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Резолюция на Европейския парламент относно Делегиран регламент на 
Комисията от 26 май 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/6 на 
Европейския парламент и на Съвета посредством установяване на критерии за 
определянето на антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за 
лечението на някои инфекции при хората
(C(2021)03552 – 2021/2718(DEA))

Европейският парламент,

– като взе предвид Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент 
(ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяване на 
критерии за определянето на антимикробни средства, които трябва да бъдат 
запазени за лечението на някои инфекции при хората (C(2021)03552),

– като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. относно ветеринарните лекарствени продукти и за отмяна на 
Директива 2001/82/ЕО1, и по-специално член 37, параграф 4 и член 147, 
параграф 7 от него,

– като взе предвид член 111, параграф 3 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните,

А. като има предвид, че антимикробната резистентност (АМР) е сериозно 
предизвикателство за здравето на хората и животните – в Съюза и в световен 
мащаб;

Б. като има предвид, че по данни от 2015 г. в Съюза всяка година 33 000 души 
умират поради АМР2, което представлява увеличение с повече от 30% в 
сравнение с приблизително 25 000 смъртни случая през 2007 г.3;

В. като има предвид, че според изчисленията АМР е причина за 700 000 смъртни 
случая през 2015 г. в световен мащаб4, а до 2050 г. бездействието се очаква да 

1 ОВ L 4, 7.1.2019 г., стр. 43. 
2 https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/33000-people-die-every-year-due-infections-antibiotic-resistant-
bacteria
3 Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията/Европейска агенция по 
лекарствата, съвместен технически доклад The bacterial challenge: time to react - A call to narrow the gap 
between multidrug-resistant bacteria in the EU and the development of new antibacterial agents 
(Предизвикателството на бактериите: време за реакция – призив за намаляване на пропастта между 
мултирезистентните бактерии в ЕС и разработването на нови антибактериални агенти), септември 
2009 г., 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/0909_TER_The_Bacterial_Ch
allenge_Time_to_React.pdf
4 Съобщение на Комисията от 29 юни 2017 г. — Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу 

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/33000-people-die-every-year-due-infections-antibiotic-resistant-bacteria
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/33000-people-die-every-year-due-infections-antibiotic-resistant-bacteria
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/0909_TER_The_Bacterial_Challenge_Time_to_React.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/0909_TER_The_Bacterial_Challenge_Time_to_React.pdf
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причини десет милиона смъртни случая годишно в световен мащаб5 – повече от 
смъртните случаи поради рак;

Г. като има предвид, че „подходът „Едно здраве“ е многосекторен подход, при който 
се признава, че здравето на хората е свързано със здравето на животните и с 
околната среда, както и че действията за справяне със заплахите за здравето 
трябва да отчитат посочените три измерения6;

Д. като има предвид, че употребата на антимикробни средства в лекарствени 
продукти, използвани при животни, ускорява развитието и разпространението на 
резистентни микроорганизми и застрашава ефикасната употреба на и без това 
ограничения набор от антимикробни средства за лечение на инфекции при човека;

Е. като има предвид, че според проучванията от 2017 г. в абсолютно изражение 73% 
от всички антимикробни средства, продавани в световен мащаб, се използват при 
животни, отглеждани за храна7; като има предвид, че в относително изражение 
хората и животните използват сравними количества антимикробни средства, но 
тъй като биомасата на отглежданите за храна животни далеч надвишава 
биомасата на хората, при животните е по-вероятно да възникнат нови резистентни 
мутации8;

Ж. като има предвид, че на 8 април 2021 г. Европейският орган за безопасност на 
храните докладва, че равнищата на резистентност все още са високи при 
бактериите, причиняващи предавани чрез храни инфекции9;

З. като има предвид, че в междуведомствен доклад от 11 юни 2021 г. относно 
интегрирания анализ на употребата на антимикробни агенти и появата на 
антимикробна резистентност при бактерии при хора и отглеждани за 
производство на храни животни в ЕС/ЕИП беше установено, че „[з]а някои 
комбинации от бактерии и антимикробни средства резистентността при бактерии 
при хора е свързана с резистентност при бактерии при отглеждани за 
производство на храни животни, която от своя страна е свързана с употребата на 
антимикробни средства при животните“; като има предвид, че в доклада се стига 
до заключението, че „като цяло констатациите сочат, че по-нататъшната намеса с 

антимикробната резистентност (COM(2017)2017).
5 Tackling drug-resistant infections globally (Справяне в световен мащаб с резистентните на лекарства 
инфекции), Review on Antimicrobial Resistance, май 2016 г., https://amr-
review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf 
6 Вж. член 2, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2021/522 на Европейския парламент и на Съвета от 24 март 
2021 г. за създаване на програма за действията на Съюза в областта на здравето (програма „ЕС в 
подкрепа на здравето“) за периода 2021—2027 г. и за отмяна на Регламент (ЕС) № 282/2014 ( ОВ L 107, 
26.3.2021, стр. 1).
7 Tiseo, K., Huber, L., Gilbert, M., Robinson, T.P., Van Boeckel, T.P., Global Trends in Antimicrobial Use in 
Food Animals from 2017 to 2030 (Световни тенденции в употребата на антимикробни средства при 
отглеждани за храна животни за периода 2017 – 2030 г.) Antibiotics (Basel), декември 2020 г., 9(12): 918; 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7766021/
8 Van Boeckel, T.P., Glennon, E.E., Chen, D., Gilbert, M., Robinson, T.P., Grenfell, B.T., et al., Reducing 
antimicrobial use in food animals (Ограничаване на употребата на антимикробни средства при животните, 
отглеждани за храна), Science, 29 септември 2017 г.: том 357, брой 6358, стр. 1350 – 1352,  
https://science.sciencemag.org/content/357/6358/1350
9 https://www.efsa.europa.eu/en/news/resistance-levels-still-high-bacteria-causing-foodborne-infections

https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf
https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7766021/
https://science.sciencemag.org/content/357/6358/1350
https://www.efsa.europa.eu/en/news/resistance-levels-still-high-bacteria-causing-foodborne-infections
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цел намаляване на АМС [употребата на антимикробни средства] ще окаже 
благоприятно въздействие върху АМР, което подчертава необходимостта от 
насърчаване на разумната употреба на антимикробни агенти във връзка с 
контрола на инфекциите, профилактиката на инфекциите и други подходящи 
мерки при хората и отглежданите за производство на храни животни“, както и че 
„високите равнища на АМС [употреба на антимикробни средства] и АМР, които 
все още се докладват при животни и хора от няколко държави, показват, че тази 
намеса следва да бъде засилена“10;

И. като има предвид, че с Регламент (ЕС) 2019/6 се установяват правила за пускането 
на пазара, производството, вноса, износа, доставката, разпространението, 
фармакологичната бдителност, контрола и употребата на ветеринарните 
лекарствени продукти;

Й. като има предвид, че съгласно член 107, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/6 
антимикробните лекарствени продукти не трябва да се прилагат рутинно или да 
се използват за компенсиране на лоша хигиена, неподходящо отглеждане или 
липса на грижи, нито за компенсиране на лошо управление на стопанството;

К. като има предвид, че съгласно член 37, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/6 
разрешение за търговия с антимикробен ветеринарен лекарствен продукт се 
отказва, ако антимикробното средство е запазено за лечение на някои инфекции 
при хора (human-reserved antimicrobials (антимикробни средства, запазени за 
човека) – HRAM);

Л. като има предвид, че член 37, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/6 задължава 
Комисията да приема делегирани актове за установяване на критериите за 
определяне на HRAM, за да се запази ефикасността на тези антимикробни 
средства;

М. като има предвид, че на 26 май 2021 г. Комисията прие делегиран регламент за 
установяване на критериите за определянето на HRAM;

Н. като има предвид, че е от първостепенно значение да бъдат избрани правилните 
критерии, тъй като те създават основата за списъка на HRAM, които да бъдат 
определени от Комисията чрез актове за изпълнение съгласно член 37, параграф 5 
от Регламент (ЕС) 2019/6;

О. като има предвид, че членове 112, 113 и 114 от Регламент (ЕС) 2019/6 позволяват 
при определени условия употребата не по предназначение на лекарствени 
продукти за хуманна и ветеринарна употреба за ветеринарни цели; като има 
предвид, че член 107, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2019/6 позволява на 
Комисията да ограничи употребата не по предназначение; като има предвид, че в 
Регламент (ЕС) 2019/6 не съществуват разпоредби, които позволяват 

10 Third joint inter‐agency report on integrated analysis of consumption of antimicrobial agents and occurrence 
of antimicrobial resistance in bacteria from humans and food‐producing animals in the EU/EEA (Трети 
съвместен междуведомствен доклад относно интегрирания анализ на употребата на антимикробни 
агенти и появата на антимикробна резистентност при бактерии при хора и отглеждани за производство 
на храни животни в ЕС/ЕИП, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2021 г.; 19(6):6712, 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6712

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6712
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използването на HRAM за ветеринарни цели;

П. като има предвид, че съгласно член 118, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/6 
стопанските субекти в трети държави не трябва да използват HRAM по 
отношение на животни или продукти от животински произход, изнасяни от трети 
държави към Съюза; като има предвид, че има значителен такъв внос от трети 
държави, по-специално от Бразилия (говеждо месо) и Тайланд (домашни птици)11; 
като има предвид, че тези държави са основни потребители на антимикробни 
средства12; като има предвид, че следователно определянето на HRAM ще създаде 
важен международен стандарт;

Р. като има предвид, че според оценките през 2017 г. 93 000 тона антимикробни 
средства са били използвани при отглеждани за производство на храни животни в 
световен мащаб, както и че това количество се очаква да нарасне с 11,5% през 
2030 г.13;

С. като има предвид, че според последния доклад на „Европейско наблюдение на 
употребата на антимикробни средства във ветеринарната медицина“ (ESVAC) – 
проект, организиран от Европейската агенция по лекарствата (EMA) – през 2018 г. 
са продадени 6 500 тона антимикробни ветеринарни лекарствени продукти в 31 
европейски държави (ЕС-28, Исландия, Норвегия и Швейцария)14;

Т. като има предвид, че фармацевтичните форми, подходящи за групово лечение 
(орални разтвори, смеси, прахообразни перорални продукти), представляват 88% 
от общите продажби, а тези, предназначени за лечение на отделни животни 
(инжекционни препарати, други препарати) представляват 12% от общите 
продажби [стойностите са закръглени];

У. като има предвид, че таблетките, които се дават почти изключително на домашни 
любимци, представляват едва около 1% от общите продажби;

Ф. като има предвид, че Световната здравна организация (СЗО) създаде класация на 
критично важните антимикробни средства за хуманната медицина15; като има 
предвид, че класацията на СЗО се основава на два критерия, комбинацията от 
които води до класифицирането на „критично важните антимикробни средства за 

11 През първите три тримесечия на 2018 г. повече от 1 милион тона месо са били внесени от трети 
държави, 
https://www.topagrar.com/markt/news/eu-fleischimporte-gestiegen-10133494.html
12 Tiseo, K., Huber, L., Gilbert, M., Robinson, T.P., Van Boeckel, T.P., Global Trends in Antimicrobial Use in 
Food Animals from 2017 to 2030 (Световни тенденции в употребата на антимикробни средства при 
отглеждани за храна животни за периода 2017 – 2030 г.) Antibiotics (Basel), декември 2020 г.; 9(12): 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7766021/
13 Пак там.
14 EMA, Европейско наблюдение на употребата на антимикробни средства във ветеринарната медицина, 
Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 2018 (Продажби на ветеринарни 
антимикробни агенти в 31 европейски държави през 2018 г.), 2020 г., 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/sales-veterinary-antimicrobial-agents-31-european-countries-
2018-trends-2010-2018-tenth-esvac-report_en.pdf
15 Critically Important Antimicrobials for Human Medicine (Критично важни антимикробни средства за 
хуманната медицина), 6-о преразглеждане, 2018 г., СЗО, 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312266/9789241515528-eng.pdf  

https://www.topagrar.com/markt/news/eu-fleischimporte-gestiegen-10133494.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7766021/
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/sales-veterinary-antimicrobial-agents-31-european-countries-2018-trends-2010-2018-tenth-esvac-report_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/sales-veterinary-antimicrobial-agents-31-european-countries-2018-trends-2010-2018-tenth-esvac-report_en.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312266/9789241515528-eng.pdf
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хуманната медицина“ (тоест 17 от 35 групи), както и на още три критерия за 
приоритет, комбинацията от които води до определянето на „критично важните 
антимикробни средства за хуманната медицина с най-висок приоритет“ (тоест 5 
от 35 групи): цефалоспорини от 3-то, 4-то и 5-о поколение, гликопептиди, 
макролиди и кетолиди, полимиксини и хинолони)16;

Х. като има предвид, че според доклада на ESVAC критично важните антимикробни 
средства за хуманната медицина с най-висок приоритет представляват 14% от 
общите продажби на антимикробни ветеринарни лекарствени продукти в Съюза и 
че между отделните държави се наблюдават значителни разлики в дела на 
употреба на критично важни антимикробни средства за хуманната медицина с 
най-висок приоритет (няма конкретна информация относно макролидите);

Ц. като има предвид, че според доклада на ESVAC разликите в докладваните 
продажби и в моделите на продажби за 2018 г. между 31-те държави вероятно се 
дължат отчасти на различията в състава на животинската популация, 
производствените системи и насоките или навиците за предписване в различните 
държави;

Ч. като има предвид, че в съответствие с член 37, параграф 6 от Регламент (ЕС) 
2019/6 Комисията се консултира с EMA за научни становища във връзка с 
установяването на критерии за HRAM17; като има предвид, че EMA, за разлика от 
СЗО, предложи трети критерий за определянето на HRAM („слабо значение за 
здравето на животните“);

Ш. като има предвид, че делегираният регламент на Комисията установява три 
различни критерия за определянето на HRAM, като всички трябва да бъдат 
изпълнени, за да могат антимикробните средства да бъдат определени като 
HRAM;

Щ. като има предвид, че първият критерий е „повишена значимост с оглед на 
опазването на здравето на хората“ (част А от приложението към делегирания 
регламент на Комисията), с три подкритерия;

АА. като има предвид, че този критерий до голяма степен съответства на първия 
критерий на СЗО („единствено антимикробно средство, антимикробно средство за 
в краен случай или основен компонент на ограничени алтернативи за лечение на 
сериозни, животозастрашаващи заболявания“), като се добавя подкритерий за 

16 WHO list of Critically Important Antimicrobials for Human Medicine (Списък на СЗО на критично важни 
антимикробни средства за хуманната медицина), https://www.who.int/foodsafety/publications/WHO-CIA-
list-6flyer-EN.pdf?ua=1
17 EMA, Advice on implementing measures under Article 37(4) of Regulation (EU) 2019/6 on veterinary 
medicinal products – Criteria for the designation of antimicrobials to be reserved for treatment of certain 
infections in humans (Препоръка относно мерки за изпълнение по реда на член 37, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) 2019/6 относно ветеринарните лекарствени продукти – Критерии за определянето на 
антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за лечението на някои инфекции при хората), 31 
октомври 2019 г., https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/advice-
implementing-measures-under-article-374-regulation-eu-2019/6-veterinary-medicinal-products-criteria-
designation-antimicrobials-be-reserved-treatment-certain_en.pdf

https://www.who.int/foodsafety/publications/WHO-CIA-list-6flyer-EN.pdf?ua=1
https://www.who.int/foodsafety/publications/WHO-CIA-list-6flyer-EN.pdf?ua=1
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/advice-implementing-measures-under-article-374-regulation-eu-2019/6-veterinary-medicinal-products-criteria-designation-antimicrobials-be-reserved-treatment-certain_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/advice-implementing-measures-under-article-374-regulation-eu-2019/6-veterinary-medicinal-products-criteria-designation-antimicrobials-be-reserved-treatment-certain_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/advice-implementing-measures-under-article-374-regulation-eu-2019/6-veterinary-medicinal-products-criteria-designation-antimicrobials-be-reserved-treatment-certain_en.pdf
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справяне с неудовлетворени медицински потребности, което се приветства;

АБ. като има предвид, че вторият критерий е „риск от пренасяне на резистентност“ 
(част Б от приложението към делегирания регламент на Комисията), като се прави 
разграничение между антимикробни средства, разрешени за употреба при 
животни, и такива, които не са разрешени за употреба при животни; като има 
предвид, че този критерий изисква не само доказателства за действителна поява, 
разпространение и пренасяне на резистентност към антимикробни средства, 
разрешени за употреба при животни, както и потенциал за поява, разпространение 
и пренасяне на резистентност към антимикробни средства, които не са разрешени 
за употреба при животни, но също така изисква пренасянето да е „значително“ (за 
антимикробни средства, разрешени за употреба при животни) или „вероятно [да] 
е значително“ (за антимикробни средства, които не са разрешени за употреба при 
животни);

АВ. като има предвид, че изискването за доказване на „значително“ пренасяне се 
отклонява от втория критерий, определен от СЗО, в който изрично се посочва, че 
не е необходимо да се доказва пренасянето на резистентни бактерии или на 
техните гени (още по-малко то да е значително), а че е „достатъчно да съществува 
потенциал за такова пренасяне“;

АГ. като има предвид, че поради това изискването за доказване на „значително“ 
пренасяне определя много по-висок праг за определянето на HRAM в сравнение 
със СЗО;

АД. като има предвид, че делегираният регламент на Комисията също определя 
няколко фактора, свързани с „предизвикване на „значително“ пренасяне“ на 
резистентност, но без допълнителни уточнения или количествено определяне;

АЕ. като има предвид, че разглеждането на тези допълнителни фактори без 
допълнително уточняване или количествено определяне оставя значителна 
несигурност по отношение на определянето на HRAM – несигурност, която може 
да доведе до по-нататъшни обсъждания и противоречия, а по този начин 
потенциално да възпрепятства определянето на HRAM;

АЖ. като има предвид, че третият критерий е „несъществена потребност от гледна 
точка на опазването на здравето на животните“ (част В от приложението към 
делегирания регламент на Комисията), с три подкритерия; като има предвид, че 
СЗО не разполага с такъв критерий в класирането си на критично важните 
антимикробни средства за хуманната медицина или на критично важните 
антимикробни средства за хуманната медицина с най-висок приоритет;

АЗ. като има предвид особеността, че съществената, животоспасяваща мярка за 
запазване на някои антимикробни средства за в краен случай за хората следва да 
бъде обусловена от наличието на „несъществена потребност от гледна точка на 
опазването на здравето на животните“; като има предвид, че налагането на такова 
условие неоправдано поставя проблемите, свързани със здравето на животните, 
над човешкото здраве;

АИ. като има предвид, че без да се засяга тази основна обща загриженост относно част 
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В, целесъобразно е да се обсъдят нейните подкритерии, които ще илюстрират 
допълнителни конкретни опасения;

АЙ. като има предвид, че първият подкритерий на част В би позволил дадено 
антимикробно средство да бъде определено като HRAM, ако няма „няма солидни 
доказателства за потребност от антимикробното средство или групата 
антимикробни средства във ветеринарната медицина“;

АК. като има предвид, че обратно, това означава, че ако са налице солидни 
доказателства за потребност от това антимикробно средство във ветеринарната 
медицина като цяло, независимо от сериозността на заболяването и последиците 
от неподходящото лечение, първият подкритерий не би бил изпълнен, което би 
означавало, че е необходимо да бъде изпълнен един от другите подкритерии, за да 
бъде възможно определянето на HRAM;

АЛ. като има предвид, че това засилва опасението, че делегираният регламент на 
Комисията необосновано поставя определянето на HRAM, т.е. единствените 
антимикробни средства, антимикробните средства за в краен случай или 
основните компоненти на ограничени алтернативи за лечение на сериозни, 
животозастрашаващи заболявания при хората, в зависимост от свързан с 
ветеринарната медицина аспект;

АМ. като има предвид, че вторият подкритерий на част В би позволил дадено 
антимикробно средство да бъде определено като HRAM, ако неподходящо 
лечение на животни, които страдат от сериозни, животозастрашаващи инфекции, 
би причинило значителна инвалидизираща заболеваемост или значителна 
смъртност, или би оказало решаващо въздействие върху хуманното отношение 
към животните или общественото здраве, но за лечението на тези инфекции при 
засегнатите животински видове са налични „подходящи алтернативни 
лекарствени продукти“;

АН. като има предвид, че вторият подкритерий отчита единствено наличието на 
алтернативни лекарствени продукти, но не взема предвид алтернативни 
земеделски практики или техники за отглеждане, които биха могли да 
предотвратят, лекуват или контролират инфекциите;

АО. като има предвид, че неспазването на разпоредбите на член 107, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 2019/6 във втория подкритерий представлява сериозна правна 
несъгласуваност и означава, че се прилага прекалено тесен подход, ориентиран 
към лекарствата, що се отнася до профилактиката, лечението и контрола на такива 
инфекции, още повече като се има предвид, че е добре известно, че критично 
важните антимикробни средства за хуманната медицина с най-висок приоритет 
(като колистин) се използват например за лечение на диария след ранно отбиване 
на прасенца, въпреки че съществуват много алтернативни мерки за профилактика 
или лечение18 на това заболяване, включително по-късно отбиване19;

18 https://www.researchgate.net/publication/317093483_Post_weaning_diarrhea_in_pigs_Risk_factors_and_non-
colistin-based_control_strategies
19 Faccin, J.E:F., Laskoski, F., Hernig, L.F, Kummer, R., Lima, G.F.R., Orlando, U.A.D., Gonçalves, M.A.D., 

https://www.researchgate.net/publication/317093483_Post_weaning_diarrhea_in_pigs_Risk_factors_and_non-colistin-based_control_strategies
https://www.researchgate.net/publication/317093483_Post_weaning_diarrhea_in_pigs_Risk_factors_and_non-colistin-based_control_strategies
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АП. като има предвид, че е важно да се подчертае, че в това отношение делегираният 
регламент на Комисията се отклонява от препоръката на EMA, която в 
допълнение към „алтернативното лечение“ изрично се позовава на факта, че в 
контекста на третия критерий „съществуват алтернативни стратегии за 
управление, различни от употребата на антимикробни средства, за профилактика, 
лечение или контрол на такива инфекции“;

АР. като има предвид, че вторият подкритерий също е проблематичен, тъй като 
липсата на алтернативни лекарствени продукти за лечение на сериозна инфекция 
на един-единствен животински вид би била достатъчно основание за 
неопределяне на антимикробно средство като HRAM, което на свой ред би могло 
да доведе до употребата му и при други животински видове, без това да е от 
подобно значение, и по този начин да увеличи риска от АМР;

АС. като има предвид, че не е целесъобразно общото определяне на HRAM да зависи 
от специфични инфекции при конкретни животински видове;

АТ. като има предвид, че третият подкритерий на част В би позволил дадено 
антимикробно средство да бъде определено като HRAM, ако неподходящото 
лечение на животни, които страдат от сериозни, животозастрашаващи инфекции, 
би довело до ограничена инвалидизираща заболеваемост или ограничена 
смъртност, и ако са налице научни данни за съществуването на приоритетен 
обществен интерес в полза на това то да не се използва;

АУ. като има предвид, че третият подкритерий следва да бъде оценен в контекста на 
първите два подкритерия на част А, които изискват неподходящото лечение да е 
довело до „значителна инвалидизираща заболеваемост или значителна 
смъртност“ при хората, за да се позволи дадено единствено антимикробно 
средство, антимикробно средство за в краен случай или основен компонент на 
ограничени алтернативни методи за лечение да бъдат определяни като HRAM;

АФ. като има предвид, с други думи, че в случай на „ограничена инвалидизираща 
заболеваемост или ограничена смъртност“ при животните в сравнение със 
„значителна инвалидизираща заболеваемост или значителна смъртност“ при 
хората в случай на неподходящо лечение, все пак ще трябва да се докаже 
наличието на приоритетен интерес от гледна точка на общественото здраве, за да 
се запази това антимикробно средство за хората;

АХ. като има предвид, че третият подкритерий ясно илюстрира изопачените 
приоритети в делегирания регламент на Комисията;

АЦ. като има предвид, че Комисията не може да каже кои антимикробни средства ще 
бъдат запазени за хората въз основа на критериите в делегирания регламент на 
Комисията, което на свой ред повдига важни въпроси относно списъка на HRAM, 

Mellagi, A.P.G., Ulguim, R.R., Bortolozzo, F.P., Impact of increasing weaning age on pig performance and belly 
nosing prevalence in a commercial multisite production system (Въздействие на увеличаването на възрастта 
за отбиване върху показателите при свинете и върху явлението „търкане на муцуната в други прасенца“ в 
многостранна система за търговско производство), Journal of Animal Science, том 98, брой 4, април 
2020 г., skaa031, https://doi.org/10.1093/jas/skaa031

https://doi.org/10.1093/jas/skaa031


PE696.012v01-00 10/11 RE\1238488BG.docx

BG

който е вероятно да бъде приет;

АЧ. като има предвид, че Комисията беше задължена единствено да „взема предвид“ 
научното становище на EMA при приемането на критериите за определяне на 
HRAM, но е напълно свободна да основава тези критерии на научното класиране, 
установено от СЗО – международна организация, която е изрично посочена в 
съображение 46 от Регламент (ЕС) 2019/6;

АШ. като има предвид, че СЗО също прие насоки относно употребата на значимите в 
медицински аспект антимикробни средства при отглежданите за производство на 
храни животни20;

АЩ. като има предвид, че в тези насоки СЗО предлага: а) критично важните 
антимикробни средства да не следва да се използват за контрол на 
разпространението на клинично диагностицирано инфекциозно заболяване в 
рамките на група отглеждани за производство на храни животни и б) критично 
важните антимикробни средства с най-висок приоритет да не следва да се 
използват за лечение на отглеждани за производство на храни животни с 
клинично диагностицирано инфекциозно заболяване;

БА. като има предвид, че оправомощаването на Комисията да приема критерии за 
определянето на HRAM е общо правомощие за запазване на ефикасността на 
някои антимикробни средства за лечение на определени инфекции при хората;

ББ. като има предвид, че рискът от създаване на резистентност обаче е много 
по-значим при груповото лечение на отглеждани за производство на храни 
животни, отколкото при лечението на отделни животни;

БВ. като има предвид, че би било желателно да се направи разграничение между тези 
различни приложения, за да се постигне целта за запазване на ефикасността на 
HRAM по най-ефективен начин, без това неоправдано да се отразява върху 
здравето на животните; като има предвид обаче, че оправомощаването в 
Регламент (ЕС) 2019/6 не предвижда възможност да бъде направено такова 
разграничение;

БГ. като има предвид, че критериите за определяне на HRAM могат и следователно 
следва да бъдат установени единствено въз основа на съображения, свързани с 
човешкото здраве и потенциала за пренасяне;

БД. като има предвид, че специални дерогации за лечение на отделни животни с 
HRAM следва да бъдат приети чрез изменение на Регламент (ЕС) 2019/6;

1. възразява срещу делегирания регламент на Комисията;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да 
я нотифицира, че делегираният регламент не може да влезе в сила;

20 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259240/WHO-NMH-FOS-FZD-17.4-eng.pdf?sequence=1

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259240/WHO-NMH-FOS-FZD-17.4-eng.pdf?sequence=1
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3. счита, че делегираният регламент на Комисията:

а) установява неоправдано високи изисквания за определянето на HRAM;

б) оставя важни въпроси неопределени;

в) обръща прекалено голямо внимание на въпросите, свързани със здравето на 
животните, в своите критерии; и

г) поради това значително се отклонява от критериите на СЗО за определяне на 
критично важните антимикробни средства за хуманната медицина (с 
най-висок приоритет) и насоките на СЗО относно употребата на важни от 
медицинска гледна точка антимикробни средства при отглеждани за 
производство на храни животни;

4. счита, че следователно делегираният регламент на Комисията не защитава 
човешкото здраве в достатъчна степен;

5. призовава Комисията да представи нов делегиран акт в съответствие с критериите 
и препоръките на СЗО за запазване на критично важните антимикробни средства с 
най-висок приоритет единствено за хуманна употреба;

6. призовава Комисията да придружи новия делегиран акт със законодателно 
предложение за изменение на Регламент (ЕС) 2019/6 с цел определяне на 
условията за лечение на отделни животни с HRAM чрез дерогация от член 37, 
параграф 3 от посочения регламент;

7. счита, че такава дерогация следва да се прилага единствено за лечението на 
отделни животни с клинично диагностицирана сериозна, животозастрашаваща 
болест, която при неподходящо лечение би довела до значителна инвалидизираща 
заболеваемост или значителна смъртност и за която не съществуват алтернативно 
лечение, алтернативни стратегии за управление на стопанствата или подобрени 
техники за отглеждане с цел профилактика, лечение или контрол на болестта, и 
следва да се прилага единствено при условие че преди лечението се изисква тест 
за антибиотична чувствителност;

8. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
правителствата и парламентите на държавите членки.


