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Pozmeňujúci návrh  5 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny 

vplyv priemyselného chovu brojlerov 

Spoločný návrh uznesenia 

Zarážka 11 a (nová) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na nariadenie Rady 

(ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 

o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou 

súvisiacich činností a o zmene a doplnení 

smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES 

a nariadenia (ES) č. 1255/97, 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny 

vplyv priemyselného chovu brojlerov 

Spoločný návrh uznesenia 

Zarážka 11 b (nová) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na ministerskú 

konferenciu o antibiotickej rezistencii, 

ktorá sa konala 25. – 26. júna 2014, a jej 

globálnu výzvu na prijatie opatrení v 

súvislosti s antimikrobiálnou rezistenciou 

(„Joining forces for future health“ – 

Spojme sily v záujme zdravia v 

budúcnosti), 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  7 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny 

vplyv priemyselného chovu brojlerov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže EÚ je popredným svetovým 

producentom brojlerových kurčiat a 

každoročne sa v nej usmrcuje približne 7 

miliárd týchto kurčiat na potravinárske 

účely; keďže sektor hydiny, ktorý svoju 

produkciu zakladá na zásade „z farmy na 

vidličku“, zamestnáva viac ako štvrť 

milióna ľudí a zahŕňa 23 000 veľkých 

brojlerových fariem v Európe; 

 

A. keďže EÚ je popredným svetovým 

producentom brojlerových kurčiat a 

každoročne sa v nej usmrcuje približne 7 

miliárd týchto kurčiat na potravinárske 

účely; keďže sektor hydiny, ktorý svoju 

produkciu zakladá na zásade „z farmy na 

vidličku“, zamestnáva viac ako štvrť 

milióna ľudí a zahŕňa 23 000 veľkých 

brojlerových fariem v Európe; keďže 

podľa štúdie Komisie z roku 2016 farmy s 

viac ako 5 000 brojlermi predstavujú len 1 

% celkového počtu brojlerových fariem v 

Európe, ale produkujú 93,5 % brojlerov1; 

_____________ 

1 Európska komisia, Use of Slaughterhouse Data 

to Monitor Welfare of Broilers on Farm 

(Využívanie údajov z bitúnkov na monitorovanie 

dobrých životných podmienok brojlerov v 

poľnohospodárskych podnikoch), 2016. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny 

vplyv priemyselného chovu brojlerov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže nadmerné používanie 

antimikrobiálnych veterinárnych liekov, 

najmä ako rastových stimulátorov a na 

účely metafylaxie a profylaxie, je jedným z 

hlavných faktorov, ktoré celosvetovo 

vplývajú na rozvoj baktérií s 

antimikrobiálnou rezistenciou; keďže 

nevyhovujúce životné podmienky 

spôsobené vysokou hustotou chovu alebo 

tepelným stresom môžu vyvolať 

imunologické deficity a zvýšiť náchylnosť 

brojlerových kurčiat na choroby; 

E. keďže nadmerné používanie 

antimikrobiálnych veterinárnych liekov, 

najmä ako rastových stimulátorov a na 

účely metafylaxie a profylaxie, je jedným z 

hlavných faktorov, ktoré celosvetovo 

vplývajú na rozvoj baktérií s 

antimikrobiálnou rezistenciou; keďže 

antimikrobiálna rezistencia je rastúcou 

celosvetovou hrozbou, ktorá by mohla byť 

do roku 2050 zodpovedná za 10 miliónov 

úmrtí ročne, a existuje dobre 

zdokumentovaná príčinná súvislosť medzi 

používaním antimikrobiálnych látok u 

zvierat a hrozbou antimikrobiálnej 

rezistencie u ľudí, v oboch prípadoch v 

dôsledku možného šírenia rezistentných 

baktérií a génov pre rezistenciu1; keďže 

nevyhovujúce životné podmienky 

spôsobené vysokou hustotou chovu alebo 

tepelným stresom môžu vyvolať 

imunologické deficity a zvýšiť náchylnosť 

brojlerových kurčiat na choroby; 

________________ 

1 Svetová zdravotnícka organizácia, „The evolving 

threat of antimicrobial resistance“ (Rastúca 

hrozba antimikrobiálnej rezistencie), 2012. 
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Pozmeňujúci návrh  9 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny 

vplyv priemyselného chovu brojlerov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie E a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ea. keďže podľa správy ESVAC klesol 

predaj antimikrobiálnych látok v 

Európskej únii/Európskom hospodárskom 

priestore v období od roku 2011 do roku 

2016 o približne 20 % v 25 krajinách; 

keďže rozdiely medzi členskými štátmi 

však zostávajú značné a nie je možné ich v 

plnej miere vysvetliť objektívnymi 

faktormi, ktoré sa týkajú rozdielov v 

zložení populácie zvierat a výrobných 

systémov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny 

vplyv priemyselného chovu brojlerov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie E b (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Eb. keďže sa predpokladá, že spotreba 

antimikrobiálnych látok v 228 krajinách 

na celom svete sa do roku 2030 zvýši o 

67 % a v Brazílii, Rusku, Indii, Číne a 

Južnej Afrike sa takmer zdvojnásobí, 

pričom dve tretiny tohto nárastu bude 

možné pripísať chovu zvierat určených na 

výrobu potravín1; 

_________________ 

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

antimicrobial use in food animals“ (Globálne 

trendy v používaní antimikrobiálnych látok u 

zvierat určených na výrobu potravín), PNAS, 5. 

mája 2015, 112 (18) 5649-5654; uverejnené pred 

tlačou 19. marca 2015. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  11 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny 

vplyv priemyselného chovu brojlerov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie E c (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ec. keďže používanie 

antimikrobiálnych látok ako rastových 

stimulátorov je naozaj stále legálne, 

prinajmenšom na domácu spotrebu, v 

prípade niektorých z najväčších svetových 

výrobcov hydinového mäsa vrátane 

Brazílie, ktorá zabezpečuje 60 % 

celkového dovozu hydinového mäsa do 

EÚ; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  12 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny 

vplyv priemyselného chovu brojlerov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie G a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

   

Ga. keďže existuje dostatok vedeckých 

dôkazov o tom, že stres, bolesť a 

vyčerpanie, ktorým sú zvieratá, konkrétne 

brojlery, počas ich chovu, prepravy a 

usmrcovania vystavené, ovplyvňuje 

kvalitu mäsa poskytovaného zákazníkovi, 

najmä pokiaľ ide o glykogén a hodnotu 

pH;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  13 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny 

vplyv priemyselného chovu brojlerov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  5a. vyzýva Komisiu, aby zamietla 

akúkoľvek možnú dvojstrannú dohodu o 

voľnom obchode s krajinami, ktorých 

normy sú nižšie ako normy EÚ, pokiaľ 

ide o dobré životné podmienky zvierat;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  14 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny 

vplyv priemyselného chovu brojlerov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  14a. vyzýva Komisiu a Radu, aby 

pozmenili nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 

z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat 

počas prepravy; vyzýva členské štáty, aby 

zlepšili podmienky prepravy brojlerov;

   

Or. en 

 

 


