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Pozměňovací návrh  5 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu 

kuřat na životní prostředí 

Společný návrh usnesení 

Odrážka 11 a (nová) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na nařízení Rady (ES) 

č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o 

ochraně zvířat během přepravy a 

souvisejících činností a o změně směrnic 

64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) 

č. 1255/97, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu 

kuřat na životní prostředí 

Společný návrh usnesení 

Odrážka 11 b (nová) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na ministerskou 

konferenci o antimikrobiální rezistenci, 

která proběhla ve dnech 25.–26. června 

2014, a na její globální výzvu k akci proti 

antimikrobiální rezistenci („Spojme své 

síly pro budoucí zdraví“), 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  7 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu 

kuřat na životní prostředí 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že v Unii je 

každoročně poraženo přibližně sedm 

miliard kuřat pro potravinářské účely, 

takže se řadí mezi přední světové 

producenty brojlerů; vzhledem k tomu, že 

evropské drůbežářské odvětví, které se řídí 

zásadou „farm to fork“,  zaměstnává přes 

čtvrt milionu lidí a působí v něm 23 tisíc 

velkých drůbežích farem; 

 

A. vzhledem k tomu, že v Unii je 

každoročně poraženo přibližně sedm 

miliard kuřat pro potravinářské účely, 

takže se řadí mezi přední světové 

producenty brojlerů; vzhledem k tomu, že 

evropské drůbežářské odvětví, které se řídí 

zásadou „farm to fork“,  zaměstnává přes 

čtvrt milionu lidí a působí v něm 23 tisíc 

velkých drůbežích farem; vzhledem k 

tomu, že podle studie Komise z roku 2016 

představují farmy s více než 5000 brojlerů 

sotva 1 % celkového počtu těchto farem  v 

Evropě, avšak připadá na ně 93,5 % 

vyprodukovaných brojlerů1; 

_____________ 

1 Evropská komise, Use of Slaughterhouse Data to 

Monitor Welfare of Broilers on Farm, 2016. 

  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  8 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu 

kuřat na životní prostředí 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že nadměrné 

používání antimikrobiálních veterinárních 

léčivých přípravků, zejména pokud se 

používají na podporu růstu 

a k metafylaktickým a profylaktickým 

účelům, představuje jeden 

z nejdůležitějších faktorů, které v 

celosvětovém měřítku ovlivňují šíření 

bakterií s antimikrobiální resistencí; 

vzhledem k tomu, že špatné životní 

podmínky v důsledku vysoké hustoty 

osazení a stresu způsobeného vysokými 

teplotami může vést k  imunologickým 

deficitům, kvůli nimž jsou kuřata chovaná 

na maso náchylnější k nákazám; 

E. vzhledem k tomu, že nadměrné 

používání antimikrobiálních veterinárních 

léčivých přípravků, zejména pokud se 

používají na podporu růstu 

a k metafylaktickým a profylaktickým 

účelům, představuje jeden 

z nejdůležitějších faktorů, které v 

celosvětovém měřítku ovlivňují šíření 

bakterií s antimikrobiální resistencí; 

vzhledem k tomu, že antimikrobiální 

rezistence je rostoucí globální hrozbou, 

která by do roku 2050 mohla způsobit 10 

milionů úmrtí, že existuje dobře 

zdokumentovaná příčinná souvislost mezi 

používáním antibiotik u zvířat a hrozbou 

antimikrobiální rezistence pro člověka, 

přičemž v obou případech se jedná o 

hrozbu šíření rezistentních baktérií a 

rezistentních genů1; vzhledem k tomu, že 

špatné životní podmínky v důsledku 

vysoké hustoty osazení a stresu 

způsobeného vysokými teplotami může 

vést k  imunologickým deficitům, kvůli 

nimž jsou kuřata chovaná na maso 

náchylnější k nákazám; 

________________ 
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Pozměňovací návrh  9 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu 

kuřat na životní prostředí 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ea. vzhledem k tomu, že prodej 

antimikrobiálních látek v Evropské unii a 

Evropském hospodářském prostoru se 

podle zprávy ESVAC v letech 2011 až 

2016 snížil o přibližně 20 % ve 25 zemích; 

vzhledem k tomu, že rozdíly mezi 

členskými státy jsou nicméně stále velmi 

výrazné a nelze je vysvětlit pouze 

objektivními faktory týkajícími se rozdílů 

ve složení zvířecí populace a v 

produkčních systémech; 
 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  10 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu 

kuřat na životní prostředí 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění E b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Eb. vzhledem k tomu, že spotřeba 

antibiotik ve 228 zemích světa podle 

odhadů vzroste o 67 % do roku 2030 a v 

Brazílii, Rusku, Indii, Číně a Jižní Africe 

se téměř zdvojnásobí, přičemž dvě třetiny 

tohoto nárůstu lze přičíst chovu zvířat pro 

potravinářské účely1; 

_________________ 

1 Thomas P. Van Boeckel et al., „Global trends in 

antimicrobial use in food animals“, PNAS May 5, 

2015 112 (18) 5649-5654; zveřejněno před tiskem 

19. března 2015. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  11 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu 

kuřat na životní prostředí 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění E c (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ec. vzhledem k tomu, že používání 

antimikrobálních látek na podporu růstu 

je dosud legální, přinejmenším pro 

domácí spotřebu mezi některými velkými 

globálními výrobci drůbežího masa, 

včetně Brazílie, na niž připadá 60 % 

celkového dovozu drůbežího masa do EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  12 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu 

kuřat na životní prostředí 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ga. vzhledem k tomu, že existuje 

množství vědeckých důkazů, že stres, 

bolest a vyčerpání, které zakoušejí zvířata, 

zejména brojleři v době chovu, přepravy a 

porážky, má negativní vliv na kvalitu 

masa dodávaného zakázníkovi, zejména 

pokud jde o obsah glykogenu a o hodnotu 

pH;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  13 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu 

kuřat na životní prostředí 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. vyzývá Komisi, aby odmítla veškeré 

bilaterální smlouvy o volném obchodu se 

zeměmi, v nichž platí nižší normy 

životních podmínek zvířat než v EU;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  14 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu 

kuřat na životní prostředí 

Společný návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. vyzývá Komisi a Radu, aby 

pozměnily nařízení Rady č. 1/2005 ze dne 

22. prosince 2004 o ochraně zvířat během 

přepravy;  

 vyzývá členské státy, aby zlepšily 

podmínky přepravy brojkerů; 

Or. en 

 

 


