Številka: 051-0005/2021-1
Datum: 9. 8. 2021

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Gospod Roman Žveglič, predsednik KGZS
Gospodinjska ulica 6
1000 Ljubljana

Zadeva: Vabilo na sestanek predstavnikov KGZS in VZbSi zaradi problemov, ki so pričakovana
posledica predvidene omejitve uporabe protimikrobnih zdravil za uporabo v veterinarski
medicini

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo meseca septembra 2021 v Evropskem parlamentu potekalo plenarno
glasovanje o delegiranem zakonu (delegirana uredba Komisije (DEA 2021/2718) o merilih za določitev
protimikrobnih zdravil, ki bodo rezervirana za zdravljenje ljudi, torej protimikrobnih zdravil, ki ne bodo
na voljo za zdravljenje živali
Evropska komisija je ta delegirani zakon pripravila skupaj z državami članicami na podlagi strokovnega
mnenja Evropske agencije za zdravila (EMA), ki je pri pripravi mnenja upoštevala tudi mnenji Svetovne
zdravstvene organizacije WHO in Svetovne organizacije za zdravje živali OIE. Strokovno mnenje
temelji tudi na prispevkih Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), Evropskega centra za
preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)
Pomembno pa je tudi, da je mnenje EME prilagojeno trenutni situaciji na področju evropskega zdravja
in odpornosti. Gre torej za s trdnimi dokazi podprt zakon, ki je spoštoval strategijo »Eno zdravje«.
Žal pa skupina evropskih poslancev nasprotuje temu delegiranemu zakonu. Pripravili so predlog
resolucije, ki nasprotuje osnutku delegiranega zakona. Predlog je bil potrjen 13. 7. 2021, z 38 glasovi
za, 18 proti in 22 vzdržanih.
Številne evropske organizacije, s FVE (Evropska veterinarska zveza) na čelu, so se nemudoma
aktivirale, saj bi zavrnitev tega delegiranega zakona predstavljala velik negativen vpliv na kmetijstvo,
zdravje ter dobrobit živali in navsezadnje tudi za javno zdravje, hkrati pa ne bi izboljšala situacije na
področju naraščajoče protimikrobne odpornosti.
Uvedba dodatnih omejitev, ki jih predlagajo nekateri evropski poslanci, brez trdnih znanstvenih
argumentov in preseganje opredeljenih meril v delegiranem zakonu bo povzročila velike težave z
zdravjem in dobrobitjo živali tudi zato, ker nekaterih bakterijskih okužb ne bo več mogoče zdraviti.

Ker verjamemo, da gre za zelo pomembno tematiko, ki bi močno vplivala na člane obeh zbornic, vas
prosimo za sestanek, na katerem bi se pogovorili o naših nadaljnjih korakih in o zastopanju mnenja
slovenske stroke v Evropskem parlamentu.
Tako vas vabimo na sestanek v sredo, 18. avgusta 2021, ob 10. uri, v poslovnih prostorih VZbSi,
Cesta 24. junija 25, Ljubljana- Črnuče.
Če pa bi vam morda ustrezal datum za sestanek že za ta teden, v sredo ali četrtek, 11. 8. 2021 ali 12.
8. 2021 vas vljudno prosim, da nam sporočite.

S spoštovanjem,

izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med.,
spec. bujatrike, dipl. ECBHM,
predsednik Veterinarske zbornice Slovenije

