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Amendement  5 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële 

vleeskuikenhouderij 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Visum 11 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien Verordening (EG) 

nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 

2004 inzake de bescherming van dieren 

tijdens het vervoer en daarmee 

samenhangende activiteiten en tot 

wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG 

en 93/119/EG en van Verordening (EG) 

nr. 1255/97, 

Or. en 
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Amendement  6 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële 

vleeskuikenhouderij 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Visum 11 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien de ministeriële conferentie 

over resistentie tegen antibiotica van 25-

26 juni 2014 en haar algemene oproep tot 

actie tegen antimicrobiële resistentie 

("Joining forces for future health"), 

Or. en 
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Amendement  7 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële 

vleeskuikenhouderij 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de EU een 

belangrijke mondiale 

vleeskuikenproducent is, waarbij er 

ongeveer 7 miljard voor 

voedingsdoeleinden worden geslacht; 

overwegende dat de pluimveesector, die 

produceert volgens het Europese "van boer 

tot bord"-beginsel, werkt biedt aan meer 

dan een kwart miljoen mensen en dat er in 

Europa 23 000 grote vleeskuikenbedrijven 

zijn; 

 

A. overwegende dat de EU een 

belangrijke mondiale 

vleeskuikenproducent is, waarbij er 

ongeveer 7 miljard voor 

voedingsdoeleinden worden geslacht; 

overwegende dat de pluimveesector, die 

produceert volgens het Europese "van boer 

tot bord"-beginsel, werkt biedt aan meer 

dan een kwart miljoen mensen en dat er in 

Europa 23 000 grote vleeskuikenbedrijven 

zijn; overwegende dat volgens een studie 

van de Commissie uit 2016 bedrijven met 

meer dan 5 000 vleeskuikens amper 1 % 

van het totale aantal vleeskuikenbedrijven 

in Europa uitmaken, maar goed zijn voor 

93,5 % van de vleeskuikens1; 

_____________ 

1 Europese Commissie, "Use of Slaughterhouse 

Data to Monitor Welfare of Broilers on Farm", 

2016. 

Or. en 
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Amendement  8 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële 

vleeskuikenhouderij 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat het overmatig 

gebruik van antimicrobiële 

diergeneesmiddelen, als groeibevorderaar 

en voor metafylaxe en profylaxe, een van 

de belangrijkste factoren is die een rol 

spelen bij het ontstaan van bacteriën met 

antimicrobiële resistentie; overwegende dat 

een slecht welzijn als gevolg van een hoge 

bezettingsdichtheid en warmtestress 

immunologische tekorten kan veroorzaken 

waardoor vleeskuikens vatbaarder worden 

voor ziekten; 

E. overwegende dat het overmatig 

gebruik van antimicrobiële 

diergeneesmiddelen, als groeibevorderaar 

en voor metafylaxe en profylaxe, een van 

de belangrijkste factoren is die een rol 

spelen bij het ontstaan van bacteriën met 

antimicrobiële resistentie; overwegende dat 

antimicrobiële resistentie wereldwijd een 

groeiende bedreiging vormt die tegen 

2050 jaarlijks ongeveer 10 miljoen 

mensenlevens kan eisen, en dat er een 

goed gedocumenteerd oorzakelijk verband 

bestaat tussen het gebruik van 

antimicrobiële stoffen bij dieren en de 

dreiging van antimicrobiële resistentie bij 

de mens, in beide gevallen als gevolg van 

de mogelijke verspreiding van resistente 

bacteriën en resistentiegenen1; 
overwegende dat een slecht welzijn als 

gevolg van een hoge bezettingsdichtheid en 

warmtestress immunologische tekorten kan 

veroorzaken waardoor vleeskuikens 

vatbaarder worden voor ziekten; 

________________ 

1 Wereldgezondheidsorganisatie, "The evolving 

threat of antimicrobial resistance", 2012. 
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Amendement  9 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële 

vleeskuikenhouderij 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  E bis. overwegende dat volgens het 

rapport van het ESVAC de verkoop van 

antimicrobiële stoffen in de Europese 

Unie/Europese Economische Ruimte 

tussen 2011 en 2016 in 25 landen met 

ongeveer 20 % is afgenomen; 

overwegende dat er niettemin grote 

verschillen tussen de lidstaten blijven 

bestaan en dat deze niet volledig kunnen 

worden verklaard door objectieve factoren 

die te maken hebben met verschillen in de 

samenstelling van de dierpopulatie en de 

productiesystemen; 

Or. en 
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Amendement  10 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële 

vleeskuikenhouderij 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging E ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  E ter. overwegende dat de consumptie van 

antimicrobiële stoffen in 228 landen over 

de gehele wereld tegen 2030 naar 

verwachting met 67 % zal toenemen en 

bijna zal verdubbelen in Brazilië, 

Rusland, India, China en Zuid-Afrika, 

waarbij twee derde van die toename toe te 

schrijven is aan het houden van dieren 

voor de productie van levensmiddelen1; 

_________________ 

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

antimicrobial use in food animals", PNAS, 5 mei 

2015, 112 (18) 5649-5654; voorpublicatie, 

19 maart 2015. 

Or. en 
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Amendement  11 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële 

vleeskuikenhouderij 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging E quater (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  E quater. overwegende dat het 

gebruik van antimicrobiële stoffen als 

groeibevorderaar nog steeds is toegelaten, 

onder meer voor binnenlands gebruik bij 

sommige van de grootste producenten van 

pluimveevlees ter wereld, waaronder 

Brazilië, dat goed is voor 60 % van de 

totale invoer van pluimveevlees in de EU; 

Or. en 
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Amendement  12 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële 

vleeskuikenhouderij 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging G bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

   

G bis. overwegende dat er voldoende 

wetenschappelijk bewijs is dat de stress, de 

pijn en de uitputting die dieren, met name 

vleeskuikens, ondergaan bij het kweken, 

vervoeren en slachten, de kwaliteit 

aantasten van het vlees dat aan de klant 

wordt geleverd, met name wat glycogeen 

en de pH-waarde betreft;  

Or. en 
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Amendement  13 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële 

vleeskuikenhouderij 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  5 bis. verzoekt de Commissie alle 

bilaterale vrijhandelsakkoorden met 

landen waarvan de normen op het gebied 

van dierenwelzijn lager liggen dan die van 

de EU, af te wijzen;  

Or. en 
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Amendement  14 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële 

vleeskuikenhouderij 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  14 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 

Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad 

van 22 december 2004 inzake de 

bescherming van dieren tijdens het 

vervoer te wijzigen; roept de lidstaten op 

de vervoersomstandigheden van 

slachtkuikens te verbeteren;   

Or. en 

 

 


