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22.10.2018  B8-0484/2018 }  

 B8-0485/2018 }  

 B8-0487/2018 }  

 B8-0489/2018 } RC1/Τροπ. 5 

Τροπολογία  5 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 

22ας Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την 

προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά 

και συναφείς δραστηριότητες και για την 

τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ 

και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1255/97, 

Or. en 
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22.10.2018  B8-0484/2018 }  

 B8-0485/2018 }  

 B8-0487/2018 }  

 B8-0489/2018 } RC1/Τροπ. 6 

Τροπολογία  6 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 11 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη την υπουργική 

διάσκεψη για την αντοχή στα 

αντιβιοτικά, στις 25-26 Ιουνίου 2014, και 

την παγκόσμια έκκλησή της για την 

ανάληψη δράσης σχετικά με τη 

μικροβιακή αντοχή («Να ενώσουμε τις 

δυνάμεις μας για τη μελλοντική υγεία»), 

Or. en 
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22.10.2018  B8-0484/2018 }  

 B8-0485/2018 }  

 B8-0487/2018 }  

 B8-0489/2018 } RC1/Τροπ. 7 

Τροπολογία  7 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι 

σημαντικός παγκόσμιος παραγωγός 

κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, και ότι 

στην ΕΕ σφάζονται περίπου επτά 

δισεκατομμύρια κοτόπουλα για διατροφική 

χρήση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

πτηνοτροφικός τομέας, ο οποίος παράγει 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αρχή «από το 

αγρόκτημα στο πιάτο», απασχολεί πάνω 

από 250.000 ανθρώπους, και ότι υπάρχουν 

23.000 μεγάλες εκμεταλλεύσεις 

κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής στην 

Ευρώπη· 

 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι 

σημαντικός παγκόσμιος παραγωγός 

κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, και ότι 

στην ΕΕ σφάζονται περίπου επτά 

δισεκατομμύρια κοτόπουλα για διατροφική 

χρήση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

πτηνοτροφικός τομέας, ο οποίος παράγει 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αρχή «από το 

αγρόκτημα στο πιάτο», απασχολεί πάνω 

από 250.000 ανθρώπους, και ότι υπάρχουν 

23.000 μεγάλες εκμεταλλεύσεις 

κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής στην 

Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής του 

2016, τα αγροκτήματα με περισσότερα 

από 5.000 κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής 

αντιπροσωπεύουν μόλις το 1% των 

πτηνοτροφικών μονάδων 

κρεατοπαραγωγής στην Ευρώπη αλλά 

εκτρέφουν το 93.5% των κοτόπουλων 

κρεατοπαραγωγής1· 

_____________ 

1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Use of Slaughterhouse 

Data to Monitor Welfare of Broilers on Farm, 

2016. 



 

AM\1166879EL.docx PE624.175v01-00 } 

 PE624.177v01-00 } 

 PE624.179v01-00 } 

 PE624.181v01-00 } RC1 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

Or. en 



 

AM\1166879EL.docx PE624.175v01-00 } 

 PE624.177v01-00 } 

 PE624.179v01-00 } 

 PE624.181v01-00 } RC1 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

22.10.2018  B8-0484/2018 }  

 B8-0485/2018 }  

 B8-0487/2018 }  

 B8-0489/2018 } RC1/Τροπ. 8 

Τροπολογία  8 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

υπερβολική χρήση κτηνοτροφικών 

αντιμικροβιακών, ιδίως ως αυξητικών 

παραγόντων, καθώς και για 

μεταφυλακτικούς και προφυλακτικούς 

σκοπούς, είναι ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη ανθεκτικών 

βακτηρίων παγκοσμίως· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η κακή διαβίωση που 

προκαλείται από τις υψηλές πυκνότητες 

εκτροφής ή τη θερμική καταπόνηση μπορεί 

να οδηγήσει σε ανοσολογικά προβλήματα 

και να καταστήσει τα κοτόπουλα 

κρεατοπαραγωγής πιο ευπαθή στις 

ασθένειες· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

υπερβολική χρήση κτηνοτροφικών 

αντιμικροβιακών, ιδίως ως αυξητικών 

παραγόντων, καθώς και για 

μεταφυλακτικούς και προφυλακτικούς 

σκοπούς, είναι ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη ανθεκτικών 

βακτηρίων παγκοσμίως· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η μικροβιακή αντοχή αποτελεί 

αυξανόμενη παγκόσμια απειλή, η οποία 

θα μπορούσε να κοστίσει 10 εκατομμύρια 

θανάτους ετησίως έως το 2050, και ότι 

υπάρχει καλά τεκμηριωμένη αιτιώδης 

σχέση μεταξύ της χρήσης 

αντιμικροβιακών ουσιών στα ζώα και της 

απειλής της μικροβιακής αντοχής στους 

ανθρώπους, και στις δύο περιπτώσεις 

λόγω της πιθανής εξάπλωσης ανθεκτικών 

βακτηριδίων και γονιδίων αντοχής1· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή διαβίωση 

που προκαλείται από τις υψηλές 

πυκνότητες εκτροφής ή τη θερμική 

καταπόνηση μπορεί να οδηγήσει σε 

ανοσολογικά προβλήματα και να 

καταστήσει τα κοτόπουλα 

κρεατοπαραγωγής πιο ευπαθή στις 
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ασθένειες· 

________________ 

1 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ‘The evolving 

threat of antimicrobial resistance’, 2012. 

Or. en 
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22.10.2018  B8-0484/2018 }  

 B8-0485/2018 }  

 B8-0487/2018 }  

 B8-0489/2018 } RC1/Τροπ. 9 

Τροπολογία  9 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  E a. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

πωλήσεις αντιμικροβιακών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο μειώθηκαν κατά 

περίπου 20% μεταξύ 2011 και 2016 σε 25 

χώρες, σύμφωνα με την έκθεση της 

ESVAC· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

διαφορές μεταξύ των κρατών μελών 

παραμένουν έντονες και δεν μπορούν να 

εξηγηθούν πλήρως από αντικειμενικούς 

παράγοντες σε σχέση με τις διαφορές στη 

σύνθεση του ζωικού πληθυσμού και των 

συστημάτων παραγωγής· 

Or. en 
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22.10.2018  B8-0484/2018 }  

 B8-0485/2018 }  

 B8-0487/2018 }  

 B8-0489/2018 } RC1/Τροπ. 10 

Τροπολογία  10 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

κατανάλωση αντιμικροβιακών ουσιών σε 

228 χώρες σε όλο τον κόσμο αναμένεται 

να αυξηθεί κατά 67% έως το 2030 και 

σχεδόν να διπλασιαστεί στη Βραζιλία, τη 

Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια 

Αφρική, και ότι η αύξηση αυτή οφείλεται 

κατά τα δύο τρίτα στην εκτροφή ζώων 

για την παραγωγή τροφίμων1· 

_________________ 

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

antimicrobial use in food animals’, PNAS May 5, 

2015 112 (18) 5649-5654; δημοσιεύθηκε πριν 

κυκλοφορήσει σε έντυπη μορφή στις 19 Μαρτίου 

2015. 

Or. en 
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22.10.2018  B8-0484/2018 }  

 B8-0485/2018 }  

 B8-0487/2018 }  

 B8-0489/2018 } RC1/Τροπ. 11 

Τροπολογία  11 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Ε γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 

αντιμικροβιακών ως αυξητικών 

παραγόντων είναι μάλιστα ακόμη νόμιμη,  

τουλάχιστον για την εγχώρια 

κατανάλωση, μεταξύ ορισμένων από τους 

μεγαλύτερους παγκόσμιους παραγωγούς 

κρέατος πουλερικών, 

συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας, 

στους οποίους αναλογεί το 60% του 

συνόλου των εισαγωγών κρέατος 

πουλερικών της ΕΕ· 

Or. en 
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22.10.2018  B8-0484/2018 }  

 B8-0485/2018 }  

 B8-0487/2018 }  

 B8-0489/2018 } RC1/Τροπ. 12 

Τροπολογία  12 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

   

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 

πλήθος επιστημονικά στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι το άγχος, ο πόνος και η 

εξάντληση του ζώου, ιδίως δε των 

κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, κατά τη 

διάρκεια της εκτροφής, της μεταφοράς 

και της σφαγής επηρεάζουν την ποιότητα 

του κρέατος που παρέχεται στον πελάτη, 

ιδίως όσον αφορά το γλυκογόνο και την 

τιμή pH·  

Or. en 
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22.10.2018  B8-0484/2018 }  

 B8-0485/2018 }  

 B8-0487/2018 }  

 B8-0489/2018 } RC1/Τροπ. 13 

Τροπολογία  13 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  5α. καλεί την Επιτροπή να απορρίψει 

κάθε ενδεχόμενη διμερή συμφωνία 

ελεύθερων συναλλαγών με χώρες των 

οποίων τα πρότυπα είναι χαμηλότερα από 

εκείνα της ΕΕ όσον αφορά την καλή 

μεταχείριση των ζώων·  

Or. en 
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22.10.2018  B8-0484/2018 }  

 B8-0485/2018 }  

 B8-0487/2018 }  

 B8-0489/2018 } RC1/Τροπ. 14 

Τροπολογία  14 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  14α. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να τροποποιήσουν τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του 

Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, 

για την προστασία των ζώων κατά τη 

μεταφορά· καλεί τα κράτη μέλη να 

βελτιώσουν τις συνθήκες μεταφοράς των 

κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής·   

Or. en 

 

 


