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Forslag til beslutning B9-0424/2021
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Kommissionens delegerede forordning af 26. maj 2021 om supplerende regler til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 for så vidt angår fastsættelse af kriterierne for 
udpegning af antimikrobielle stoffer, der skal forbeholdes behandling af visse infektioner hos 
mennesker

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. mener, at en sådan undtagelse kun 
bør gælde for behandling af individuelle 
dyr med en klinisk diagnosticeret alvorlig, 
livstruende sygdom, som, hvis den 
behandles uhensigtsmæssigt, ville 
medføre betydelig sygelighed eller 
betydelig dødelighed, og for hvilken der 
ikke findes nogen alternativ behandling, 
alternative bedriftsforvaltningsstrategier 
eller forbedrede dyreopdrætsteknikker til 
forebyggelse, behandling eller 
bekæmpelse af sygdommen, og bør være 
betinget af, at der kræves en 
antibiotikafølsomhedstest forud for 
behandlingen;

7. mener, at der bør gælde en 
undtagelse for individuel behandling af 
individuelle dyr efter en individuel 
diagnose, herunder gennemførelse af et 
antibiogram, som fører til det resultat, at 
der ikke er mindre potente antimikrobielle 
stoffer til rådighed; mener endvidere, at 
hvis flere dyr i samme hold er berørt, kan 
de alle behandles, men kun under 
ovennævnte betingelser; understreger, at 
anvendelsen af antimikrobielle stoffer 
under disse betingelser bør meddeles de 
kompetente nationale myndigheder, og at 
medlemsstaterne bør indsamle og vurdere 
disse data for at kunne give yderligere 
anbefalinger og vejledning om, hvordan 
anvendelsen af antimikrobielle stoffer kan 
reduceres;

Or. en
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Forslag til beslutning B9-0424//2021
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Kommissionens delegerede forordning af 26. maj 2021 om supplerende regler til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 for så vidt angår fastsættelse af kriterierne for 
udpegning af antimikrobielle stoffer, der skal forbeholdes behandling af visse infektioner hos 
mennesker

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 7a. understreger, at en omfattende 
overvågning af anvendelsen af antibiotika 
inden for landbruget, der er udviklet i 
samarbejde med dyrlægerne, har ført til, 
at anvendelsen af antibiotika er blevet 
dokumenteret grundigt, og har forbedret 
anvendelsen heraf yderligere; beklager, at 
der endnu ikke findes noget 
sammenligneligt system for 
humanmedicin; anmoder derfor 
Kommissionen om at forelægge et 
lovgivningsforslag om anvendelse af 
antibiotika i humanmedicin på samme 
retsgrundlag som for veterinærmedicin, 
hvis der ikke er gjort tilstrækkelige 
fremskridt med hensyn til hensigtsmæssig 
anvendelse af antibiotika i humanmedicin 
på medlemsstatsniveau inden for de næste 
to år, og opfordrer Kommissionen til at 
foreslå en retlig ramme i form af et 
instrument, der tilskynder til udvikling af 
nye antibiotika;

Or. en


