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22.10.2018  B8-0484/2018 }  

 B8-0485/2018 }  

 B8-0487/2018 }  

 B8-0489/2018 } RC1/Am. 5 

Tarkistus  5 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon 

ympäristövaikutukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 11 a viite (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon eläinten 

suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien 

toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 

64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen 

(EY) N:o 1255/97 muuttamisesta 

22. joulukuuta 2004 annetun neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1/2005, 

Or. en 
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22.10.2018  B8-0484/2018 }  

 B8-0485/2018 }  

 B8-0487/2018 }  

 B8-0489/2018 } RC1/Am. 6 

Tarkistus  6 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon 

ympäristövaikutukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 11 b viite (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon 25.–26. kesäkuuta 

2014 pidetyn antibioottiresistenssiä 

käsitelleen ministerikokouksen ja sen 

esittämän maailmanlaajuisen 

vetoomuksen mikrobilääkeresistenssin 

torjuntatoimista (”Joining forces for 

future health”), 

Or. en 
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 B8-0485/2018 }  

 B8-0487/2018 }  

 B8-0489/2018 } RC1/Am. 7 

Tarkistus  7 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon 

ympäristövaikutukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että Euroopan 

unioni on merkittävä maailmanlaajuinen 

broilerintuottaja ja EU:ssa teurastetaan 

noin seitsemän miljardia broileria ruuaksi; 

ottaa huomioon, että Euroopan siipikarja-

alalla tuotannon lähtökohtana on maatilalta 

ruokapöytään -periaate, ala työllistää yli 

neljännesmiljoonaa ihmistä ja Euroopassa 

on 23 000 suurbroileritilaa; 

 

A. ottaa huomioon, että Euroopan 

unioni on merkittävä maailmanlaajuinen 

broilerintuottaja ja EU:ssa teurastetaan 

noin seitsemän miljardia broileria ruuaksi; 

ottaa huomioon, että Euroopan siipikarja-

alalla tuotannon lähtökohtana on 

maatilalta ruokapöytään -periaate, ala 

työllistää yli neljännesmiljoonaa ihmistä ja 

Euroopassa on 23 000 suurbroileritilaa; 

ottaa huomioon, että vuonna 2016 tehdyn 

komission tutkimuksen mukaan yli 

5 000 broilerin tiloja on vain 1 prosentti 

kaikista Euroopan broileritiloista mutta 

niissä tuotetaan 93,5 prosenttia 

broilereista1; 

_____________ 

1 Euroopan komissio, ”Use of 

Slaughterhouse Data to Monitor Welfare 

of Broilers on Farm”, 2016. 

Or. en 
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22.10.2018  B8-0484/2018 }  

 B8-0485/2018 }  

 B8-0487/2018 }  

 B8-0489/2018 } RC1/Am. 8 

Tarkistus  8 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon 

ympäristövaikutukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. katsoo, että eläimille tarkoitettujen 

mikrobilääkkeiden liikakäyttö, erityisesti 

kasvunedistäjinä ja ryhmä- tai 

estolääkityksenä, on ollut yksi niistä 

keskeisistä tekijöistä, jotka ovat 

vaikuttaneet bakteerien 

mikrobilääkeresistenssin kehittymiseen 

maailmanlaajuisesti; huomauttaa, että 

suuresta kasvatustiheydestä tai 

lämpöstressistä johtuva puutteellinen 

hyvinvointi voi johtaa 

immuunijärjestelmän häiriöihin ja tehdä 

broilereista alttiimpia sairauksille; 

E. katsoo, että eläimille tarkoitettujen 

mikrobilääkkeiden liikakäyttö, erityisesti 

kasvunedistäjinä ja ryhmä- tai 

estolääkityksenä, on ollut yksi niistä 

keskeisistä tekijöistä, jotka ovat 

vaikuttaneet bakteerien 

mikrobilääkeresistenssin kehittymiseen 

maailmanlaajuisesti; ottaa huomioon, että 

mikrobilääkeresistenssi on kasvava 

globaali uhka, joka saattaa vuoteen 2050 

mennessä aiheuttaa 10 miljoonaa 

kuolonuhria vuodessa, että on olemassa 

hyvin dokumentoitua näyttöä siitä, että 

mikrobilääkkeiden käyttö eläimillä on 

yhteydessä mikrobilääkeresistenssin 

riskiin ihmisillä ja että molemmissa 

tapauksissa syynä on resistenttien 

bakteerien ja resistenssigeenien 

mahdollinen leviäminen1; huomauttaa, 

että suuresta kasvatustiheydestä tai 

lämpöstressistä johtuva puutteellinen 

hyvinvointi voi johtaa 

immuunijärjestelmän häiriöihin ja tehdä 

broilereista alttiimpia sairauksille; 

________________ 

1 Maailman terveysjärjestö, ”The evolving 
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threat of antimicrobial resistance”, 2012. 
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22.10.2018  B8-0484/2018 }  
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Tarkistus  9 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon 

ympäristövaikutukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  E a. ottaa huomioon, että 

eurooppalaisen eläinten 

mikrobilääkkeiden käytön 

seurantajärjestelmän (ESVAC) raportin 

mukaan mikrobilääkkeiden myynti laski 

Euroopan unionissa / Euroopan 

talousalueella vuosien 2011 ja 2016 

välillä noin 20 prosenttia 25 maassa; 

toteaa, että jäsenvaltioiden välillä on 

kuitenkin yhä suuria eroavuuksia, joita ei 

voida täysin selittää eläinpopulaation 

koostumuksen tai tuotantojärjestelmien 

eroihin liittyvillä objektiivisilla seikoilla; 

Or. en 
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 B8-0487/2018 }  

 B8-0489/2018 } RC1/Am. 10 

Tarkistus  10 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon 

ympäristövaikutukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E b kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  E b. ottaa huomioon, että 

mikrobilääkkeiden kulutuksen odotetaan 

kasvavan vuoteen 2030 mennessä 

67 prosentilla 228 maassa eri puolilla 

maailmaa ja lähes kaksinkertaistuvan 

Brasiliassa, Venäjällä, Intiassa, Kiinassa 

ja Etelä-Afrikassa ja että kaksi 

kolmasosaa kyseisestä kasvusta johtuu 

kotieläinten kasvatuksesta 

ruoantuotantotarkoituksessa1; 

_________________ 

1 Thomas P. Van Boeckel et al., ”Global 

trends in antimicrobial use in food 

animals”, PNAS, 5. toukokuuta 2015, 112 

(18), s. 5649–5654, painettu versio 

julkaistu 19. maaliskuuta 2015. 

Or. en 
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Tarkistus  11 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon 

ympäristövaikutukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E c kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  E c. toteaa, että mikrobilääkkeiden 

käyttö kasvunedistäjinä on yhä laillista 

ainakin kotimaan markkinoita varten 

joissakin maailman suurimmissa 

siipikarjanlihan tuottajamaissa, kuten 

Brasiliassa, josta tuodaan 60 prosenttia 

kaikesta EU:hun tuodusta 

siipikarjanlihasta; 

Or. en 
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Tarkistus  12 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon 

ympäristövaikutukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

   

G a. toteaa, että on olemassa runsaasti 

tieteellistä näyttöä siitä, että eläinten, 

muun muassa broilereiden, kasvatuksen, 

kuljetuksen ja teurastuksen aikana 

kokema stressi, kipu ja uupumus 

huonontavat kulutukseen tulevan lihan 

laatua ja etenkin glykogeeni- ja pH-

arvoja;  

Or. en 
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Tarkistus  13 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon 

ympäristövaikutukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  5 a. kehottaa komissiota hylkäämään 

mahdolliset kahdenväliset 

vapaakauppasopimukset sellaisten 

maiden kanssa, joissa sovelletaan 

löyhempiä eläinten 

hyvinvointivaatimuksia kuin EU:ssa;  

Or. en 
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Tarkistus  14 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon 

ympäristövaikutukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  14 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa 

muuttamaan 22. joulukuuta 2004 

annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 

1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen 

aikana; kehottaa jäsenvaltioita 

kohentamaan broilerien 

kuljetusolosuhteita;   

Or. en 

 

 


