάγνωσης σε επίπεδο κρατών μελών, με το οποίο θα 

εξασφαλίζεται η έγκαιρη παράδοση των αποτελεσμάτων όταν διενεργούνται 

βακτηριολογικές εξετάσεις· 

24. ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη χωριστή παρακολούθηση και τον έλεγχο 

της αντοχής των ζώων εκτροφής, των οικόσιτων ζώων, των ζώων που χρησιμοποιούνται 

στον αθλητισμό, κτλ, χωρίς αυτό να δημιουργήσει πρόσθετη οικονομική ή διοικητική 

επιβάρυνση για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους ή τους κτηνιάτρους· 

25. φρονεί ότι στα δεδομένα που θα συλλέγονται σχετικά με τη χρήση αντιβιοτικών πρέπει 

να έχουν πρόσβαση αποκλειστικά εμπειρογνώμονες, οι αρχές και οι σχετικοί φορείς 

λήψης των αποφάσεων· 
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