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Predlog spremembe  5 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev 

Predlog skupne resolucije 

Alinea 11 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) 

št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o 

zaščiti živali med prevozom in postopki, 

povezanimi z njim, in o spremembi 

Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter 

Uredbe (ES) št. 1255/97, 

Or. en 
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Predlog spremembe  6 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev 

Predlog skupne resolucije 

Alinea 11 b (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju ministrske 

konference o odpornosti proti 

antibiotikom od 25. do 26. junija 2014 in 

njenega poziva vsemu svetu, naj ukrepa v 

zvezi s protimikrobno odpornostjo 

(„Združimo moči za prihodnje zdravje“), 

Or. en 
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Predlog spremembe  7 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

A. ker je EU pomembna svetovna 

proizvajalka brojlerjev, saj se jih približno 

7 milijard zakolje za prehrano; ker je v 

sektorju perutnine, ki proizvaja v skladu z 

evropskim načelom „od vil do vilic“, na 

23 000 velikih piščančjih farmah v Evropi 

zaposlenih več kot četrt milijona ljudi; 

 

A. ker je EU pomembna svetovna 

proizvajalka brojlerjev, saj se jih približno 

7 milijard zakolje za prehrano; ker je v 

sektorju perutnine, ki proizvaja v skladu z 

evropskim načelom „od vil do vilic“, na 

23 000 velikih piščančjih farmah v Evropi 

zaposlenih več kot četrt milijona ljudi; ker 

Komisija v eni od svojih študij navaja, da 

farme z več kot 5000 brojlerji 

predstavljajo komaj 1 % skupnega števila 

farm brojlerjev v Evropi, vendar vzredijo 

93,5 % brojlerjev1; 

_____________ 

1 Evropska komisija, „Use of Slaughterhouse Data 

to Monitor Welfare of Broilers on Farm“ 

(Uporaba podatkov iz klavnic za spremljanje 

dobrobiti brojlerjev na kmetiji), 2016. 

Or. en 
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Predlog spremembe  8 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

E. ker je čezmerna uporaba 

protimikrobnih zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini, zlasti za 

pospeševanje rasti ter metafilakso in 

profilakso, eden glavnih svetovnih 

dejavnikov za razvoj bakterij, odpornih na 

protimikrobna sredstva; ker slaba dobrobit 

živali zaradi visoke gostote in toplotnega 

stresa lahko brojlerjem oslabi imunski 

sistem, tako da postanejo bolj dovzetni za 

bolezni; 

E. ker je čezmerna uporaba 

protimikrobnih zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini, zlasti za 

pospeševanje rasti ter metafilakso in 

profilakso, eden glavnih svetovnih 

dejavnikov za razvoj bakterij, odpornih na 

protimikrobna sredstva; ker je 

protimikrobna odpornost vse večja 

svetovna grožnja, ki bi lahko do leta 2050 

povzročila 10 milijonov smrtnih žrtev 

letno, in ker obstaja dobro dokumentirana 

vzročna povezava med uporabo 

protimikrobnih sredstev pri živalih in 

nevarnostjo protimikrobne odpornosti pri 

ljudeh, v obeh primerih zaradi možnega 

širjenja odpornih bakterij in genov za 

odpornost2; ker slaba dobrobit živali zaradi 

visoke gostote in toplotnega stresa lahko 

brojlerjem oslabi imunski sistem, tako da 

postanejo bolj dovzetni za bolezni; 

________________ 

2 Svetovna zdravstvena organizacija, „The 

evolving threat of antimicrobial resistance“ (Vse 

večja grožnja protimikrobne odpornosti), 2012. 

Or. en 
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Predlog spremembe  9 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava E a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  Ea. ker je po poročilu ESVAC prodaja 

protimikrobnih zdravil v 25 državah 

Evropske unije/Evropskega 

gospodarskega prostora med letoma 2011 

in 2016 upadla za približno 20 %; ker so 

razlike med državami članicami še vedno 

velike in jih ni mogoče v celoti pojasniti z 

objektivnimi dejavniki, ki zadevajo razlike 

v sestavi živalske populacije in sistemov 

proizvodnje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  10 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava E b (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  Eb. ker naj bi se poraba antimikrobikov v 

228 državah sveta do leta 2030 povečala 

za 67 %, v Braziliji, Rusiji, Indiji, na 

Kitajskem in v Južni Afriki pa naj bi se 

skoraj podvojila, dve tretjini te rasti pa gre 

pripisati prav reji živali za proizvodnjo 

hrane3; 

_________________ 

3 Thomas P. Van Boeckel in drugi, „Global trends 

in antimicrobial use in food animals“ (Globalni 

izzivi in uporaba antimikrobikov pri živalih za 

prehrano), PNAS. 5. maj 2015, 112 (18) 5649–

5654; objavljeno pred tiskom, 19. marec 2015. 

Or. en 
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Predlog spremembe  11 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava E c (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  Ec. ker je uporaba protimikrobnih 

sredstev kot spodbujevalcev rasti dejansko 

še vedno dovoljena, vsaj za domačo 

porabo v nekaterih največjih svetovnih 

proizvajalkah perutninskega mesa, kot je 

Brazilija, iz katere prihaja 60 % skupnega 

uvoza perutninskega mesa v EU; 

Or. en 
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Predlog spremembe  12 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava G a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

   

Ga. ker obstaja veliko znanstvenih 

dokazov, da stres, bolečine in izčrpanost, 

ki so jim med vzrejo, prevozom in zakolom 

izpostavljene živali, zlasti brojlerji, 

vplivajo na kakovost mesa, ki se dobavlja 

kupcem, zlasti na glikogen in vrednost 

pH;  

Or. en 
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Predlog spremembe  13 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  5a. poziva Komisijo, naj zavrne vsak 

morebitni dvostranski sporazum o prosti 

trgovini z državami, katerih standardi 

glede dobrobiti živali so nižji od 

standardov EU;  

Or. en 
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Predlog spremembe  14 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  14a. poziva Komisijo in Svet, naj 

spremenita Uredbo Sveta (ES) št. 1/2005 z 

dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med 

prevozom; poziva države članice, naj 

izboljšajo pogoje prevoza brojlerjev;   

Or. en 

 

 


