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Poprawka  5 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego 

chowu brojlerów na środowisko 

Wspólny projekt rezolucji 

Tiret 11 a (nowe) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 

2004 r. w sprawie ochrony zwierząt 

podczas transportu i związanych z tym 

działań, zmieniające dyrektywy 

64/432/EWG i 93/119/WE oraz 

rozporządzenie (WE) nr 1255/97, 

Or. en 
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Poprawka  6 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego 

chowu brojlerów na środowisko 

Wspólny projekt rezolucji 

Tiret 11b (nowe) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając konferencję 

ministerialną na temat oporności na 

antybiotyki, która odbyła się w dniach 25–

26 czerwca 2014 r, i apel o podjęcie 

działań w sprawie oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe („Joining forces 

for future health” [Łączenie sił na rzecz 

zdrowia w przyszłości]), jaki podczas niej 

wystosowano; 

Or. en 
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Poprawka  7 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego 

chowu brojlerów na środowisko 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że UE jest 

głównym producentem brojlerów, a około 

7 mld z nich poddaje się ubojowi w celu 

produkcji żywności; mając na uwadze, że 

sektor drobiu, który prowadzi produkcję 

zgodnie z europejską zasadą „od pola do 

stołu”, zatrudnia ponad ćwierć miliona 

osób i obejmuje 23 000 dużych 

gospodarstw zajmujących się chowem 

brojlerów w Europie; 

 

A. mając na uwadze, że UE jest 

głównym producentem brojlerów, a około 

7 mld z nich poddaje się ubojowi w celu 

produkcji żywności; mając na uwadze, że 

sektor drobiu, który prowadzi produkcję 

zgodnie z europejską zasadą „od pola do 

stołu”, zatrudnia ponad ćwierć miliona 

osób i obejmuje 23 000 dużych 

gospodarstw zajmujących się chowem 

brojlerów w Europie; mając na uwadze, że 

według badania Komisji z 2016 r. fermy 

drobiu z 5 000 brojlerów stanowią 

zaledwie 1 % całkowitej liczby ferm 

brojlerów w Europie, jednak hoduje się na 

nich 93,5 % tych zwierząt1; 

_____________ 

1Komisja Europejska, „Use of Slaughterhouse 

Data to Monitor Welfare of Broilers on Farm” 

[Wykorzystywanie z danych z ubojni do celów 

monitorowania warunków hodowli brojlerów w 

gospodarstwach], 2016 r. 

Or. en 
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Poprawka  8 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego 

chowu brojlerów na środowisko 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że nadużywanie 

przeciwdrobnoustrojowych 

weterynaryjnych produktów leczniczych, 

zwłaszcza jako stymulatorów wzrostu oraz 

w celach metafilaktyki i profilaktyki, jest 

jednym z głównych czynników 

wpływających na rozwój bakterii opornych 

na środki przeciwdrobnoustrojowe na 

świecie; mając na uwadze, że niski poziom 

dobrostanu wynikający z wysokiego 

zagęszczenia obsady lub stresu 

termicznego może wywołać niedobory 

odporności u brojlerów i zwiększyć ich 

podatność na choroby; 

E. mając na uwadze, że nadużywanie 

przeciwdrobnoustrojowych 

weterynaryjnych produktów leczniczych, 

zwłaszcza jako stymulatorów wzrostu oraz 

w celach metafilaktyki i profilaktyki, jest 

jednym z głównych czynników 

wpływających na rozwój bakterii opornych 

na środki przeciwdrobnoustrojowe na 

świecie; mając na uwadze, że oporność na 

środki przeciwdrobnoustrojowe to coraz 

większe zagrożenie światowe, które do 

2050 r. może być przyczyną śmierci 10 

mln osób rocznie; mając również na 

uwadze, że istnieje udokumentowany 

związek przyczynowo-skutkowy między 

stosowaniem takich środków u zwierząt a 

zagrożeniem opornością na środki 

przeciwustrojowe u ludzi, w obu 

przypadkach z uwagi na potencjalne 

rozprzestrzenianie się bakterii opornych 

na leki oraz genów oporności1; mając na 

uwadze, że niski poziom dobrostanu 

wynikający z wysokiego zagęszczenia 

obsady lub stresu termicznego może 

wywołać niedobory odporności u 

brojlerów i zwiększyć ich podatność na 
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choroby; 

________________ 

1 Światowa Organizacja Zdrowia „The evolving 

threat of antimicrobial resistance” [Rosnące 

zagrożenie związane z opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe], 2012 r. 

Or. en 
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Poprawka  9 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego 

chowu brojlerów na środowisko 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Ea. mając na uwadze, że zgodnie ze 

sprawozdaniem ESVAC sprzedaż środków 

przeciwdrobnoustrojowych w Unii 

Europejskiej / Europejskim Obszarze 

Gospodarczym zmniejszyła się w latach 

2011–2016 o około 20 % w 25 państwach; 

mając na uwadze, że pomimo to różnice 

między państwami członkowskimi są 

nadal duże i nie można ich w pełni 

wyjaśnić za pomocą obiektywnych 

czynników odnoszących się do różnic w 

składzie populacji zwierząt i w systemach 

produkcji; 

Or. en 
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Poprawka  10 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego 

chowu brojlerów na środowisko 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw E b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Eb. mając na uwadze szacunki, że do 2030 

r. spożycie środków 

przeciwdrobnoustrojowych w 228 krajach 

na świecie wzrośnie o 67 % oraz prawie 

podwoi się w Brazylii, Rosji, Indiach, 

Chinach i RPA, a dwie trzecie tego 

wzrostu będzie można przypisać hodowli 

zwierząt do celów spożywczych1; 

_________________ 

1 Thomas P. Van Boeckel i in., „Global trends in 

antimicrobial use in food animals” [Światowe 

tendencje w stosowaniu środków 

przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt służących do 

produkcji żywności], PNAS, 5 maja 2015 r., 112 

(18) 5649-5654; opublikowana przed ukazaniem 

się w druku w dniu 19 marca 2015 r. 

Or. en 
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Poprawka  11 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego 

chowu brojlerów na środowisko 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw E c (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Ec. mając na uwadze, że stosowanie 

środków przeciwdrobnoustrojowych jako 

stymulatorów wzrostu jest nadal legalne, 

przynajmniej w odniesieniu do 

konsumpcji krajowej, wśród niektórych 

największych światowych producentów 

mięsa drobiowego, w tym Brazylii, która 

odpowiada za 60 % całkowitego przywozu 

mięsa drobiowego do UE; 

Or. en 
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Poprawka  12 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego 

chowu brojlerów na środowisko 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw G a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

   

Ga. mając na uwadze, że istnieje wiele 

dowodów naukowych na to, że stres, ból i 

wyczerpanie u zwierząt, w szczególności u 

brojlerów, w okresie chowu, transportu i 

uboju, rzutują na jakość mięsa 

dostarczanego klientowi, w szczególności 

w odniesieniu do zawartości glikogenu i 

wartości pH;  

Or. en 
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Poprawka  13 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego 

chowu brojlerów na środowisko 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  5a. wzywa Komisję do odrzucenia 

wszelkich potencjalnych dwustronnych 

umów o wolnym handlu z krajami, 

których standardy dobrostanu zwierząt są 

niższe niż normy w UE;  

Or. en 
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Poprawka  14 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego 

chowu brojlerów na środowisko 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  14a. wzywa Komisję i Radę do zmiany 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z 

dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie 

ochrony zwierząt podczas transportu; 

wzywa państwa członkowskie do poprawy 

warunków transportu brojlerów;   

Or. en 

 

 


