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Amendamentul  5 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de 

carne asupra mediului 

Propunere comună de rezoluție 

Referirea 11 a (nouă) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Regulamentul 

(CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 

22 decembrie 2004 privind protecția 

animalelor în timpul transportului și al 

operațiunilor conexe și de modificare a 

Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a 

Regulamentului (CE) nr. 1255/97, 
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Amendamentul  6 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de 

carne asupra mediului 

Propunere comună de rezoluție 

Referirea 11 b (nouă) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Conferința 

ministerială privind rezistența la 

antibiotice din 25-26 iunie 2014 și apelul 

internațional lansat cu această ocazie de a 

se lua măsuri cu privire la rezistența la 

antimicrobiene („Să ne unim forțele 

pentru viitorul sănătății”), 
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Amendamentul  7 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de 

carne asupra mediului 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât UE este unul dintre 

principalii producători mondiali de pui de 

carne, cu aproximativ 7 miliarde de pui 

sacrificați în scopuri alimentare; întrucât în 

sectorul cărnii de pasăre, unde producția se 

realizează în conformitate cu principiul 

european „de la fermă la consumator”, sunt 

angajate peste un sfert de milion de 

persoane, în Europa existând 23 000 de 

ferme mari de pui de carne; 

 

A. întrucât UE este unul dintre 

principalii producători mondiali de pui de 

carne, cu aproximativ 7 miliarde de pui 

sacrificați în scopuri alimentare; întrucât în 

sectorul cărnii de pasăre, unde producția se 

realizează în conformitate cu principiul 

european „de la fermă la consumator”, sunt 

angajate peste un sfert de milion de 

persoane, în Europa existând 23 000 de 

ferme mari de pui de carne; întrucât, 

potrivit unui studiu al Comisiei din 2016, 

fermele cu peste 5 000 de pui de carne 

reprezintă doar 1 % din numărul total de 

ferme de pui de carne din Europa, dar 

însumează 93,5 % din totalul puilor de 

carne1; 

_____________ 

1 Comisia Europeană, Utilizarea datelor obținute 

de la abatoare pentru a monitoriza bunăstarea 

puilor de carne din ferme, 2016. 

Or. en 
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Amendamentul  8 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de 

carne asupra mediului 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât utilizarea excesivă a 

medicamentelor antimicrobiene de uz 

veterinar, în special ca stimulatori de 

creștere, dar și pentru metafilaxie și 

profilaxie, constituie unul dintre principalii 

factori care influențează dezvoltarea la 

nivel global a bacteriilor rezistente la 

antimicrobiene; întrucât un nivel scăzut de 

bunăstare cauzat de o densitate mare a 

efectivelor de animale sau de stresul termic 

poate provoca deficite imunologice și poate 

face ca puii de carne să fie mai sensibili la 

boli; 

E. întrucât utilizarea excesivă a 

medicamentelor antimicrobiene de uz 

veterinar, în special ca stimulatori de 

creștere, dar și pentru metafilaxie și 

profilaxie, constituie unul dintre principalii 

factori care influențează dezvoltarea la 

nivel global a bacteriilor rezistente la 

antimicrobiene; întrucât rezistența la 

antimicrobiene reprezintă o amenințare 

globală în creștere care ar putea provoca 

10 milioane de decese pe an până în 2050 

și întrucât există o legătură cauzală bine 

documentată între folosirea 

antimicrobienelor la animale și 

amenințarea reprezentată de rezistența la 

antimicrobiene la oameni, cauza fiind în 

ambele cazuri posibila răspândire a 

bacteriilor rezistente și a genelor de 

rezistență1; întrucât un nivel scăzut de 

bunăstare cauzat de o densitate mare a 

efectivelor de animale sau de stresul termic 

poate provoca deficite imunologice și poate 

face ca puii de carne să fie mai sensibili la 

boli; 

________________ 

1 Organizația Mondială a Sănătății, „The evolving 
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în evoluție a rezistenței la antimicrobiene), 2012. 
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Amendamentul  9 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de 

carne asupra mediului 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ea. întrucât vânzările de 

antimicrobiene în Uniunea 

Europeană/Spațiul Economic European 

au scăzut cu aproximativ 20 % între 2011 

și 2016 în 25 de țări, potrivit raportului 

ESVAC; întrucât discrepanțele dintre 

statele membre rămân, totuși, puternice și 

nu pot fi explicate integral prin factori 

obiectivi legați de compoziția diferită a 

populației de animale și a sistemelor de 

producție; 
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Amendamentul  10 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de 

carne asupra mediului 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Eb (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Eb. întrucât se preconizează că consumul 

de antimicrobiene în 228 de țări de pe 

glob va crește cu 67 % până în 2030 și 

aproape că se va dubla în Brazilia, Rusia, 

India, China și Africa de Sud, două treimi 

din această majorare putând fi atribuită 

creșterii de animale pentru producția 

alimentară1; 

_________________ 

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

antimicrobial use in food animals’ (Tendințe 

globale privind folosirea de antimicrobiene la 

animalele de la care se obțin produse alimentare), 

PNAS May 5, 2015 112 (18) 5649-5654; publicată 

înaintea tipăririi la 19 martie 2015. 

Or. en 
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Amendamentul  11 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de 

carne asupra mediului 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ec (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ec. întrucât utilizarea de substanțe 

antimicrobiene ca promotori de creștere 

continuă, ce-i drept, să fie legală, cel 

puțin pentru consumul intern, în cazul 

unora dintre cei mai mari producători 

mondiali de carne de pasăre, inclusiv în 

Brazilia, din care se realizează 60 % din 

totalul importurilor de carne de pasăre ale 

UE; 

Or. en 
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Amendamentul  12 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de 

carne asupra mediului 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ga (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

   

Ga. întrucât există dovezi științifice 

ample potrivit cărora stresul, durerea și 

epuizarea cu care se confruntă animalele, 

în special puii de carne, pe parcursul 

creșterii, transportului și sacrificării lor, 

afectează calitatea cărnii puse la 

dispoziția clientului, în special în ceea ce 

privește glicogenul și valoarea pH-ului;  

Or. en 
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Amendamentul  13 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de 

carne asupra mediului 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  5a. invită Comisia să respingă orice 

acord bilateral potențial de liber schimb 

cu țări ale căror standarde sunt inferioare 

celor ale UE în ceea ce privește 

bunăstarea animalelor;  

Or. en 
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Amendamentul  14 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de 

carne asupra mediului 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  14a. solicită Comisiei și Consiliului să 

modifice Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al 

Consiliului din 22 decembrie 2004 privind 

protecția animalelor în timpul 

transportului; invită statele membre să 

îmbunătățească condițiile de transportare 

a puilor de carne;   

Or. en 

 

 


