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Tema: Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo 
poveikis aplinkai 

Direktyvoje 2007/43/EB nustatomi būtiniausi mėsai auginamų broilerių apsaugos standartai. Tačiau 
Komisijos ataskaitoje dėl direktyvos įtakos gyvūnų gerovei nenurodomas joks esminis padėties 
pagerėjimas ir parodoma, kad valstybėse narėse įgyvendinimo užtikrinimas geriausiu atveju yra 
nenuoseklus. Dešimčių tūkstančių viščiukų broilerių negailestinga tikrovė yra tai, kad jie auginami 
skurdžiose pašiūrėse, ant šlapio kraiko ir neturi jokios galimybės natūraliai elgtis – tupėti ant laktos, 
lesti praturtintus substratus ar būti natūralioje šviesoje. Be to, direktyvoje neatsižvelgiama į neigiamas 
pasekmes gyvūnų gerovei, kurias tiesiogiai lemia selekcija dėl greito augimo – problema, į kurią 
atkreiptas dėmesys keliose Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) nuomonėse ir Komisijos 
ataskaitoje. Dėl šių prastų sąlygų dažnai prireikia masinio gydymo antibiotikais, kad būtų užkirstas 
kelias ligų protrūkiams arba jie būtų suvaldyti, o tai yra didelį susirūpinimą keliantis klausimas 
visuomenės sveikatos požiūriu. Kelios naminių paukščių užkrato padermės (pvz., Campylobacter spp. 
ir Salmonella spp.), galinčios sukelti sunkias žmonių ligas, dabar yra atsparios antibiotikams, 
naudojamiems auginant naminius paukščius. Neseniai EFSA apibūdino naminiuose paukščiuose ir 
paukštienoje randamas įvairiems vaistams atsparias E.coli padermes kaip keliančias labai didelį 
susirūpinimą. 

Tuo pačiu metu organizacijos „Greenpeace“ neseniai paskelbtoje ataskaitoje nurodoma, kad 
pramoninė paukštienos gamyba yra pagrindinis amoniako taršos ore, dirvožemyje ir vandenyje 
veiksnys, ir Komisija raginama liautis teikti subsidijas labai dideliems ūkiams ir verčiau remti tvaresnes 
sistemas ir praktiką. Paukštienos pramonės atstovai jau deda pastangas, kad būtų sumažintas 
antimikrobinių medžiagų naudojimas ir poveikis aplinkai, tačiau, jei vertinsime sektorių koncepcijos 
„Viena sveikata“ ir „Viena gerovė“ požiūriu, aišku, kad būtina skubiai numatyti visapusišką požiūrį, kad 
paukštienos pramonė būtų tvaresnė ir palankesnė gyvūnų gerovei, tuo pačiu metu išsaugant jos 
ekonominį gyvybingumą. 

1. Ar Komisija imsis ryžtingų veiksmų, kad pagerintų Direktyvos dėl broilerių įgyvendinimo 
užtikrinimą, ypač dėl sistemingo ir nuoseklaus suderintų ir atsižvelgiant į gyvūno ypatumus 
nustatytų rodiklių naudojimo siekiant pagerinti gyvūnų gerovę ūkiuose? 

2. Kokius veiksmus numato Komisija tam, kad būtų remiamos alternatyvios viščiukų auginimo 
sistemos, pvz., kuriose naudojamos didesnės gerovės veislės, užtikrinamas mažesnis gyvūnų 
laikymo tankis, aplinkos gerinimas, galimybė būti natūralioje šviesoje ir (arba) lauko talpyklos, taip 
pat geresnė oro kokybė, turinti mintyje, kad tokios sistemos gali padėti sumažinti išmetamą 
amoniako kiekį ir besaikio antimikrobinių medžiagų naudojimo poreikį, taip pat pagerinti gyvūnų 
gerovę? 

3. Kada Komisija paskelbs pranešimą dėl privalomo vištienos produktų ženklinimo metodo socialinio 
ir ekonominio poveikio, numatytą Direktyvos 2007/43/EB 5 straipsnyje? 
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