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Ændringsforslag  5 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Dyrevelfærd, antimikrobiel anvendelse og den miljømæssige indvirkning af industrielt opdræt 

af slagtekyllinger 

Fælles beslutningsforslag 

Led 11 a (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  – der henviser til Rådets forordning 

(EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om 

beskyttelse af dyr under transport og 

dermed forbundne aktiviteter og om 

ændring af direktiv 64/432/EØF og 

93/119/EF og forordning (EF) nr. 

1255/97, 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Dyrevelfærd, antimikrobiel anvendelse og den miljømæssige indvirkning af industrielt opdræt 

af slagtekyllinger 

Fælles beslutningsforslag 

Led 11 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  – der henviser til 

ministerkonferencen om 

antibiotikaresistens den 25.-26. juni 2014 

og dens globale opfordring til at skride til 

handling over for antimikrobiel resistens 

("Joining forces for future health"), 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Dyrevelfærd, antimikrobiel anvendelse og den miljømæssige indvirkning af industrielt opdræt 

af slagtekyllinger 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning A 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

A. der henviser til, at EU er en global 

storproducent af slagtekyllinger og årligt 

slagter ca. 7 mio. af dem til konsum; der 

henviser til, at fjerkræbranchen, der 

producerer efter det europæiske "jord til 

bord"-princip, beskæftiger over en kvart 

million mennesker og driver 23 000 store 

slagtekyllingebedrifter i Europa; 

 

A. der henviser til, at EU er en global 

storproducent af slagtekyllinger og årligt 

slagter ca. 7 mio. af dem til konsum; der 

henviser til, at fjerkræbranchen, der 

producerer efter det europæiske "jord til 

bord"-princip, beskæftiger over en kvart 

million mennesker og driver 23 000 store 

slagtekyllingebedrifter i Europa; der 

henviser til, at bedrifter med over 5 000 

slagtekyllinger ifølge en undersøgelse 

foretaget af Kommissionen i 2016 kun 

repræsenterer godt 1 % af det samlede 

antal slagtekyllingebedrifter i Europa, 

men tegner sig for 93,5 % af 

slagtekyllingerne1; 

_____________ 

1 European Commission, Use of Slaughterhouse 

Data to Monitor Welfare of Broilers on Farm, 

2016. 

Or. en 
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Ændringsforslag  8 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Dyrevelfærd, antimikrobiel anvendelse og den miljømæssige indvirkning af industrielt opdræt 

af slagtekyllinger 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning E 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

E. der henviser til, at overforbrug af 

antimikrobielle veterinærlægemidler, 

navnlig som vækstfremmere og til 

metafylaktiske eller profylaktiske formål 

har været en af de vigtigste faktorer, der 

har haft indflydelse på udviklingen af 

antimikrobiel resistens i bakterier; der 

henviser til, at dårlig trivsel som følge af 

høje belægningsgrader og varmestress kan 

medføre, at slagtekyllinger får et 

immunologisk underskud , som gør dem 

mere modtagelige for sygdomme; 

E. der henviser til, at overforbrug af 

antimikrobielle veterinærlægemidler, 

navnlig som vækstfremmere og til 

metafylaktiske eller profylaktiske formål 

har været en af de vigtigste faktorer, der 

har haft indflydelse på udviklingen af 

antimikrobiel resistens i bakterier; der 

henviser til, at antimikrobiel resistens er 

en voksende global trussel, der kan koste 

10 millioner mennesker livet om året i 

2050, og at der er en veldokumenteret 

årsagssammenhæng mellem brugen af 

antimikrobielle stoffer i dyr og truslen om 

antimikrobiel resistens hos mennesker, i 

begge tilfælde på grund af muligheden for 

spredning af resistente bakterier og 

resistensgener1; der henviser til, at dårlig 

trivsel som følge af høje belægningsgrader 

og varmestress kan medføre, at 

slagtekyllinger får et immunologisk 

underskud, som gør dem mere modtagelige 

for sygdomme; 

________________ 

1 World Health Organisation, ‘The evolving threat 

of antimicrobial resistance’, 2012. 
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Ændringsforslag  9 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Dyrevelfærd, antimikrobiel anvendelse og den miljømæssige indvirkning af industrielt opdræt 

af slagtekyllinger 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning E a (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ea. der henviser til, at salget af 

antimikrobielle stoffer i 25 lande i 

EU/EØS ifølge ESVAC-rapporten er 

faldet med ca. 20 % mellem 2011 og 2016; 

der henviser til, at der fortsat er grelle 

forskelle mellem medlemsstaterne, som 

ikke fuldt ud kan forklares med objektive 

faktorer vedrørende forskelle i 

dyrepopulationens sammensætning og 

produktionssystemerne; 

Or. en 
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Ændringsforslag  10 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Dyrevelfærd, antimikrobiel anvendelse og den miljømæssige indvirkning af industrielt opdræt 

af slagtekyllinger 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning E b (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Eb. der henviser til, at forbruget af 

antimikrobielle stoffer i 228 lande i 

verden forventes at stige med 67 % frem 

til 2030 og næsten fordobles i Brasilien, 

Rusland, Indien, Kina og Sydafrika, og at 

to tredjedele af denne stigning vil finde 

sted inden for opdræt af dyr til 

fødevareproduktion1; 

_________________ 

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

antimicrobial use in food animals’, PNAS May 5, 

2015 112 (18) 5649-5654; published ahead of print 

March 19, 2015. 

Or. en 
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Ændringsforslag  11 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Dyrevelfærd, antimikrobiel anvendelse og den miljømæssige indvirkning af industrielt opdræt 

af slagtekyllinger 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning E c (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ec. der henviser til, at brugen af 

antimikrobielle stoffer som 

vækstfremmere stadig er lovlig, i det 

mindste til internt forbrug,  blandt nogle 

af de største globale producenter af 

fjerkrækød, herunder Brasilien, der 

tegner sig for 60 % af EU's samlede 

import af fjerkrækød; 

Or. en 
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Ændringsforslag  12 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Dyrevelfærd, antimikrobiel anvendelse og den miljømæssige indvirkning af industrielt opdræt 

af slagtekyllinger 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning G a (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

   

Ga. der henviser til, at der er rigelig 

videnskabelig dokumentation for, at den 

stress, smerte og udmattelse, som dyr, ikke 

mindst slagtekyllinger, oplever under 

deres opdræt, transport og slagtning, 

indvirker på kvaliteten af det kød, der 

leveres til kunden, navnlig med hensyn til 

glycogen og pH-værdi;  

Or. en 
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Ændringsforslag  13 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Dyrevelfærd, antimikrobiel anvendelse og den miljømæssige indvirkning af industrielt opdræt 

af slagtekyllinger 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  5a. opfordrer Kommissionen til at 

forkaste enhver potentiel bilateral 

frihandelsaftale med lande, hvis 

standarder for dyrevelfærd er lavere end 

EU's;  

Or. en 
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Ændringsforslag  14 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Dyrevelfærd, antimikrobiel anvendelse og den miljømæssige indvirkning af industrielt opdræt 

af slagtekyllinger 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  14a. opfordrer Kommissionen og Rådet 

til at ændre Rådets forordning (EF) nr. 

1/2005 af 22. december 2004 om 

beskyttelse af dyr under transport; 

opfordrer medlemsstaterne til at forbedre 

transportforholdene for slagtekyllinger;

   

Or. en 

 

 


