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***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
vyznačeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je vyznačen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zootechnických a genealogických 
podmínkách pro obchod s plemennými zvířaty a jejich zárodečnými produkty v Unii 
a jejich dovoz do Unie
(COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2014)0005),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 42 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0032/2014),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a na stanovisko Výboru 
pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0000/2015),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Chov domácích zvířat – skotu, prasat, 
ovcí, koz a koňovitých a v menší míře chov 
zvířat jiných druhů zaujímá důležité místo 
v zemědělství Unie a je pro něj zdrojem 
příjmů. Chovu zvířat uvedených druhů 
nejlépe prospěje využití čistokrevných 
plemenných zvířat nebo hybridů 
plemenných prasat se zaznamenanou 
vysokou genetickou hodnotou.

(1) Chov užitkových zvířat – skotu, prasat, 
ovcí, koz a koňovitých a v menší míře chov 
zvířat jiných druhů zaujímá strategické 
místo v zemědělství Unie z hospodářského 
a sociálního hlediska. Tato zemědělská 
činnost, která přispívá k bezpečnosti 
potravin v Unii, je pro zemědělství zdrojem 
příjmů. Chovu zvířat uvedených druhů 
nejlépe prospěje využití čistokrevných 
plemenných zvířat nebo hybridů 
plemenných prasat se zaznamenanou 
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vysokou genetickou hodnotou.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (2a) Snaha o konkurenceschopnost však 
nemůže vést k vyhynutí některých plemen, 
jejichž vlastnosti jsou přizpůsobeny 
konkrétním biofyzikálním souvislostem. 
Místní plemena mohou být ohrožena, 
pokud nebudou zachována v dostatečném 
počtu kusů, což by znamenalo ztrátu 
genetické rozmanitosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Termín „plemeno“ by však měl zůstat 
blíže neurčeným právním konceptem, jenž 
plemenářským spolkům umožňuje popsat 
skupinu zvířat vyznačující se dostatečnou 
genetickou jednotností, která je podle 
jejich názoru odlišuje od jiných zvířat 
téhož druhu, a zapsat je spolu s uvedením 
jejich známých předků do plemenných 
knih, aby bylo možno reprodukovat jejich 
zděděné znaky prostřednictvím 
rozmnožování, výměny a selekce v rámci 
stanoveného šlechtitelského programu.

vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

Přestože se pojem plemeno vyskytuje v celém nařízení, není definován. Z důvodu právní 
jistoty navrhuje zpravodaj definici.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podobně i cílem pravidel týkajících se 
hybridů plemenných prasat, jež stanoví 
toto nařízení, by mělo být zajistit přístup 
k obchodu založenému na schválených 
zásadách pro uznávání chovů, které se 
zabývají křížením různých hybridů 
plemenných prasat, a schvalování jejich 
příslušných šlechtitelských programů. Toto 
nařízení by také mělo stanovit kritéria pro 
zápis hybridů plemenných prasat 
do hlavního oddílu registrů plemen, 
pravidla pro testování užitkovosti a pro 
genetické hodnocení a kritéria pro přijetí 
hybridů plemenných prasat do plemenitby 
a rovněž obsah zootechnických osvědčení.

(14) Podobně i cílem pravidel týkajících se 
hybridů plemenných prasat, jež stanoví 
toto nařízení, by mělo být zajistit přístup 
k obchodu založenému na schválených 
zásadách pro uznávání chovů, které se 
zabývají křížením různých hybridů 
plemenných prasat, a schvalování jejich 
příslušných šlechtitelských programů. Toto 
nařízení by také mělo stanovit kritéria pro 
zápis hybridů plemenných prasat 
do hlavního oddílu zootechnických 
registrů, pravidla pro testování užitkovosti 
a pro genetické hodnocení a kritéria pro 
přijetí hybridů plemenných prasat do 
plemenitby a rovněž obsah zootechnických 
osvědčení.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. fr

Odůvodnění

Pojem „registr plemen“ se v některých členských státech již používá k označení jiných 
dokumentů. Kvůli jasnosti je třeba použít jiný pojem – „zootechnický registr“.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (14a) Subjekty v zootechnickém odvětví by 
měly zohlednit zdraví a dobré životní 
podmínky zvířat, zejména při své činnosti 
zaměřené na šlechtění chovů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (14b) Toto nařízení se nezabývá 
problematikou klonování.

Or. fr

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Kvalita služeb poskytovaných 
plemenářskými spolky a chovy a způsob, 
jakým zvířata hodnotí a klasifikují, má 
dopad na hodnotu plemenných zvířat na 
trhu. Proto by měla být stanovena pravidla 
pro uznávání plemenářských spolků 
a chovů, která budou založena na 
harmonizovaných kritériích Unie, a pro 
dohled nad nimi ze strany příslušných 
orgánů členských států, aby se zajistilo, že 
jimi zavedená pravidla nebudou vytvářet 
rozdíly mezi šlechtitelskými programy 
a šlechtitelskými normami, a nebudou tak 

(16) Kvalita služeb poskytovaných 
plemenářskými spolky a chovy a způsob, 
jakým zvířata hodnotí a klasifikují, stanoví 
úroveň užitkovosti zvířete a má dopad na 
hodnotu plemenných zvířat na trhu. Proto 
by měla být stanovena pravidla pro 
uznávání plemenářských spolků a chovů, 
která budou založena na harmonizovaných 
kritériích Unie, a pro dohled nad nimi ze 
strany příslušných orgánů členských států, 
aby se zajistilo, že jimi zavedená pravidla 
nebudou vytvářet rozdíly mezi 
šlechtitelskými programy a šlechtitelskými 
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vytvářet technické překážky, jež brání 
obchodu uvnitř Unie.

normami, a nebudou tak vytvářet technické 
překážky, jež brání obchodu uvnitř Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (19a) Unie je smluvní stranou Úmluvy o 
biologické rozmanitosti, jejímž cílem je 
ochrana biologické rozmanitosti, 
udržitelné využívání jejích prvků a 
spravedlivé a rovnocenné rozdělení 
přínosů plynoucích z využívání 
genetických zdrojů. Tato úmluva stanoví, 
že státy mají svrchované právo na své 
biologické zdroje a jsou odpovědné za 
ochranu své biologické rozmanitosti a za 
udržitelné využívání svých biologických 
zdrojů. Unie je rovněž smluvní stranou 
Nagojského protokolu o přístupu ke 
genetickým zdrojům a spravedlivém a 
rovnocenném rozdělení přínosů 
plynoucích z jejich využívání. Toto 
nařízení by tedy mělo zohlednit povinnosti 
členských států a umožnit jim, aby je v 
rámci udržitelného řízení svých 
zoogenetických zdrojů dodržovaly. 

Or. fr

Odůvodnění

Protože nařízení bude obsahovat zmínku o Nagojském protokolu a Úmluvě o biologické 
rozmanitosti, je třeba upřesnit příslušný rámec.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (20a) Je třeba usnadnit přeshraniční 
spolupráci mezi plemenářskými spolky a 
plemenářskými společnostmi, pokud si tak 
přejí, a současně zajistit svobodu 
podnikání a odstranění překážek volného 
pohybu plemenných zvířat a jejich 
genetického materiálu. Tyto evropské 
partnerské struktury by přispěly zejména k 
posílení evropské identity určitých plemen 
pomocí sdružení prostředků a sdílení 
údajů za účelem zajištění větší 
spolehlivosti a viditelnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Komise by měla být zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci, 
kterými se mění příloha I s cílem 
přizpůsobit kritéria pro uznávání 
plemenářských spolků a chovů a pro 
schvalování šlechtitelských programů 
vývoji v odvětví šlechtitelství.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Počet aktů v přenesené pravomoci a jejich dosah jsou příliš významné a týkají se zásadních 
bodů nařízení.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Aby bylo zajištěno, že podmínky pro 
zápis čistokrevných plemenných zvířat do 
plemenných knih a pro evidování hybridů 
plemenných prasat v registru plemen bude 
možno přizpůsobit vývoji v odvětví 
šlechtitelství, měla by být Komisi svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci, kterými se odpovídajícím 
způsobem mění příloha II.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Počet aktů v přenesené pravomoci a jejich dosah jsou příliš významné a týkají se zásadních 
bodů nařízení.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Testování užitkovosti a genetické 
hodnocení mohou provádět instituce, jež 
plemenářský spolek nebo chov určí. Tyto 
určené instituce musí spolupracovat 
s referenčními centry Evropské unie, které 
určí Komise. Komise by tudíž měla být 
zmocněna k tomu, aby prováděcími akty 
tato referenční centra Evropské unie určila, 
a měly by jí být uděleny potřebné 
pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci, v nichž budou popsány jejich 
povinnosti a funkce, v případě potřeby 
i provedením změn v příloze IV. Tato 
referenční centra jsou způsobilá pro 
podporu z Unie v souladu s rozhodnutím 
Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 
o některých výdajích ve veterinární 

(34) Testování užitkovosti a genetické 
hodnocení mohou provádět instituce, jež 
plemenářský spolek nebo chov určí. Tyto 
určené instituce musí spolupracovat 
s referenčními centry Evropské unie, které 
určí Komise. Komise by tudíž měla být 
zmocněna k tomu, aby prováděcími akty 
tato referenční centra Evropské unie určila, 
a měly by jí být uděleny potřebné 
pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci, v nichž budou popsány jejich 
povinnosti a funkce, v případě potřeby 
i provedením změn v příloze IV. Tato 
referenční centra jsou způsobilá pro 
podporu z Unie v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
652/201414. V případě čistokrevného 
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oblasti14. V případě čistokrevného 
plemenného skotu provádí v současnosti 
testování užitkovosti a genetické 
hodnocení plemenářský spolek s pomocí 
střediska Interbull, referenčního institutu 
Evropské unie  stanoveného rozhodnutím 
Rady 96/463/ES ze dne 23. července 1996, 
kterým se určuje referenční institut 
pověřený spoluprací na sjednocování 
testovacích metod a vyhodnocování 
výsledků čistokrevného plemenného 
skotu15.

plemenného skotu provádí v současnosti 
testování užitkovosti a genetické 
hodnocení plemenářský spolek s pomocí 
střediska Interbull, stálého výboru komise 
ICAR (International Committee for 
animal recording), stanoveného 
rozhodnutím Rady 96/463/ES ze dne 
23. července 1996 jako referenční institut 
pověřený spoluprací na sjednocování 
testovacích metod a vyhodnocování 
výsledků čistokrevného plemenného 
skotu15.

 14Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.  14 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 
2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení 
výdajů v oblasti potravinového řetězce, 
zdraví a dobrých životních podmínek 
zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího 
materiálu rostlin, kterým se mění 
směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 
2008/90/ES, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES)  
č. 882/2004, (ES)  č. 396/2005 a (ES) č. 
1107/2009 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/128/ES a kterým 
se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 
76/894/EHS a 2009/470/ES (Úř. věst. L 
189, 27.6.2014, s. 1).

15Úř. věst. L 192, 2.8.1996, s. 19. 15Úř. věst. L 192, 2.8.1996, s. 19.

Or. fr

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Jelikož ustanovení tohoto nařízení se 
týkají pouze chovu skotu, prasat, ovcí, koz 
a koňovitých, je nezbytné zmocnit Komisi 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci o 
uznávání plemenářských spolků, 
schvalování šlechtitelských programů, 
zápisu plemenných zvířat do plemenných 

vypouští se
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knih, testování užitkovosti a genetickém 
hodnocení a přijetí do plemenitby a 
rovněž prováděcích aktů týkajících se 
zootechnických osvědčení pro obchod 
s plemennými zvířaty jiných druhů a 
jejich zárodečnými produkty a jejich 
dovoz do Unie, pokud to bude nezbytné 
pro odstranění překážek bránících 
obchodu.

Or. fr

Odůvodnění

Počet aktů v přenesené pravomoci a jejich dosah jsou příliš významné a týkají se zásadních 
bodů nařízení. Kromě toho smí být jiné druhy do tohoto nařízení začleňovány pouze 
prostřednictvím postupu spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) K zajištění řádného uplatňování tohoto 
nařízení a k jeho doplnění nebo provádění 
změn v přílohách I–V by Komisi měla být 
svěřena pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o používané 
postupy a kritéria a požadované podmínky 
pro uznávání plemenářských spolků 
a chovů, schvalování šlechtitelských 
programů, zápis zvířat do plemenných 
knih a registrů plemen, přijetí 
plemenných zvířat do plemenitby, 
k přirozenému rozmnožování a asistované 
reprodukci, provádění testování 
užitkovosti a genetického hodnocení, 
stanovení zootechnických 
a genealogických požadavků pro obchod 
s plemennými zvířaty a jejich zárodečnými 
produkty a jejich dovoz ze třetích zemí a 
popis povinností a funkcí referenčního 

(46) K zajištění řádného uplatňování tohoto 
nařízení a k jeho doplnění nebo provádění 
změn v přílohách I–V by Komisi měla být 
svěřena pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o popis 
povinností a funkcí referenčního centra.
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centra.

Or. fr

Odůvodnění

Počet aktů v přenesené pravomoci a jejich dosah jsou příliš významné a týkají se zásadních 
bodů nařízení.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Komisi by měla být v souladu s 
článkem 290 Smlouvy svěřena pravomoc 
přijímat akty týkající se obchodu s 
čistokrevnými plemennými zvířaty a jejich 
zárodečnými produkty druhů jiných, než 
je skot, prasata, ovce, kozy a koňovití, a 
akty týkající se jejich dovozu do Unie, aby 
se členským státům umožnilo reagovat na 
narušení obchodu, ale hlavně (což je 
mnohem důležitější) reagovat v případě, 
kdy hrozí vyhynutí vzácného plemene 
nebo kdy je ohrožena ochrana genetické 
rozmanitosti.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Jiné druhy smí být začleňovány pouze prostřednictvím postupu spolurozhodování. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) skot (Bos taurus a Bubalus bubalis), 
prasata (Sus scrofa), ovce (Ovis aries), 

i) skot (Bos taurus, Bos indicus  a Bubalus 
bubalis), prasata (Sus scrofa), ovce (Ovis 
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kozy (Capra hircus); aries), kozy (Capra hircus);

Or. fr

Odůvodnění

Okruh skotu je třeba rozšířit, zejména o plemeno zebu.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) jiné druhy, než jsou druhy uvedené 
v bodech i) a ii), pro které byly přijaty akty 
v přenesené pravomoci podle čl. 35 odst. 1 
nebo čl. 45 odst. 1;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Jiné druhy smí být do tohoto nařízení začleňovány pouze prostřednictvím postupu 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 aa) „plemenem“ se rozumí soubor zvířat, 
který představuje dostatečnou jednotnost, 
aby jej mohla jedna nebo více skupin 
chovatelů považovat za odlišný od 
ostatních zvířat téhož druhu a shodli se na 
jeho začlenění do plemenných knih za 
účelem rozmnožování, výměny a selekce 
nebo zachování;

Or. fr
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Odůvodnění

Přestože se pojem plemeno vyskytuje v celém nařízení, není definován. V zájmu právní jistoty 
je třeba navrhnout jeho definici.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „plemenářským spolkem“ se rozumí  
jakákoli plemenářská organizace nebo 
chovatelské sdružení, které je 
uznánopříslušným orgánem členského 
státu podle čl. 4 odst. 2 za účelem 
provádění šlechtitelského programu 
čistokrevných plemenných zvířat 
zapsaných v plemenné knize (plemenných 
knihách), které vede nebo zakládá;

d) „plemenářským spolkem“ se rozumí 
subjekt, který má v souladu s právními 
předpisy platnými v členském státě, kde 
předkládá žádost o uznání, právní 
subjektivitu a který je uznán příslušným 
orgánem členského státu podle čl. 4 
odst. 2, nebo úřední subjekt dotčeného 
členského státu uznaný za účelem 
provádění šlechtitelského programu 
čistokrevných plemenných zvířat 
zapsaných v plemenné knize (plemenných 
knihách), které vede nebo zakládá;

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba zajistit svobodné právní postavení plemenářského spolku.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 fa) „šlechtitelským programem“ se rozumí 
činnosti, které provádí plemenářský 
spolek nebo chov v souladu s čl. 8 odst. 1 
a které zahrnují zejména definici a 
podrobný popis fenotypových a 
genotypových vlastností plemene, 
zaměření a cíle šlechtění, definici 
zvolených kritérií a jejich váhu v rámci 
genetického hodnocení, pokud je toto 
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hodnocení vyžadováno, definici systému 
evidence a testování užitkovosti, pravidla 
organizace a vedení plemenné knihy;

Or. fr

Odůvodnění

Přestože se pojem „šlechtitelský program“ vyskytuje v celém nařízení, není definován. V 
zájmu právní jistoty je třeba jej definovat.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. g – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) organizaci úředních kontrol 
plemenářských spolků a chovů podle 
pravidel stanovených v článku 46 
a v aktech v přenesené pravomoci 
přijatých podle čl. 52 odst. 1;

ii) organizaci úředních kontrol 
plemenářských spolků a chovů podle 
pravidel stanovených v článku 46;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. i – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) druhu uvedeného v písm. a) bodě ii), 
jehož rodiče jsou zapsáni v hlavním oddílu 
plemenné knihy téhož plemene a které 
samotné je zapsáno nebo zaevidováno 
a způsobilé k zápisu do hlavního oddílu 
takové plemenné knihy v souladu 
s článkem 19;

ii) druhu uvedeného v písm. a) bodě ii), 
jehož rodiče jsou zapsáni v plemenné 
knize téhož plemene a které samotné je 
zapsáno nebo zaevidováno a způsobilé 
k zápisu do takové plemenné knihy, včetně 
vykleštěných hřebců, v souladu 
s článkem 19;

Or. fr
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Odůvodnění

Stávající definice, která se vztahuje pouze na plemenná zvířata, neodpovídá zvláštnostem 
plemenné knihy koňovitých, kam se zvířata zapisují již od narození bez ohledu na to, zda se 
má v budoucnu jednat o plemenná zvířata či nikoli. To se týká zejména vykleštěných hřebců a 
jejich označení jakožto „zaevidovaného koňovitého zvířete“.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. i – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) jiného druhy, než jsou druhy uvedené 
v bodech i)  a ii) tohoto písmene, pro které 
jsou v aktech v přenesené pravomoci 
přijatých podle čl. 35 odst. 1 nebo čl. 45 
odst. 1 stanovena zvláštní zootechnická 
a genealogická pravidla pro obchod 
s uvedenými plemennými zvířaty a jejich 
zárodečnými produkty a pro jejich dovoz 
do Unie;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) „vlastností“ se rozumí kvantifikovatelná 
dědičná vlastnost plemenného zvířete;

o) „vlastností“ se rozumí odhadovaný 
očekávaný účinek genotypu zvířete na 
určitou vlastnost jeho potomků;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) „zootechnickou kontrolou“ se rozumí 
kontroly dokladů a totožnosti prováděné 
u plemenných zvířat a jejich zárodečných 
produktů dovážených do Unie s cílem 
ověřit, zda jsou dodrženy zootechnické 
podmínky stanovené v článku 42 
a zootechnická a genealogická pravidla 
stanovená v aktech v přenesené 
pravomoci přijatých podle čl. 45 odst. 1; 

v) „zootechnickou kontrolou“ se rozumí 
kontroly dokladů a totožnosti prováděné 
u plemenných zvířat a jejich zárodečných 
produktů dovážených do Unie s cílem 
ověřit, zda jsou dodrženy zootechnické 
podmínky stanovené v článku 42; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. w – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) čistokrevných plemenných zvířat 
a jejich zárodečných produktů při dovozu 
do Unie, jak je stanoveno v aktech 
v přenesené pravomoci přijatých podle 
čl. 45 odst. 1;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Plemenářské spolky a chovy mohou 
příslušný orgán požádat o uznání podle 
odstavce 2.

1. Plemenářské spolky a chovy požádají 
příslušný orgán o uznání podle odstavce 2.
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Or. fr

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit právní rámec uznávání plemenářských spolků členskými státy: subjekty musí 
být povinny požádat o uznání, aby mohly vést plemennou knihu a uskutečňovat šlechtitelský 
program.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c – bod i – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zachování plemene, nebo – zachování genetické rozmanitosti v 
rámci plemene, nebo

Or. fr

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c – bod i – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zkvalitnění plemene nebo křížení; – zkvalitnění nebo diferenciace plemene; 
nebo

Or. fr

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c – bod i – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 – plánování křížení;

Or. fr



PR\1062617CS.doc 21/85 PE557.277v01-00

CS

Odůvodnění

Křížení je výsledkem výběrového množení plemen, fází, kterou je třeba odlišit od zkvalitnění 
plemene.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 71, pokud jde o změny 
požadavků pro uznávání plemenářských 
spolků a chovů stanovené v části 1 
přílohy I a v případě čistokrevných 
plemenných koňovitých požadavky 
stanovené v části 3 přílohy I s cílem 
zohlednit rozmanitost dotčených 
plemenářských spolků a chovů.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 4 odst. 2 písm. b) může 
příslušný orgán zamítnout uznání 
plemenářského spolku, který splňuje 
požadavky stanovené v části 1 přílohy I, 
jestliže šlechtitelský program tohoto 
plemenářského spolku ohrožuje zachování 
nebo genetickou rozmanitost čistokrevných 
plemenných zvířat zapsaných nebo 
evidovaných a způsobilých k zápisu do 
plemenné knihy, kterou pro toto plemeno 
založil plemenářský spolek, jenž byl 
v tomto členském státě již uznán.

1. Odchylně od čl. 4 odst. 2 písm. b) může 
příslušný orgán zamítnout uznání 
plemenářského spolku, který splňuje 
požadavky stanovené v části 1 přílohy I, 
jestliže šlechtitelský program tohoto 
plemenářského spolku: 

– ohrožuje zachování nebo genetickou 
rozmanitost čistokrevných plemenných 
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zvířat zapsaných nebo evidovaných 
a způsobilých k zápisu do plemenné knihy, 
kterou pro toto plemeno založil 
plemenářský spolek, jenž byl v tomto 
členském státě již uznán, nebo

Or. fr

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 – ohrožuje zachování a trvalé řízení 
zoogenetických zdrojů, u nichž členský 
stát uplatňuje svou svrchovanost a za 
které je odpovědný podle Úmluvy o 
biologické rozmanitosti a Nagojského 
protokolu; nebo

Or. fr

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 1 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 – ohrožuje existující šlechtitelský program 
jiného plemenářského spolku, který byl 
uznán pro totéž plemeno.

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodné upřesnit ustanovení týkající se možností zamítnutí uznání plemenářských spolků 
s cílem zabránit nárůstu počtu plemenářských spolků pro stejné plemeno na daném území, což 
by vedlo k nedostatečné jasnosti ve vztahu k uživatelům.
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 ca) případné interference a oslabení, 
k nimž by vedlo uznání určitého 
plemenářského spolku, který by evidoval 
stejná plemenná zvířata jako již uznaný 
plemenářský spolek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) plemeno nebo křížení, pro které byl 
schválen jejich šlechtitelský program;

b) plemeno nebo křížení, pro které byl 
schválen jejich šlechtitelský program v 
souladu s čl. 8 odst. 1;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 -1. Plemenářský spolek nebo plemenářská 
společnost provádí šlechtitelský program 
poté, co jej schválí příslušný orgán v 
souladu s odstavcem -1a.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 -1a. Plemenářský spolek nebo 
plemenářská společnost předloží žádost o 
schválení svého šlechtitelského programu 
příslušnému orgánu, který uznal 
plemenářský spolek nebo plemenářskou 
společnost v souladu s čl. 4 odst. 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán schválí šlechtitelský 
program plemenářského podniku nebo 
chovu uznaného podle čl. 4 odst. 2, pokud 
tento plemenářský spolek nebo chov 
požádá o schválení svého šlechtitelského 
programu a ve své žádosti prokáže 
dodržení požadavků stanovených v čl. 4 
odst. 2 písm. c) a v části 2 přílohy I 
a v případě čistokrevných plemenných 
koňovitých požadavků stanovených 
v části 3 přílohy I.

1. Příslušný orgán uvedený v odstavci -1a 
vyhodnotí tyto šlechtitelské programy a 
schválí je, pokud splňují požadavky 
stanovené v čl. 4 odst. 2 písm. c) 
a v části 2 přílohy I a v případě 
čistokrevných plemenných koňovitých 
požadavky stanovené v části 3 přílohy I.

Or. fr

Odůvodnění

Jde o vyjasnění závazné povahy schvalování šlechtitelských programů.
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán uvedený v článku 4 
může plemenářským spolkům a chovům 
povolit, aby technickou správu své 
plemenné knihy nebo registru plemen 
a další konkrétní aspekty svého 
šlechtitelského programu externě zadali 
třetí straně, pokud:

2. Plemenářské spolky a chovy mohou 
technickou správu své plemenné knihy 
nebo zootechnického registru a další 
konkrétní aspekty svého šlechtitelského 
programu externě zadat třetí straně, pokud:

Or. fr

Odůvodnění

Možnost povolit či nepovolit přenesení technické správy plemenných knih nebo 
zootechnických registrů a další konkrétní aspekty šlechtitelských programů by měly být 
ponechány k posouzení plemenářským spolkům.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) plemenářské spolky a chovy zůstanou 
odpovědné vůči příslušnému orgánu za to, 
že bude zajištěno dodržování požadavků 
stanovených v čl. 4 odst. 2 písm. c);

a) plemenářské spolky a chovy zůstanou 
odpovědné vůči příslušnému orgánu za to, 
že bude zajištěno dodržování požadavků 
stanovených v čl. 4 odst. 2 písm. c) a v 
příloze I částech 2 a 3;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 - pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Plemenářské spolky a chovy o tom 
informují příslušný orgán.

Or. fr

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 71, pokud jde o změny 
požadavků pro schvalování šlechtitelských 
programů stanovených v části 2 přílohy I 
a v případě čistokrevných koňovitých 
požadavky stanovené v části 3 přílohy I 
s cílem zohlednit rozmanitost 
šlechtitelských programů prováděných 
plemenářskými spolky a chovy.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud oblast působnosti šlechtitelského 
programu nebo zeměpisné území, na 
kterém má být prováděn, naznačují, že 
plemenářský spolek nebo chov jej hodlá 
provádět s plemennými zvířaty, které se 
nacházejí v jiném členském státě, příslušný 

1. Pokud oblast působnosti šlechtitelského 
programu nebo zeměpisné území, na 
kterém má být prováděn, naznačují, že 
plemenářský spolek nebo chov jej hodlá 
provádět s plemennými zvířaty, které se 
nacházejí v jiném členském státě, příslušný 
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orgán uvedený v čl. 8 odst. 1: orgán uvedený v čl. 8 odst. -1a:

Or. fr

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oznámí tuto skutečnost příslušnému 
orgánu tohoto jiného členského státu 
nejméně 90 kalendářních dnů před datem 
zamýšleného zahájení šlechtitelského 
programu;

a) oznámí tuto skutečnost příslušnému 
orgánu tohoto jiného členského státu 
nejméně 90 kalendářních dnů před datem 
zamýšleného zahájení šlechtitelského 
programu v úředním jazyce tohoto jiného 
členského státu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) spolu s tímto oznámením poskytne 
příslušnému orgánu uvedenému 
v písmeni a) kopii žádosti o schválení 
šlechtitelského programu stanovené v čl. 8 
odst. 1.

b) spolu s tímto oznámením poskytne 
příslušnému orgánu uvedenému 
v písmeni a) kopii žádosti o schválení 
šlechtitelského programu stanovené v čl. 8 
odst. -1a, a to v úředním jazyce 
příslušného členského státu uvedeného 
v písmeni a).

Or. fr
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Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán uvedený v odst. 1 
písm. a) tohoto článku může do 90 dnů od 
obdržení oznámení podle uvedeného 
odstavce schválení týkající se provádění 
šlechtitelského programu plemenářským 
spolkem uznaným příslušným orgánem 
uvedeným v čl. 8 odst. 1 na svém území 
odmítnout, pokud:

2. Příslušný orgán uvedený v odst. 1 
písm. a) tohoto článku může do 90 dnů od 
obdržení oznámení podle uvedeného 
odstavce schválení týkající se provádění 
šlechtitelského programu plemenářským 
spolkem uznaným příslušným orgánem 
uvedeným v čl. 8 odst. -1a na svém území 
odmítnout, pokud:

Or. fr

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) schválení dalšího šlechtitelského 
programu by populaci čistokrevných 
plemenných zvířat, jež jsou v tomto 
členském státě k dispozici, roztříštilo do té 
míry, že by ohrozilo zachování nebo 
genetickou rozmanitost tohoto plemene.

b) schválení šlechtitelského programu by 
ohrozilo zkvalitnění, diferenciaci, 
zachování nebo genetickou rozmanitost 
tohoto plemene.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby byly šlechtitelské programy vzájemně konzistentní, pokud jich pro 
stejné plemeno existuje několik. V opačném případě by byla ohrožena homogenita zvířat 
daného plemene a záměry selekce stanovené chovateli.
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Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud příslušný orgán uvedený v odst. 1 
písm. a) hodlá v souladu s odstavcem 2 
schválení odmítnout, o tomto svém 
záměru odmítnout schválení informuje 
Komisi s vysvětlením důvodů.

5. Pokud příslušný orgán uvedený v odst. 1 
písm. a) odmítne schválení v souladu 
s odstavcem 2, o tomto svém odmítnutí 
informuje Komisi s vysvětlením důvodů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Umožňují-li pravidla plemenářského 
spolku nebo chovu členství, mohou 
chovatelé požádat:

vypouští se

a) o členství v takových plemenářských 
spolcích nebo chovech;
b) o zapojení do šlechtitelského programu 
v oblasti působnosti a zeměpisné oblasti 
činnosti schválené podle čl. 8 odst. 1 nebo 
podle článku 9.

Or. fr

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže pravidla plemenářského spolku 
nebo chovu členství neumožňují, mohou 
chovatelé zapojení do šlechtitelského 
programu schváleného podle čl. 8 odst. 1 

2. Chovatelé zapojení do šlechtitelského 
programu schváleného podle čl. 8 odst. 1 
nebo podle článku 9 mají bez rozlišení 
přístup ke všem službám stanoveným ve 
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nebo podle článku 9 požádat: šlechtitelském programu.
a) o to, aby jejich čistokrevná plemenná 
zvířata byla zapsána do hlavního oddílu 
plemenné knihy založené pro toto 
plemeno plemenářským spolkem 
v souladu s čl. 17 odst. 1;
b) o to, aby jejich zvířata byla 
zaznamenána v doplňkovém oddíle 
plemenné knihy založené pro toto 
plemeno plemenářským spolkem 
v souladu s čl. 17 odst. 3;
c) o to, aby jejich hybridy plemenných 
prasat byly zaevidovány v registru plemen 
pro křížení založeném daným chovem 
v souladu s článkem 24;
d) o zapojení do testování užitkovosti a 
genetického hodnocení podle článku 27;
e) o vydání zootechnického osvědčení 
podle čl. 33 odst. 1 a 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 2a. Umožňují-li pravidla plemenářského 
spolku nebo chovu členství:
a) mohou chovatelé požádat o členství v 
těchto plemenářských spolcích nebo 
chovech; 
b) mohou chovatelé požádat o zapojení do 
šlechtitelského programu v oblasti 
působnosti a zeměpisné oblasti činnosti 
schválené podle čl. 8 odst. 1 nebo podle 
článku 9.
c) chovatelé se zapojí do šlechtitelského 
programu bez diskriminace a v oblasti 
působnosti a zeměpisné oblasti činnosti 
schválené podle čl. 8 odst. 1 nebo podle 
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článku 9.

Or. fr

Odůvodnění

Tento nový odstavec slouží k vyjasnění práv chovatelů v případě jejich členství. Tato práva 
musí být především omezena na chovatele, kteří spadají do zeměpisné oblasti činnosti 
plemenářského spolku, a chovatelé musí mít bez diskriminace přístup ke službám 
odpovídajícím šlechtitelskému programu.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Chovatelé mají právo zvolit si 
plemennou knihu nebo registr plemen, ve 
kterém chtějí mít svá zvířata zapsaná nebo 
zaevidovaná podle článků 19 a 24.

3. Chovatelé mají právo zvolit si 
plemennou knihu nebo zootechnický 
registr, ve kterém chtějí mít svá zvířata 
zapsaná nebo zaevidovaná podle článků 19 
a 24, za předpokladu, že šlechtitelský 
program související s plemennou knihou 
nebo zootechnickým registrem je 
v členském státě těchto chovatelů 
schválen v souladu s čl. 8 odst. 1 nebo 
článkem 9.

Or. fr

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 3a. Chovatelé, kteří převádějí svá zvířata 
do hospodářství nacházejících se mimo 
zeměpisnou oblast, kde plemenářský 
spolek nebo plemenářská společnost 
provádí šlechtitelský program schválený v 
souladu s čl. 8 odst. 1, mohou svá zvířata 
zaevidovat do plemenné knihy tohoto 
plemenářského spolku v souladu s 



PE557.277v01-00 32/85 PR\1062617CS.doc

CS

jednacím řádem přijatým tímto 
plemenářským spolkem nebo 
plemenářskou společností a stanoveným v 
odst. 3 písm. e) pododstavci ii) části 1 
přílohy I.

Or. fr

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11
Práva chovatelů, kteří nesouhlasí 

s rozhodnutím plemenářského spolku
1. Chovatelé mohou využít opatření 
stanovených v článku 13, pokud mají za 
to, že plemenářský spolek neopodstatněně 
zamítl:
a) žádost v souladu s čl. 10 odst. 1;
b) žádost o zápis čistokrevného 
plemenného zvířete do hlavního oddílu 
plemenné knihy podle článku 19;
c) žádost o zápis zvířete do doplňkového 
oddílu plemenné knihy podle čl. 20 
odst. 3;
d) přijetí čistokrevného plemenného 
zvířete:

i) do plemenitby podle článku 21; 
nebo
ii) k umělému oplodnění podle 
čl. 23 odst. 1;

e) přijetí čistokrevného plemenného 
zvířete nebo jeho spermatu za účelem 
úředního testování užitkovosti 
a genetického hodnocení podle čl. 23 
odst. 2;
f) přijetí výsledků testování užitkovosti 
a genetického hodnocení provedeného 

vypouští se
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podle článku 27.
2. Chovatelé mohou využít opatření 
stanovených v článku 13, pokud mají za 
to, že plemenářský spolek neprovedl 
testování užitkovosti nebo genetické 
hodnocení v souladu s článkem 27.

Or. fr

(Vypouští se celý článek 11.)

Odůvodnění

Ustanovení týkající se odvolání mezi jedním nebo více chovateli a plemenářským spolkem již 
existují ve vnitrostátních právních předpisech.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12
Práva chovatelů, kteří nesouhlasí 

s rozhodnutím chovu
1. Chovatelé mohou využít opatření 
stanovených v článku 13, pokud mají za 
to, že chov neopodstatněně zamítl:
a) žádost o zaevidování hybridu 
plemenného prasete v registru plemen 
podle článku 24;
b) přijetí hybridu plemenného prasete 
k umělému oplodnění podle čl. 26 odst. 1;
c) přijetí hybridu plemenného prasete 
nebo jeho spermatu za účelem testování 
užitkovosti podle čl. 26 odst. 2;
d) přijetí výsledků testování užitkovosti 
provedeného podle článku 27.
2. Chovatelé mohou požádat o přijetí 
opatření stanovených v článku 13, pokud 
mají za to, že chov neprovedl testování 
užitkovosti nebo genetické hodnocení 

vypouští se
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v souladu s článkem 27. 

Or. fr

(Vypouští se celý článek 12.)

Odůvodnění

Ustanovení týkající se odvolání mezi jedním nebo více chovateli a plemenářským spolkem již 
existují ve vnitrostátních právních předpisech.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13Opatření dostupná pro 
chovatele, kteří nesouhlasí s rozhodnutím 

plemenářského spolku nebo chovu
1. V případech uvedených v článcích 11 
a 12 mohou chovatelé:
a) vyžádat si stanovisko nezávislého 
odborníka;
b) odvolat se proti zamítnutím podle čl. 11 
odst. 1 a čl. 12 odst. 1 nebo proti 
výsledkům testování užitkovosti nebo 
genetického hodnocení podle čl. 11 odst. 2 
a čl. 12 odst. 2 do 30 dnů od obdržení 
zamítnutí nebo výsledků od 
plemenářského spolku nebo chovu.
2. V odvolání podle odst. 1 písm. b) 
chovatel popíše skutečnosti a důvody na 
základě stanoviska nezávislého odborníka 
podle odst. 1 písm. a), je-li takové 
k dispozici,  u kterých má za to, že:
a) zamítnutí ze strany plemenářského 
spolku nebo chovu není v souladu s 
články 19, 21, 23, 27, 28, 30 nebo 32; 
nebo
b) výsledky testování užitkovosti 
a genetického hodnocení nebyly získány 
v souladu s článkem 27.

vypouští se
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Or. fr

(Vypouští se celý článek 13.)

Odůvodnění

Ustanovení týkající se odvolání mezi jedním nebo více chovateli a plemenářským spolkem již 
existují ve vnitrostátních právních předpisech.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14
Řešení sporů

1. Pokud plemenářský spolek nebo chov 
zamítne odvolání chovatele podle čl. 13 
odst. 1 písm. b), oznámí to chovateli 
a příslušnému orgánu, který plemenářský 
spolek nebo chov uznal podle čl. 4 odst. 2, 
do 30 dnů od přijetí rozhodnutí 
o zamítnutí odvolání.
2. Příslušný orgán uvedený v čl. 8 odst. 1 
nebo v článku 9 může rozhodnutí 
plemenářského spolku nebo chovu zrušit, 
pokud má za to, že toto rozhodnutí není 
v souladu s články 19, 21, 23, 27, 28, 30 
nebo 32.
3. Členské státy zajistí, že bude k dispozici 
postup pro odvolání a že rozhodnutí 
o odvoláních budou přijímána 
v přiměřených lhůtách.
Za tímto účelem příslušný orgán může 
rozhodnout o zřízení zvláštního tribunálu 
s pravomocí zrušit rozhodnutí 
plemenářského spolku nebo chovu, pokud 
tribunál dospěje k názoru, že zamítnutí 
odvolání chovatele ze strany 
plemenářského spolku nebo chovu bylo 
neoprávněné.

vypouští se
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Or. fr

(Vypouští se celý článek 14.)

Odůvodnění

Ustanovení týkající se odvolání mezi jedním nebo více chovateli a plemenářským spolkem již 
existují ve vnitrostátních právních předpisech.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 1a. Plemenářské spolky nebo chovy 
mohou vyloučit chovatele z účasti na 
šlechtitelském programu v případě, že 
nedodržují pravidla tohoto programu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vyloučit chovatele z členství, pokud tito 
chovatelé neplní své povinnosti stanovené 
v jednacím řádu podle bodu 3 písm. e) 
části 1 přílohy I.

b) vyloučit chovatele z členství, pokud tito 
chovatelé neplní své povinnosti stanovené 
v jednacím řádu uvedeném v čl. 16 odst. 1.

Or. fr



PR\1062617CS.doc 37/85 PE557.277v01-00

CS

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Plemenářské spolky a chovy jsou 
primárně odpovědny za to, že sporům, jež 
mohou v průběhu provádění 
šlechtitelských programů schválených 
podle čl. 8 odst. 1 nebo podle článku 9 
vzniknout mezi chovateli a mezi chovateli 
a plemenářským spolkem nebo chovem, 
bude předcházeno nebo v případě potřeby 
budou řešeny členským státem, ve kterém 
spor vznikl, v souladu s pravidly 
stanovenými podle čl. 14 odst. 3 
a s pravidly stanovenými v bodě 3 části 1 
přílohy I.

3. Plemenářské spolky a chovy jsou 
primárně odpovědny za to, že sporům, jež 
mohou v průběhu provádění 
šlechtitelských programů schválených 
podle čl. 8 odst. 1 nebo podle článku 9 
vzniknout mezi chovateli a mezi chovateli 
a plemenářským spolkem nebo chovem, 
bude předcházeno nebo v případě potřeby 
budou řešeny v souladu s pravidly 
stanovenými v bodě 3 písm. f) části 1 
přílohy I.

Or. fr

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kritéria a postupy mohou vyžadovat, 
aby čistokrevná plemenná zvířata před 
zápisem do konkrétní třídy hlavního oddílu 
podstoupila testování užitkovosti nebo 
genetické hodnocení podle článku 27 nebo 
stanovená v aktu v přenesené pravomoci 
přijatém podle čl. 28. odst. 1 či 
podstoupila jakákoli další posouzení 
popsaná ve šlechtitelském programu 
schváleném podle čl. 8 odst. 1 nebo podle 
článku 9.

Tato kritéria a postupy mohou vyžadovat, 
aby čistokrevná plemenná zvířata před 
zápisem do konkrétní třídy hlavního oddílu 
podstoupila testování užitkovosti nebo 
genetické hodnocení podle článku 27 nebo 
jakákoli další posouzení popsaná 
ve šlechtitelském programu schváleném 
podle čl. 8 odst. 1 nebo podle článku 9.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vedle hlavního oddílu stanoveného 
v odstavci 1 tohoto článku mohou 
plemenářské spolky založit jeden nebo více 
doplňkových oddílů plemenné knihy pro 
zvířata téhož druhu, která nejsou způsobilá 
k zápisu do hlavního oddílu, pokud tato 
zvířata splňují požadavky čl. 20 odst. 1 
a pokud pravidla plemenářského spolku 
umožňují zápis potomků těchto zvířat do 
hlavního oddílu v souladu s pravidly 
stanovenými v:

3. Vedle hlavního oddílu stanoveného 
v odstavci 1 tohoto článku mohou 
plemenářské spolky založit jeden nebo více 
doplňkových oddílů plemenné knihy pro 
zvířata téhož druhu, která nejsou způsobilá 
k zápisu do hlavního oddílu, pokud tato 
zvířata splňují požadavky stanovené v 
bodech 1 a 2 kapitoly III části 1 přílohy II 
a pokud pravidla plemenářského spolku 
umožňují zápis potomků těchto zvířat do 
hlavního oddílu v souladu s pravidly 
stanovenými v:

Or. fr

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 71, pokud jde o změny 
požadavků týkajících se zápisu 
čistokrevných plemenných zvířat do 
hlavního oddílu plemenných knih, které 
jsou stanoveny v kapitole I a II části 1 
přílohy II.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je v souladu s článkem 71 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se změn podmínek pro 
zaznamenání zvířat do doplňkových 
oddílů plemenných knih, které jsou 
stanoveny v kapitole III části 1 přílohy II.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Plemenářské spolky z jiných 
zootechnických nebo genealogických 
důvodů, než jsou důvody vyplývající 
z použití článku 19, nevyloučí využití 
čistokrevných plemenných zvířat 
zapsaných v hlavním oddíle jejich 
plemenné knihy pro plemenitbu pomocí 
těchto technik rozmnožování:

1. Plemenářské spolky z jiných 
zootechnických nebo genealogických 
důvodů, než jsou důvody vyplývající 
z použití článku 19 a článku 27, nevyloučí 
využití čistokrevných plemenných zvířat 
zapsaných v hlavním oddíle jejich 
plemenné knihy pro plemenitbu pomocí 
těchto technik rozmnožování:

Or. fr

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odběr spermatu od plemenných zvířat, 
která se případně podrobila testování 
užitkovosti a genetickému hodnocení podle 
článku 27 nebo stanovenému v aktu 
v přenesené pravomoci přijatém podle 

c) odběr spermatu od plemenných zvířat, 
která se případně podrobila testování 
užitkovosti a genetickému hodnocení podle 
článku 27;
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čl. 28 odst. 1;

Or. fr

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 1a. Odchylně od odstavce 1 může 
plemenářský spolek, který vede 
plemennou knihu původu čistokrevných 
plemenných koňovitých nebo oslů, pro 
potřeby svého šlechtitelského programu 
schváleného příslušným orgánem v 
souladu s čl. 8 odst. 1 nebo pro zachování 
genetické rozmanitosti plemene omezit či 
zakázat:
a) přijetí plemenných zvířat a jejich 
zárodečných produktů do plemenitby;
b) využívání jedné nebo více technik 
reprodukce uvedených v odstavci 1 
u čistokrevných plemenných zvířat 
zapsaných v jejich plemenné knize.

Or. fr

Odůvodnění

V ustanoveních čl. 21 odst. 1 se navrhuje, aby bylo možné umělé oplodnění zakázat pouze za 
určitých podmínek testování užitkovosti a genetického hodnocení. V případě koňovitých má 
toto nařízení umožnit, aby si plemenářský spolek zvolil ve šlechtitelském programu metody 
plemenitby.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 

vypouští se
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s článkem 71 týkající se kritérií pro:
a) přijetí čistokrevných plemenných zvířat 
plemenářskými spolky do plemenitby;
b) odběr a využívání zárodečných 
produktů čistokrevných plemenných zvířat 
pro účely plemenitby.

Or. fr

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Plemenářské spolky vyžadují, aby 
čistokrevný plemenný skot a samci 
čistokrevných plemenných ovcí a koz 
dojných plemen byli identifikováni pomocí 
analýzy jejich krevní skupiny nebo jinou 
vhodnou metodou zajišťující přinejmenším 
stejnou míru jistoty, jestliže jsou používána 
pro:

1. Plemenářské spolky vyžadují, aby 
čistokrevný plemenný skot, ovce a kozy 
a samci čistokrevných plemenných prasat 
byli identifikováni pomocí analýzy jejich 
krevní skupiny, analýz 
jednonukleotidového polymorfismu 
(Single Nucleotide Polymorphism, SNP) a 
mikrosatelitů nebo jinou vhodnou metodou 
zajišťující přinejmenším stejnou míru 
jistoty, jestliže jsou používána pro:

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba rozšířit skupinu plemenných zvířat, která jsou zde uvedena. Kromě toho by jakožto 
referenční metoda měly být určeny také analýzy SNP a mikrosatelitů.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise integruje vývoj metod identifikace 
na základě činnosti komise ICAR 
(Mezinárodní komise pro kontrolu 
užitkovosti) a společnosti ISAG 
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(Mezinárodní společnost pro genetiku 
zvířat).

Or. fr

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na žádost členského státu nebo evropské 
asociace plemenářských spolků pro 
čistokrevná zvířata příslušných druhů může 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
schválit metody pro ověřování totožnosti 
čistokrevného plemenného skotu a samců 
čistokrevných plemenných ovcí a koz 
dojných plemen, které zajišťují 
přinejmenším stejnou míru jistoty jako 
analýza krevní skupiny těchto 
čistokrevných plemenných zvířat, 
s ohledem na technický pokrok a na 
doporučení evropských referenčních center 
uvedených v článku 31.

2. Na žádost členského státu nebo evropské 
asociace plemenářských spolků pro 
čistokrevná zvířata příslušných druhů může 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
schválit metody pro ověřování totožnosti 
plemenných zvířat uvedených v odstavci 1, 
která zajišťují přinejmenším stejnou míru 
jistoty jako analýza krevní skupiny těchto 
čistokrevných plemenných zvířat, 
s ohledem na technický pokrok a na 
doporučení evropských referenčních center 
uvedených v článku 31.

Or. fr

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 2a. Příslušný orgán členského státu může 
zakázat využití čistokrevného plemenného 
zvířete a jeho zárodečných produktů v 
případě, že by toto využití ohrozilo 
zkvalitnění, diferenciaci, zachování nebo 
genetickou rozmanitost tohoto plemene.

Or. fr
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Odůvodnění

Z logistických důvodů mohou být odběr a skladování zárodečných produktů nezbytné, i když 
není možné je provádět ve středisku úředně schváleném pro obchod s těmito komoditami v 
Unii. Tyto případy se omezují na nezbytné zachování plemene nebo jeho genetické 
rozmanitosti a na použití těchto produktů na vnitrostátním území dotčeného členského státu, 
což tedy znamená, že nejsou určeny k obchodování a není zapotřebí jejich uznání.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odchylně od odstavce 3 může 
příslušný orgán, pokud to vyžaduje 
zachování plemene nebo jeho genetické 
rozmanitosti a k využití omezenému na 
vnitrostátní území členského státu, povolit 
odběr, zpracování a skladování 
zárodečných produktů čistokrevných 
plemenných zvířat pro potřeby odstavce 1 
a 2 střediskem pro odběr a produkci 
embryí, které není úředně schváleno pro 
obchod s těmito komoditami uvnitř Unie 
podle veterinárních předpisů Unie, pokud 
veterinární podmínky umožňují pozdější 
použití zárodečných produktů na daném 
vnitrostátním území.

Or. fr

Odůvodnění

Z logistických důvodů mohou být odběr a skladování zárodečných produktů nezbytné, i když 
není možné je provádět ve středisku úředně schváleném pro obchod s těmito komoditami v 
Unii. Tyto případy se omezují na nezbytné zachování plemene nebo jeho genetické 
rozmanitosti a na použití těchto produktů na vnitrostátním území dotčeného členského státu, 
což tedy znamená, že nejsou určeny k obchodování a není zapotřebí jejich uznání.
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Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 71 týkající se podmínek pro 
přijetí:

vypouští se

a) čistokrevných plemenných koňovitých 
určitých plemen k umělému oplodnění 
a oplodnění oocytů in vitro;
b) čistokrevných plemenných koňovitých 
určitých plemen a jejich zárodečných 
produktů k testování užitkovosti 
a genetickému hodnocení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 71, pokud jde o změny 
požadavků týkajících se evidování hybridů 
plemenných prasat v registrech plemen, 
které jsou stanoveny v části 2 přílohy II.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odběr a využití spermatu od plemenných c) odběr a využití spermatu od plemenných 
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zvířat, která se podrobila testování 
užitkovosti a genetickému hodnocení podle 
článku 27 nebo podle ustanovení aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
čl. 28 odst. 1;

zvířat, která se podrobila testování 
užitkovosti a genetickému hodnocení podle 
článku 27;

Or. fr

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 71 týkající se kritérií pro:

vypouští se

a) přijetí hybridů plemenných prasat 
chovem do plemenitby;
b) odběr a využití spermatu, oocytů nebo 
embryí hybridů plemenných prasat pro 
účely plemenitby.

Or. fr

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 71, pokud jde o podmínky pro 
přijetí hybridů plemenných prasat 
k umělému oplodnění a k testování.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud šlechtitelský program schválený 
podle čl. 8 odst. 1 nebo podle článku 9 
vyžaduje testování užitkovosti a genetické 
hodnocení pro klasifikaci čistokrevných 
plemenných koňovitých v plemenných 
knihách a pro přijetí samců plemenných 
koňovitých a jejich spermatu do 
plemenitby, plemenářské spolky zajistí, že 
toto testování užitkovosti a genetické 
hodnocení bude prováděno podle těchto 
pravidel, jež jsou stanovena v příloze I:

2. Pokud šlechtitelský program schválený 
podle čl. 8 odst. 1 nebo podle článku 9 
vyžaduje testování užitkovosti a genetické 
hodnocení pro klasifikaci čistokrevných 
plemenných koňovitých nebo oslů 
v plemenných knihách a pro přijetí 
plemenných zvířat a jejich zárodečných 
produktů do plemenitby, plemenářské 
spolky zajistí, že toto testování užitkovosti 
a genetické hodnocení bude prováděno 
podle těchto pravidel, jež jsou stanovena 
v příloze I:

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba zmínit také osly. Kromě toho je zapotřebí rozšířit možnost zavést testování užitkovosti 
a genetické hodnocení pro přijetí do plemenitby i na klisny. Tento způsob šlechtění je pro 
některé plemenářské spolky zásadní.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 71 týkající se pravidel pro 
testování užitkovosti a genetické 
hodnocení a v případě potřeby změnit 
přílohu III s ohledem na:

vypouští se

a) vědecký pokrok;
b) technický vývoj;
c) fungování vnitřního trhu; nebo
d) potřeby ochrany cenných genetických 
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zdrojů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě stanoviska nezávislého 
odborníka podle čl. 13 odst. 1 písm. a) 
může Komise prováděcím aktem stanovit 
jednotná pravidla pro testování užitkovosti 
a genetická hodnocení a pro výklad jejich 
výsledků.

2. Na základě stanoviska nezávislého 
odborníka podle čl. 13 odst. 1 písm. a) 
může Komise prováděcím aktem stanovit 
jednotná pravidla pro testování užitkovosti 
a genetická hodnocení druhů jiných, než 
jsou koňovití a prasata, a pro výklad jejich 
výsledků na základě činnosti komise 
ICAR.

Or. fr

Odůvodnění

V případě koňovitých závisí testování užitkovosti a genetická hodnocení na jednotlivých 
plemenných knihách a souvisejících záměrech selekce. Tyto záměry se liší, a proto není 
sjednocení pravidel vhodné. V případě prasat se sjednocení rovněž příliš nedoporučuje, 
protože testování užitkovosti a genetická hodnocení jsou strategické prvky, které jsou zásadní 
pro konkurenceschopnost plemenářských spolků nebo plemenářských společností.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud je to nezbytné pro provádění 
jejich šlechtitelských programů 
schválených podle čl. 8 odst. 1 nebo podle 
článku 9, určí plemenářské spolky a chovy 
instituci, která bude provádět testování 
užitkovosti a genetické hodnocení 
plemenných zvířat podle článku 27.

1. Za účelem přijetí samců plemenných 
zvířat a jejich zárodečných produktů do 
plemenitby, a pokud je testování 
užitkovosti a genetické hodnocení  
nezbytné pro provádění jejich 
šlechtitelských programů schválených 
podle čl. 8 odst. 1 nebo podle článku 9, 
musí plemenářské spolky a chovy:
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a) samy provádět tyto činnosti, nebo
b) určit třetí stranu, na kterou budou tyto 
činnosti přeneseny.
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Instituce stanovené v  odstavci 1 mohou 
buď:

2. Plemenářské spolky nebo plemenářské 
společnosti, které přenesou testování 
užitkovosti a genetické hodnocení na 
instituce uvedené v odst. 1 písm. b), 
splňují podmínky stanovené v čl. 8 odst. 2.
Instituce stanovené v odst. 1 písm. b) 
musí:

Or. fr

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) fungovat jako specializované jednotky v 
rámci odpovědnosti plemenného spolku 
nebo chovu; nebo

a) fungovat jako specializované jednotky v 
rámci odpovědnosti plemenného spolku 
nebo chovu, pokud je uzná evropské 
referenční centrum určené v článku 31 
nebo pokud obdrží osvědčení podle normy 
ISO od nezávislého orgánu; nebo

Or. fr
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Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 a (nový) – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) být schváleny příslušným orgánem, 
který schválil šlechtitelský program.

b) být schváleny příslušným orgánem, 
který schválil šlechtitelský program, pokud 
jsou splněny podmínky stanovené v 
příloze III.

Or. fr

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 30 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnosti institucí určených podle čl. 29 
odst. 1

Povinnosti plemenářských spolků, 
plemenářských společností a třetích stran, 

které provádějí testování užitkovosti a 
genetické hodnocení

Or. fr

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.  Instituce určené plemenářskými spolky 
nebo chovy podle čl. 29 odst. 1 poskytnou 
příslušnému orgánu na vyžádání tyto 
informace:

1.  Plemenářské spolky a plemenářské 
společnosti, které provádějí testování 
užitkovosti nebo genetické hodnocení 
stanovené v čl. 29 odst. 1 písm. a), nebo 
třetí strany stanovené v čl. 29 odst. 1 písm. 
b) poskytnou příslušnému orgánu na 
vyžádání tyto informace:

Or. fr
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Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) totožnost plemenářského spolku nebo 
chovu, který je určil, a příslušného 
orgánu uvedeného v čl. 29 odst. 2 
písm. b);

b) v případě plemenářského spolku nebo 
plemenářské společnosti, které tyto 
činnosti přenesly na třetí stranu, jak je 
stanoveno v čl. 29 odst. 1 písm. b), 
totožnost této třetí strany;

Or. fr

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Instituce určené plemenářskými spolky 
nebo chovy podle čl. 29 odst. 1 zveřejní 
a aktualizují výsledky genetického 
hodnocení plemenných zvířat, jejichž 
sperma je používáno k umělému 
oplodnění.

2. Plemenářské spolky a plemenářské 
společnosti, které provádějí testování 
užitkovosti nebo genetické hodnocení, a 
třetí strany určené plemenářskými spolky 
nebo chovy podle čl. 29 odst. 1 písm. b) 
zveřejní a aktualizují výsledky genetického 
hodnocení plemenných zvířat, jejichž 
sperma je používáno k umělému 
oplodnění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 2a. Třetí strany určené podle čl. 29 odst. 1 
písm. b) sdělí informace, jež mají být 
předloženy příslušným orgánům v 
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souladu s odstavcem 1, plemenářským 
spolkům a plemenářským společnostem, 
které je určily.

Or. fr

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 2b. Pokud příslušné orgány na základě 
informací předložených v souladu s 
odstavcem 1 konstatují, že testování 
užitkovosti nebo genetické hodnocení 
nebyly provedeny podle zavedených 
zootechnických zásad, mohou schválený 
šlechtitelský program pozastavit. Toto 
pozastavení bude ukončeno poté, co 
plemenářský spolek, plemenářská 
společnost nebo třetí strana stanovená v 
odst. 1 písm. b) provedou nápravná 
opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 71 týkající se údajů 
požadovaných podle odst. 1 písm. a) 
a v případě potřeby i změn obsahu 
zootechnických osvědčení stanoveného 
v příloze V.

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 71, aby mohla v případě potřeby 
změnit obsah zootechnických osvědčení 
stanovený v příloze V, s cílem zohlednit:

a) vědecký pokrok;
b) technický vývoj;



PE557.277v01-00 52/85 PR\1062617CS.doc

CS

c) fungování vnitřního trhu;
d) potřebu ochrany genetických zdrojů.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba upřesnit akt v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Kapitola VI

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA VI Zootechnická 
a genealogická pravidla pro obchod 

s čistokrevnými plemennými zvířaty jiných 
druhů

Článek 35Přenesené pravomoci 
a prováděcí pravomoci, které se týkají 

zootechnických a genealogických pravidel 
pro obchod s čistokrevnými plemennými 

zvířaty uvedenými v čl. 2 písm. i)  bodě iii) 
a jejich zárodečnými produkty

1. Je-li to nebytné pro fungování 
vnitřního trhu nebo pro ochranu cenných 
genetických zdrojů, je Komise zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 71 týkající se 
zootechnických a genealogických pravidel 
pro obchod s čistokrevnými plemennými 
zvířaty uvedenými v čl. 2 písm. i)  bodě iii) 
a jejich zárodečnými produkty, pokud jde 
o:
a) uznávání plemenářských spolků;
b) schvalování šlechtitelských programů;
c) podmínky pro zápis těchto 
čistokrevných plemenných zvířat do 
plemenných knih;
d) přijetí těchto čistokrevných plemenných 
zvířat plemenářskými spolky do 
plemenitby, k umělému oplodnění 

vypouští se



PR\1062617CS.doc 53/85 PE557.277v01-00

CS

a k odběru a využití jejich zárodečných 
produktů;
e) metody pro testování užitkovosti 
a genetické hodnocení těchto 
čistokrevných zvířat;
f) údaje, které mají být uvedeny 
v zootechnických osvědčeních, jež musí 
tato čistokrevná plemenná zvířata 
doprovázet.
2. Pokud Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odstavci 1, 
vypracuje prostřednictvím prováděcích 
aktů vzory zootechnických osvědčení 
uvedených v odst. 1 písm. f) tohoto článku 
pro čistokrevná plemenná zvířata uvedená 
v čl. 2 písm. i)  bodě iii) a jejich sperma, 
oocyty a embrya.
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 72 
odst. 2.

Or. fr

Odůvodnění

Jiné druhy by měly být do tohoto nařízení začleňovány pouze prostřednictvím postupu 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uznání plemenářských spolků a chovů 
a dohled nad nimi podle článku 4 nebo 
v souladu s aktem v přenesené pravomoci 
přijatým podle čl. 35 odst. 1;

a) uznání plemenářských spolků a chovů 
podle článku 4 a úřední kontroly 
stanovené v článku 46;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) schvalování šlechtitelských programů 
plemenářských spolků a chovů podle čl. 8 
odst. 1 nebo v souladu s aktem 
v přenesené pravomoci přijatým podle 
čl. 35 odst. 1;

b) schvalování šlechtitelských programů 
plemenářských spolků a chovů podle čl. 8 
odst. 1;

Or. fr

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zápis plemenných zvířat do plemenných 
knih a registrů plemen podle článků 19 
a 24 nebo v souladu s aktem v přenesené 
pravomoci přijatým podle čl. 35 odst. 1;

c) zápis čistokrevných plemenných zvířat 
do plemenných knih nebo evidování 
hybridů plemenných prasat 
v zootechnických registrech podle článků 
19 a 24;

Or. fr

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přijetí plemenných zvířat do plemenitby 
podle článků 21 a 25 nebo v souladu 
s aktem v přenesené pravomoci přijatým 
podle čl. 35 odst. 1;

d) přijetí plemenných zvířat do plemenitby 
podle článků 21 a 25;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) využití zárodečných produktů pro 
plemenitbu podle čl. 23 odst. 1 nebo 
v souladu s aktem v přenesené pravomoci 
přijatým podle čl. 35 odst. 1;

e) využití zárodečných produktů pro 
plemenitbu podle čl. 23 odst. 1;

Or. fr

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) využití spermatu pro testování podle 
čl. 23 odst. 2 nebo v souladu s aktem 
v přenesené pravomoci přijatým podle 
čl. 35 odst. 1;

f) využití spermatu pro testování podle 
čl. 23 odst. 2;

Or. fr

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) testování užitkovosti a genetické 
hodnocení podle článku 27 nebo v souladu 
s aktem v přenesené pravomoci přijatým 
podle čl. 35 odst. 1.

g) testování užitkovosti a genetické 
hodnocení podle článku 27.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 71 týkající se zootechnických 
a genealogických pravidel pro dovoz 
plemenných zvířat a jejich zárodečných 
produktů do Unie, s cílem zohlednit 
konkrétní zootechnickou situaci ve třetí 
zemi, odkud plemenné zvíře pochází.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Kapitola VIII

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA VIII Zootechnické 
a genealogické podmínky pro dovoz 

čistokrevných plemenných zvířat jiných 
druhů do Unie

Článek 45Přenesené pravomoci 
a prováděcí pravomoci, které se týkají 

zootechnických a genealogických pravidel 
pro dovoz čistokrevných plemenných 

zvířat uvedených v čl. 2 písm. i)  bodě iii) 
a jejich zárodečných produktů do Unie

1. Pokud je to nebytné pro fungování 
vnitřního trhu nebo pro ochranu cenných 
genetických zdrojů, je Komise zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 71 týkající se 
zvláštních pravidel pro dovoz 
čistokrevných plemenných zvířat 
uvedených v čl. 2 písm. i)  bodě iii) 
a jejich zárodečných produktů do Unie, 
pokud jde o:
a) zařazení plemenářských subjektů na 

vypouští se



PR\1062617CS.doc 57/85 PE557.277v01-00

CS

seznam;
b) podmínky pro zápis těchto 
čistokrevných zvířat do plemenných knih 
založených plemenářskými spolky;
c) přijetí těchto čistokrevných plemenných 
zvířat plemenářskými spolky do 
plemenitby, k umělému oplodnění 
a k odběru a využití jejich zárodečných 
produktů;
d) metody pro testování užitkovosti 
a genetické hodnocení těchto 
čistokrevných zvířat;
e) hlavní údaje, jež mají být uvedeny 
v zootechnickém osvědčení, které musí 
tato čistokrevná plemenná zvířata a jejich 
zárodečné produkty doprovázet.
2. Pokud Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odstavci 1, 
vypracuje prostřednictvím prováděcích 
aktů vzory zootechnických osvědčení 
uvedených v odst. 1 písm. f) pro 
čistokrevná plemenná zvířata uvedená 
v čl. 2 písm. i)  bodě iii) a pro jejich 
sperma, oocyty a embrya.
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 72 
odst. 2.

Or. fr

Odůvodnění

Jiné druhy by měly být do tohoto nařízení začleňovány pouze prostřednictvím postupu 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jakýmkoli informacím, jež mohou 
ukazovat na porušení požadavků.

d) jakýmkoli informacím, jež mohou 
ukazovat na porušení požadavků 
vyplývajících ze zootechnických a 
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genealogických pravidel stanovených v 
tomto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úřední kontroly prováděné předtím, než 
se s určitými plemennými zvířaty a jejich 
zárodečnými produkty začne obchodovat, 
za účelem vydání úředních osvědčení 
nebo úředních potvrzení, jež vyžadují 
zootechnická a genealogická pravidla 
stanovená v tomto nařízení jako 
podmínku pro obchod s plemennými 
zvířaty nebo jejich zárodečnými produkty, 
se provádějí v souladu s/se:

vypouští se

a) zootechnických a genealogických 
pravidel stanovených v tomto nařízení;
b) akty v přenesené pravomoci přijatými 
Komisí v souladu s články 35 a 45.

Or. fr

Odůvodnění

Toto nařízení neuvádí úřední kontroly prováděné za účelem vydání zootechnických osvědčení.  
Tato činnost je svěřena plemenářským spolkům.

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný orgán může zveřejnit nebo 
jinak veřejně zpřístupnit informace 
o ratingovém hodnocení jednotlivých 
plemenářských spolků a chovů na základě 

vypouští se
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posouzení jejich souladu s kritérii pro 
ratingové hodnocení a výsledků úředních 
kontrol, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:
a) kritéria pro ratingové hodnocení jsou 
objektivní, transparentní a veřejně 
dostupná;
b) jsou zavedena vhodná opatření 
k zajištění jednotnosti a transparentnosti 
procesu ratingového hodnocení.

Or. fr

Odůvodnění

Plemenářské spolky nepodléhají žádné klasifikaci ze strany příslušného orgánu. Splňují již 
přísné normy na základě toho, že byly uznány.

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 2 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) prostor, kanceláří a zařízení chovatelů, 
plemenářských spolků a chovů;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 51 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnosti chovatelů, plemenářských 
spolků a chovů

Povinnosti chovatelů, plemenářských 
spolků a chovů, na které se vztahují 

úřední kontroly a další úřední činnosti

Or. fr
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Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prostorám, kancelářím a zařízení; vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Článek 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 52Přenesení pravomocí, pokud jde 
o zvláštní pravidla pro úřední kontroly 

a opatření, jež má příslušný orgán 
přijímat v souvislosti s plemennými zvířaty 

a jejich zárodečnými produkty
1. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 71, pokud jde o pravidla:
a) pro provádění úředních kontrol 
plemenných zvířat a jejich zárodečných 
produktů s cílem ověřit, zda jsou 
dodržována zootechnická a genealogická 
pravidla stanovená v tomto nařízení;
b) pro opatření, jež má přijmout příslušný 
orgán s ohledem na výsledky získané na 
základě provádění úředních kontrol.
2. Akty v přenesené pravomoci podle 
odstavce 1 stanoví:
a) vedle povinností a úkolů stanovených 
v článcích 46 až 50 i konkrétní povinnosti 
a úkoly příslušného orgánu;
b) případy, kdy příslušný orgán 
v souvislosti s konkrétními případy 
porušení pravidel přijme jedno nebo více 
opatření, která jsou stanovena 
v prováděcích aktech přijatých podle 
čl. 66 odst. 1, nebo další opatření kromě 

vypouští se
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těch, která jsou stanovena v uvedeném 
článku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud má příslušný orgán (dále jen 
„žádající příslušný orgán“) za to, že pro 
provedení úředních kontrol nebo pro 
účinná následná opatření k těmto 
kontrolám potřebuje informace od 
příslušného orgánu v jiném členském státě 
(dále jen „dožádaný příslušný orgán“), 
obrátí se na tento příslušný orgán 
s odůvodněnou žádostí.

1. Pokud má příslušný orgán (dále jen 
„žádající příslušný orgán“) za to, že pro 
provedení úředních kontrol nebo pro 
účinná následná opatření k těmto 
kontrolám potřebuje informace od 
příslušného orgánu v jiném členském státě 
(dále jen „dožádaný příslušný orgán“), 
obrátí se na tento příslušný orgán 
s odůvodněnou žádostí. Příslušný orgán 
splní svou povinnost být nápomocen.

Dožádaný příslušný orgán bez zbytečných 
odkladů:
a) potvrdí příjem odůvodněné žádosti 
a sdělí, kolik času bude zapotřebí 
k poskytnutí požadovaných informací;
b) provede nezbytné úřední kontroly nebo 
šetření s cílem
i) poskytnout žádajícímu příslušnému 
orgánu veškeré potřebné informace 
a originály dokumentů nebo jejich 
ověřené kopie;
ii) ověřit, případně na místě, zda jsou 
v jeho jurisdikci dodržována zootechnická 
a genealogická pravidla stanovená 
v tomto nařízení.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádající a dožádaný příslušný orgán se 
mohou dohodnout, že při úředních 
kontrolách podle odst. 1 druhého 
pododstavce písm. b) bodu i) budou 
přítomni úředníci žádajícího orgánu.

2. Žádající a dožádaný příslušný orgán se 
mohou dohodnout, že při úředních 
kontrolách podle odstavce 1 budou 
přítomni úředníci žádajícího orgánu.

V takových případech úředníci žádajícího 
příslušného orgánu:
a) musí být schopni kdykoli předložit 
písemné zmocnění s uvedením jejich 
totožnosti a úředního postavení;
b) musí mít pouze pro účel prováděných 
úředních kontrol přístup do týchž prostor 
a k týmž dokumentům jako přítomní 
úředníci dožádaného příslušného orgánu;
c) nesmí z vlastní iniciativy vykonávat 
pravomoci provádění úředních kontrol 
svěřené úředníkům dožádaného 
příslušného orgánu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán vyrozuměný v souladu 
s odstavcem 1:

vypouští se

a) neprodleně potvrdí příjem takového 
oznámení;
b) do deseti dnů od obdržení oznámení 
sdělí:
i) jaké šetření hodlá provést ve věci 
porušení pravidel uvedeného v odstavci 1; 
nebo
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ii) důvody, proč má za to, že žádné šetření 
není nutné.

Or. fr

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán vyrozuměný v souladu 
s odstavcem 1 bez zbytečného odkladu:

vypouští se

a) potvrdí příjem oznámení a sdělí, jaká 
šetření hodlá provést ve věci porušení 
pravidel uvedeného v odstavci 1;
b) záležitost vyšetří, přijme veškerá 
potřebná opatření a informuje oznamující 
příslušný orgán o povaze provedeného 
šetření a úředních kontrol, o přijatých 
rozhodnutích a o důvodech těchto 
rozhodnutí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže má oznamující příslušný orgán 
uvedený v odstavci 1 důvod se domnívat, 
že šetření provedená nebo opatření přijatá 
příslušnými orgány vyrozuměnými podle 
odstavce 2 zjištěný případ porušení 
pravidel v dostatečné míře neřeší, požádá 
vyrozuměné příslušné orgány o provedení 
dalších úředních kontrol nebo opatření.

vypouští se

V takových případech:
a) příslušné orgány z obou členských 
států hledají způsoby a prostředky 
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k dosažení jednotného přístupu, který by 
umožnil náležitě se případem porušení 
pravidel uvedeným v odstavci 1 tohoto 
článku zabývat, včetně společných 
úředních kontrol na místě prováděných 
v souladu s čl. 53 odst. 2 a čl. 54 odst. 2;
b) pokud nejsou schopny se dohodnout na 
vhodných opatřeních, bez zbytečného 
odkladu o tom informují Komisi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace, jež má Komise k dispozici, 
ukazují, že činnosti, které jsou nebo zřejmě 
jsou porušením pravidel:

a) informace, jež má Komise k dispozici, 
ukazují, že činnosti, které jsou nebo zřejmě 
jsou porušením zootechnických a 
genealogických pravidel stanovených v 
tomto nařízení:

Or. fr

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Článek 60 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 60Obecné povinnosti příslušných 
orgánů, pokud jde o opatření 

k prosazování
1. Při činnostech podle této kapitoly 
upřednostňují příslušné orgány opatření, 
jež mají odstranit porušování pravidel 
nebo co nejvíce snížit dopady takového 
porušování na obchod s plemennými 
zvířaty a jejich zárodečnými produkty.

vypouští se
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2. V případech, kdy existuje podezření na 
porušení pravidel, provedou příslušné 
orgány šetření, aby toto podezření buď 
potvrdily, nebo ho vyvrátily.
3. Pokud to jeho účely vyžadují, provádějí 
se v rámci šetření uvedeného v odstavci 2 
po vhodnou dobu zesílené úřední kontroly 
plemenných zvířat a jejich zárodečných 
produktů a chovatelů, plemenářských 
spolků a chovů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provedou jakákoli další šetření potřebná 
pro určení původu a rozsahu porušení 
pravidel a stanoví odpovědnost chovatelů, 
plemenářských spolků a chovů;

a) provedou jakékoli další úřední kontroly 
nebo šetření potřebná pro určení původu 
a rozsahu porušení pravidel a stanoví 
odpovědnost chovatelů, plemenářských 
spolků a chovů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při provádění činností podle odstavce 1 
příslušné orgány případně:

2. Při provádění činností podle odstavce 1 
příslušné orgány přijmou jakékoli jiné 
opatření, které považují za vhodné 
k zajištění dodržování zootechnických 
a genealogických pravidel stanovených 
v tomto nařízení.

a) odloží zápis čistokrevných plemenných 
zvířat do plemenných knih nebo 
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zaevidování hybridů plemenných prasat 
v registrech plemen;
b) nařídí změnu statusu zvířat nebo jejich 
zárodečných produktů určených pro 
plemenitbu v souladu s tímto nařízením, 
nebo aby byly chovatelům poskytnuty 
opravené informace;
c) omezí nebo zakážou obchod se zvířaty a 
zárodečnými produkty jako plemennými 
zvířaty nebo zárodečnými produkty 
vymezenými v článku 2 nebo jejich dovoz 
do Unie nebo jejich vývoz do třetích zemí 
nebo je zakážou či nařídí jejich návrat do 
členského státu odeslání;
d) nařídí, aby chovatel, plemenářský 
spolek nebo chov častěji prováděl své 
vlastní kontroly;
e) nařídí, aby určité činnosti dotčeného 
chovatele, plemenářského spolku nebo 
chovu podléhaly zesíleným nebo 
systematickým úředním kontrolám;
f) nařídí zastavit na určité vhodné období 
veškeré činnosti nebo část činností 
dotčeného chovatele, plemenářského 
spolku nebo chovu a případně zastavit 
internetové stránky, jež provozují nebo 
využívají, a pozastaví schválení 
šlechtitelského programu prováděného 
plemenářským spolkem nebo chovem, 
pokud tento plemenářský spolek nebo 
chov opakovaně, soustavně nebo zpravidla 
neplní požadavky šlechtitelského 
programu schváleného podle čl. 8 odst. 1 
nebo podle článku 9;
g) nařídí zrušit uznání plemenářského 
spolku nebo chovu udělené v souladu 
s čl. 4 odst. 2, jestliže správní praxe tohoto 
plemenářského spolku nebo chovu 
ukazuje, že opakovaně, soustavně nebo 
zpravidla nesplňuje požadavky čl. 4 odst. 2 
písm. c);
h) přijme jakékoli jiné opatření, které 
příslušný orgán považuje za vhodné 
k zajištění dodržování zootechnických 
a genealogických pravidel stanovených 
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v tomto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy musí být Komisi 
nápomocny při provádění kontrol 
stanovených v čl. 63 odst. 1 tím, že:

1. Členské státy musí být Komisi 
nápomocny při provádění kontrol 
stanovených v čl. 63 odst. 1 tím, že 
poskytnou potřebnou technickou pomoc, 
dokumentaci a jinou technickou podporu, 
o kterou odborníci Komise požádají, aby 
mohli provádět kontroly Komise účinně 
a efektivně;

a) poskytnou potřebnou pomoc, 
dokumentaci a jinou technickou podporu, 
o kterou odborníci Komise požádají, aby 
mohli provádět kontroly Komise účinně 
a efektivně;
b) zajistí odborníkům Komise přístup do 
všech prostor nebo částí prostor 
a k informacím včetně počítačových 
systémů, které jsou nezbytné pro 
provedení kontrol Komise.

Or. fr

(Písmeno a) je s drobnou změnou začleněno do návětí, zatímco písmeno b) se vypouští.)

Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Má-li Komise důkazy o závažném 
selhání kontrolních systémů členského 

1. Má-li Komise důkazy o závažném 
selhání kontrolních systémů členského 
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státu a pokud takové selhání může vést 
k rozsáhlému porušení zootechnických 
a genealogických pravidel stanovených 
v tomto nařízení, přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů  jedno nebo více 
následujících opatření, jež budou 
uplatňována, dokud toto selhání nebude 
napraveno:

státu a pokud takové selhání může vést 
k rozsáhlému porušení zootechnických 
a genealogických pravidel stanovených 
v tomto nařízení, přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů opatření vhodná k 
napravení tohoto selhání.

a) zákaz obchodu s plemennými zvířaty 
nebo jejich zárodečnými produkty, jichž se 
selhání úředního kontrolního systému 
týká;
b) uložení zvláštních podmínek, kromě 
podmínek stanovených v kapitole II, pro 
uznání plemenářských spolků a chovů, 
schvalování šlechtitelských programů 
nebo obchod s plemennými zvířaty a jejich 
zárodečnými produkty;
c) jiná vhodná dočasná opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření stanovená v odstavci 1 se 
přijmou až poté, co dotčený členský stát na 
žádost Komise a v časové lhůtě stanovené 
Komisí nezjedná nápravu situace.

2. Opatření stanovená v odstavci 1 se 
přijmou až poté, co dotčený členský stát na 
žádost Komise a ve vhodné časové lhůtě 
stanovené Komisí napraví situaci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ověřit, zda zootechnická a genealogická a) ověřit, zda právní předpisy a systémy 
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pravidla pro plemenná zvířata a jejich 
zárodečné produkty stanovená v právních 
předpisech třetí země poskytují 
rovnocenné záruky jako pravidla 
stanovená pro Unii tímto nařízením;

těchto třetích zemí dodržují zootechnická 
a genealogická pravidla stanovená pro Unii 
tímto nařízením nebo jsou s nimi 
rovnocenná;

Or. fr

Pozměňovací návrh 124

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ověřit, zda kontrolní systém zavedený 
v dotčené třetí zemi může zajistit, aby 
zásilky plemenných zvířat a jejich 
zárodečných produktů vyvážených do Unie 
splňovaly příslušné požadavky stanovené 
v kapitole VII tohoto nařízení;

b) ověřit kapacitu kontrolního systému 
zavedeného v dotčené třetí zemi, která má 
zajistit, aby zásilky plemenných zvířat 
a jejich zárodečných produktů vyvážených 
do Unie splňovaly příslušné požadavky 
stanovené v kapitole VII tohoto nařízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 125

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) získávat informace, jež umožní objasnit 
příčiny opakovaných případů, kdy 
plemenná zvířata a jejich zárodečné 
produkty dovezené do Unie nesplňují 
zootechnické a genealogické požadavky na 
dovoz do Unie, u nichž byl neopodstatněně 
osvědčen jejich soulad.

c) získávat informace a údaje, jež umožní 
objasnit příčiny opakovaných nebo nově se 
objevujících případů, kdy plemenná zvířata 
a jejich zárodečné produkty dovezené do 
Unie nesplňují zootechnické a 
genealogické požadavky na dovoz do Unie, 
u nichž byl neopodstatněně osvědčen jejich 
soulad.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 126

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) organizaci příslušného orgánu třetí 
země, jeho pravomoci a nezávislost, 
dohled, jemuž podléhá, a autoritu, kterou 
má k účinnému prosazování právních 
předpisů uvedených v písmeni a);

b) organizaci příslušného orgánu třetí 
země, jeho pravomoci a nezávislost, 
dohled, jemuž podléhá, a autoritu, kterou 
má k účinnému prosazování náležitých 
právních předpisů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 127

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) školení personálu pro provádění 
úředních kontrol;

c) školení personálu příslušnými orgány 
třetích zemí v oblasti provádění úředních 
kontrol;

Or. fr

Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) rozsah a průběh prováděných úředních 
kontrol plemenných zvířat a jejich 
zárodečných produktů přicházejících 
z jiných třetích zemí;

f) rozsah a průběh úředních kontrol 
plemenných zvířat a jejich zárodečných 
produktů přicházejících z jiných třetích 
zemí prováděných příslušnými orgány 
těchto třetích zemích;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 129

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Četnost kontrol Komise ve třetích 
zemích se určuje na základě:

1. Četnost kontrol Komise ve třetích 
zemích stanovených v čl. 67 odst. 1 se 
určuje na základě:

Or. fr

Pozměňovací návrh 130

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) jakýchkoli dalších informací 
považovaných za vhodné.

Or. fr

Pozměňovací návrh 131

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud existují důkazy, že může 
docházet k rozsáhlému závažnému 
porušování zootechnických 
a genealogických pravidel stanovených 
v tomto nařízení, přijme Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů zvláštní 
opatření, jež jsou nezbytná pro ukončení 
takového porušování.

1. Pokud existují důkazy, že může 
docházet k závažnému porušování 
zootechnických a genealogických pravidel 
stanovených v tomto nařízení, přijme 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
zvláštní opatření, jež jsou nezbytná pro 
ukončení takového porušování.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) byla doprovázena úředním osvědčením 
nebo jakýmkoli jiným důkazem 
potvrzujícím, že tato plemenná zvířata 
nebo jejich zárodečné produkty splňují 
požadavky stanovené v kapitole VII tohoto 
nařízení nebo v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém v souladu s čl. 45 
odst. 1;

ii) byla doprovázena úředním osvědčením 
nebo jakýmkoli jiným důkazem 
potvrzujícím, že tato plemenná zvířata 
nebo jejich zárodečné produkty splňují 
požadavky stanovené v kapitole VII tohoto 
nařízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 3, čl. 8 
odst. 3, čl. 17 odst. 4, čl. 19 odst. 4, čl. 20 
odst. 2, čl. 21 odst. 2, čl. 23 odst. 4, čl. 24 
odst. 2, čl. 28 odst. 1, čl. 32 odst. 2, čl. 33 
odst. 3, čl. 35 odst. 1, čl. 39 odst. 2, čl. 45 
odst. 1 a čl. 52 odst. 1 je svěřena Komisi na 
dobu neurčitou počínaje dnem vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 4, čl. 32 
odst. 2 a čl. 33 odst. 3 je svěřena Komisi na 
dobu 5 let od vstupu tohoto nařízení 
v platnost. Komise vypracuje zprávu 
o přenesené pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období a předloží ji Evropskému 
parlamentu a Radě. Přenesení pravomoci 
se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 134

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v  čl. 4 
odst. 3, čl. 8 odst. 3, čl. 17 odst. 4,  čl. 19 
odst. 4, čl. 20 odst. 2, čl. 21 odst. 2, čl. 23 
odst. 4, čl. 24 odst. 2, čl. 28 odst. 1,  čl. 32 
odst. 2, čl. 33 odst. 3, čl. 35 odst. 1, čl. 39 
odst. 2, čl. 45 odst. 1 a čl. 52 odst. 1 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 17 
odst. 4, čl. 32 odst. 2 a čl. 33 odst. 3 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 135

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 4 odst. 3, čl. 8 odst. 3, čl. 17 odst. 4,  
čl. 19 odst. 4, čl. 20 odst. 2, čl. 21 odst. 2, 
čl. 23 odst. 4, čl. 24 odst. 2, čl. 28 odst. 1, 
čl. 32 odst. 2, čl. 33 odst. 3, čl. 35 
odst. 1, čl. 39 odst. 2, čl. 45 odst. 1 a čl. 52 
odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 17 odst. 4, čl. 32 odst. 2 a čl. 33 odst. 3 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 136

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecné požadavky týkající se uznávání 
plemenářských spolků a chovů podle čl. 4 
odst. 2

Obecné požadavky týkající se uznávání 
plemenářských spolků a chovů podle čl. 4 

odst. 2 písm. b)
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 137

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. být právně a finančně nezávislý na 
příslušném orgánu;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Toto ustanovení neodpovídá skutečné situaci některých plemenářských spolků, jejichž 
existence by tudíž byla ohrožena.

Pozměňovací návrh 138

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) je schopen získávat a využívat údaje d) je schopen přímo či nepřímo získávat a 
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o užitkovosti plemenných zvířat nezbytné 
k provádění svého šlechtitelského 
programu, který má být schválen podle 
čl. 8 odst. 1 a případně podle článku 9;

využívat údaje o užitkovosti plemenných 
zvířat nezbytné k provádění svého 
šlechtitelského programu, který má být 
schválen podle čl. 8 odst. 1 a případně 
podle článku 9;

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodné připomenout, že plemenářské spolky nebo plemenářské společnosti mohou část své 
činnosti přenést.

Pozměňovací návrh 139

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – odst. 3 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v případě, kdy je plemenářským 
spolkem nebo chovem vyžadováno členství 
chovatelů, přijal plemenářský spolek nebo 
chov jednací řád, který stanoví: 

e) v případě, kdy plemenářský spolek  
nebochov ustanoví systém členství 
chovatelů, zavede jednací řád, který stanoví 
zejména:

Or. fr

Pozměňovací návrh 140

Návrh nařízení
Příloha I – část 1 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) přijal jednací řád za účelem řešení sporů 
s chovateli, které vznikají při testování 
užitkovosti a genetickém hodnocení 
plemenných zvířat, při zápisu do tříd podle 
vlastností a přijetí plemenných zvířat do 
plemenitby a při odběru a využívání 
zárodečných produktů.

f) přijal jednací řád za účelem řešení sporů 
s chovateli.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 141

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) cíle šlechtitelského programu a 
podrobná hodnotící kritéria pro selekci 
plemenných zvířat, která v případě 
založení plemenné knihy nového plemene 
musí zahrnovat podrobné informace 
o okolnostech opravňujících k založení 
tohoto nového plemene; 

d) cíle šlechtitelského programu, populace, 
které mají být posouzeny, a podrobná 
hodnotící kritéria pro selekci plemenných 
zvířat, která v případě založení plemenné 
knihy nového plemene musí zahrnovat 
podrobné informace o okolnostech 
opravňujících k založení tohoto nového 
plemene;

Or. fr

Pozměňovací návrh 142

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) systémy pro získávání, zaznamenávání, 
sdělování a využívání výsledků testování 
užitkovosti a, pokud je to vyžadováno 
v souladu s článkem 27, pro provádění 
genetického hodnocení, aby bylo možno 
stanovit genetickou hodnotu  plemenných 
zvířat za účelem zkvalitnění, selekce nebo 
zachování plemene nebo zkvalitnění 
křížení;

e) systémy pro získávání, zaznamenávání, 
sdělování a využívání výsledků testování 
užitkovosti a, pokud je to vyžadováno 
v souladu s článkem 27, pro stanovení 
genetické hodnoty plemenných zvířat za 
účelem zkvalitnění, selekce nebo 
zachování plemene nebo zkvalitnění 
křížení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 143

Návrh nařízení
Příloha II – část 1 – kapitola I – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) v čl. 2 písm. i) bodě i) v případě 
čistokrevného plemenného skotu (Bos 

i) v čl. 2 písm. i) bodě i) v případě 
čistokrevného plemenného skotu (Bos 
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taurus a Bubalus bubalis), prasat (Sus 
scrofa), ovcí (Ovis aries) a koz (Capra 
hircus);

indicus a Bubalus bubalis), prasat (Sus 
scrofa), ovcí (Ovis aries)   a koz (Capra 
hircus);

Or. fr

Pozměňovací návrh 144

Návrh nařízení
Příloha II – část 1 – kapitola I – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) v čl. 2 písm. i) bodě ii) v případě 
čistokrevných plemenných koňovitých 
(Equus caballus a Equus asinus).

ii) v čl. 2 písm. i) bodě ii) v případě 
čistokrevných plemenných koňovitých 
nebo oslů (Equus caballus a Equus 
asinus). Oba jeho rodiče jsou zapsáni do 
hlavního oddílu plemenné knihy a 
plemenářský spolek je přijímá do 
plemenitby;

Or. fr

Odůvodnění

Proces předcházející přijetí (a tudíž i možnému zamítnutí) hřebce nebo klisny k plemenitbě 
v plemenné knize umožňuje provádět kontrolu, zejména kontrolu zootechnické úrovně 
koňovitého zvířete, a je součástí postupu šlechtění zvířat nad rámec původu. Je třeba 
zahrnout i druh oslů.

Pozměňovací návrh 145

Návrh nařízení
Příloha II – část 1 – kapitola I – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) v aktech v přenesené pravomoci 
přijatých podle čl. 35 odst. 1 a čl. 45 
odst. 1 v případě čistokrevných 
plemenných zvířat jiných druhů 
uvedených v čl. 2 písm. i)  bodě iii);

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 146

Návrh nařízení
Příloha II – část 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Plemenářský spolek, který zapíše do 
své plemenné knihy čistokrevné plemenné 
zvíře z čeledi koňovitých, nesmí odmítnout 
zapsat nebo zaevidovat za účelem zapsání 
kastrovaného samce čeledi koňovitých, 
který splňuje podmínky odst. 1 písm. b) a 
c) a případně d) za předpokladu, že rodiče 
tohoto zvířete jsou zapsáni do plemenné 
knihy a plemenářský spolek je přijímá do 
plemenitby.

Or. fr

Pozměňovací návrh 147

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – kapitola I – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plemenářské spolky provádějí testování 
užitkovosti s cílem stanovit genetickou 
hodnotu čistokrevného plemenného skotu 
s použitím kombinace metod stanovených 
v této kapitole.

Plemenářské spolky provádějí nebo 
nechávají provádět třetí stranou, kterou 
určily v souladu s čl. 29 odst. 1, testování 
užitkovosti s cílem stanovit genetickou 
hodnotu čistokrevného plemenného skotu 
s použitím kombinace metod stanovených 
v této kapitole.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 148

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – kapitola I – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Testování užitkovosti se řídí pravidly a 
normami, které stanoví příslušné referenční 
centrum Evropské unie stanovené v čl. 31 
odst. 1 ve spolupráci s Mezinárodní komisí 
pro kontrolu užitkovosti (ICAR).

Testování užitkovosti se řídí pravidly a 
normami, které stanoví příslušné referenční 
centrum Evropské unie stanovené v čl. 31 
odst. 1 ve spolupráci s ICARICAR.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 149

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – kapitola I – oddíl 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zahrnuje-li genetické hodnocení údaje 
o temperamentu, hodnocení zevnějšku 
a odolnosti proti nákazám, mohou být tyto 
údaje vzaty v úvahu pouze v případě, že 
byly získány na základě systému 
hodnocení schváleného určenou institucí 
stanovenou v čl. 29 odst. 1.

2. Zahrnuje-li genetické hodnocení údaje 
o temperamentu, hodnocení zevnějšku 
a odolnosti proti nákazám nebo jakékoli 
jiné nové vlastnosti, mohou být tyto údaje 
vzaty v úvahu pouze v případě, že byly 
získány na základě systému hodnocení 
schváleného určenou institucí stanovenou 
v čl. 29 odst. 1.

Or. fr

Odůvodnění

Jiné druhy by měly být do tohoto nařízení začleňovány pouze prostřednictvím postupu 
spolurozhodování.
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Pozměňovací návrh 150

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – kapitola II – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plemenná hodnota plemenného zvířete se 
vypočítá na základě výsledků testování 
užitkovosti jednotlivého zvířete nebo 
užitkovosti jeho příbuzných a důvěra v 
tuto plemennou hodnotu může být 
podpořena využitím genomových 
informací nebo na základě jiné metody 
schválené referenčním centrem Evropské 
unie uvedeným v čl. 31 odst. 1.

Plemenná hodnota plemenného zvířete se 
vypočítá na základě informací o DNA 
nebo výsledků testování užitkovosti 
jednotlivého zvířete nebo užitkovosti jeho 
příbuzných nebo jakéhokoli jiného 
informačního zdroje schváleného 
referenčním centrem Evropské unie 
uvedeným v čl. 31 odst. 1.

Or. fr

Odůvodnění

Ustanovení navrhovaná Evropskou komisí by mohla být vykládána tak, že zakazují přijetí 
k plemenitbě u mladých býků bez dcer v produkci označených jako „genomoví“. Je však 
důležité zajistit uvedení na trh u semene pocházejícího od býků s genomovým hodnocením.

Pozměňovací návrh 151

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – kapitola II – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Plemenářský spolek zaručí, aby 
nedocházelo k obcházení, pokud jde 
o hlavní environmentální faktory 
a strukturu údajů. Může se obrátit na 
příslušné referenční centrum Evropské 
unie stanovené v čl. 31 odst. 1, hodlá-li 
zajistit soulad svých statistických metod 
genetického hodnocení s mezinárodně 
zavedenými a uznanými normami 
a pravidly.  V případě odborného 
poradenství má referenční centrum 
Evropské unie povinnost zachovat 
důvěrnost ve vztahu k informacím, které 
plemenářský spolek předal.

Or. fr
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Odůvodnění

Nezbytná povinnost, již navrhuje Evropská komise, může následně znemožňovat inovaci 
v oblasti genetického hodnocení a mohla by případně ohrozit obchodní tajemství 
plemenářského spolku, který by vyvíjel novátorskou statistickou metodologii.

Pozměňovací návrh 152

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – kapitola II – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Statistické metody používané pro 
genetické hodnocení musí být v souladu 
s pravidly a normami, které stanovilo 
příslušné referenční centrum Evropské 
unie stanovené v čl. 31 odst. 1 ve 
spolupráci s ICAR, a musí zaručit takové 
genetické hodnocení, které nebude 
ovlivněné ani zásadními vlivy prostředí, 
ani strukturou údajů.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 153

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – kapitola II – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Býci určení k umělému oplodnění, 
s výjimkou býků patřících k plemenům, 
kterým hrozí vyhynutí, musí být podrobeni 
genetickému hodnocení předepsaných 
znaků, jak je stanoveno v bodě 6 nebo 7.   
Jejich plemenná hodnota musí být 
plemenářským spolkem  zveřejněna.

5. Býci určení k umělému oplodnění, 
s výjimkou býků patřících k plemenům, 
kterým hrozí vyhynutí, musí být podrobeni 
přinejmenším genetickému hodnocení 
předepsaných znaků, jak je stanoveno 
v bodě 6 nebo 7.  Jejich celková plemenná 
hodnota musí být plemenářským spolkem 
zveřejněna.

Or. fr

Odůvodnění

Právo na informace se musí vztahovat na celkovou dostupnou plemennou hodnotu. 
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Pozměňovací návrh 154

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – kapitola II – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ostatní existující plemenné hodnoty býků 
určených k umělému oplodnění musí být 
plemenářským spolkem rovněž 
zveřejněny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 155

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – kapitola II – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Také jiné dostupné  plemenné hodnoty 
býků určených k umělému oplodnění 
musí být plemenářským spolkem 
zveřejněny.

Plemenářský spolek musí také zveřejnit 
existující plemenné hodnoty býků 
pocházejících z přirozené plemenitby 
a hodnoty samic.

Or. fr

Odůvodnění

Tyto informace musí být k dispozici také pro indexované samice.

Pozměňovací návrh 156

Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – kapitola II – odst. 7 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolehlivost genetického hodnocení býků 
masného plemene určených k umělému 
oplodnění musí být nejméně 0,5, pokud jde 
o znaky přírůstku živé váhy a osvalení 
(zmasilosti), v souladu s pravidly 

Spolehlivost genetického hodnocení býků 
masného plemene určených k umělému 
oplodnění musí být nejméně 0,3, pokud jde 
o znaky přírůstku živé váhy a osvalení 
(zmasilosti), v souladu s pravidly 
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a normami, které stanovilo příslušné 
referenční centrum Evropské unie 
stanovené v čl. 31 odst. 1 ve spolupráci 
s ICAR pro hodnocení hlavních 
produkčních znaků.

a normami, které stanovilo příslušné 
referenční centrum Evropské unie 
stanovené v čl. 31 odst. 1 ve spolupráci 
s ICAR pro hodnocení hlavních 
produkčních znaků.

Or. fr

Odůvodnění

Prahová hodnota navržená Komisí se zdá být příliš vysoká, pokud jde o metody selekce u 
masa.

Pozměňovací návrh 157

Návrh nařízení
Příloha V – část 2 – kapitola I – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) všechny dostupné výsledky kontroly 
užitkovosti  a aktualizované výsledky 
genetického hodnocení zvířete včetně 
dědičných zvláštností a vad čistokrevného 
plemenného zvířete a jeho rodičů a 
prarodičů v souladu s požadavky 
šlechtitelského programu schváleného 
podle čl. 8 odst. 1 nebo podle článku 9 pro 
příslušnou kategorii a příslušné čistokrevné 
plemenné zvíře;

1) všechny dostupné výsledky genetického 
hodnocení, nebo, pokud není možné, 
kontroly užitkovosti včetně dědičných 
zvláštností a vad čistokrevného 
plemenného zvířete a jeho rodičů a 
prarodičů v souladu s požadavky 
šlechtitelského programu schváleného 
podle čl. 8 odst. 1 nebo podle článku 9 pro 
příslušnou kategorii a příslušné čistokrevné 
plemenné zvíře;

Or. fr

Odůvodnění

Poskytování všech informací týkajících se šlechtitelského programu by znamenalo přílišnou 
zátěž pro rodokmen, aniž by přineslo skutečnou přidanou hodnotu. Je třeba se držet 
podstatných informací, které shrnují dostupné výsledky genetického hodnocení.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem zootechnických právních předpisů Evropské unie (EU) je podporovat volný obchod 
uvnitř EU a usnadňovat dovoz plemenných zvířat a jejich genetického materiálu a zároveň 
zaručit zachování šlechtitelských programů plemen a zachování genetických zdrojů 
existujících v Evropě.

Chov užitkových zvířat, zejména těch, u nichž byla zjištěna vysoká genetická zvláštnost, 
přispívá nejen k hospodářskému a sociálnímu rozvoji oblasti, v níž je zaveden, ale vytváří 
také jeden z pilířů bezpečnosti potravin v Unii.

Evropská komise chtěla spojit všechny směrnice týkající se zootechnických právních předpisů 
o různých druzích zvířat do jediného právního korpusu v podobě tohoto nařízení, čímž se 
docílí realizace jednotného trhu v této oblasti. Je však třeba zdůraznit, že Evropská komise 
přesahuje rámec pouhého spojení a zjednodušení znění předpisů. Navrhuje harmonizovanou 
strukturalizaci šlechtění zvířat, která bude mít nezanedbatelný dopad na odvětví genetiky 
zvířat v Evropě. Zpravodaj tento obecný přístup podporuje, některé body je však třeba 
upřesnit nebo přehodnotit.

V první řadě si přál doplnit nebo upřesnit některé definice.  Chyběly zejména definice pojmů 
„plemeno“ a „šlechtitelský program“, které jsou zásadní pro výklad tohoto nařízení.

Snaha o konkurenceschopnost, která zejména velkým evropským plemenům umožňuje, aby 
byla vyvážena v mezinárodním měřítku, nesmí nicméně ohrozit místní plemena, z nichž 
některá jsou velmi málo početná, která jsou významnou součástí genetické rozmanitosti 
v Evropě. Zpravodaj si přál v celém tomto textu zajistit, aby tato rovnováha byla zachována. 
Odpovídajícím způsobem byly pozměněny zejména články 5 a 9.

Řízení šlechtění zvířat je nyní v rukou plemenářských spolků nebo plemenářských 
společností. Ty musí splnit přesná kritéria, na jejichž základě získají uznání od příslušného 
orgánu. Příslušný orgán musí současně schválit jejich šlechtitelské programy. Zpravodaj tento 
přístup, který umožní evropským plemenům účinně se strukturovat v době, kdy je světový trh 
stále složitější a vzrůstá světová konkurence, podporuje. Proto je třeba zabezpečit postup 
uznávání a schvalování, který doznal určitých změn, zejména v kapitole II. Kromě toho musí 
být zohledněny určité skutečnosti z praxe, což vysvětluje některé pozměňovací návrhy, jejichž 
cílem je zajištění větší flexibility, co se týče právního postavení plemenářských spolků, 
možnosti přenést část jejich činností na třetí strany a jejich vnitřní organizace v souvislosti s 
chovateli.   

Pokud jde o práva a povinnosti chovatelů, zpravodaj si přál uvést příslušná ustanovení 
opětovně do rovnováhy. Zdá se, že vnitrostátní právo v určitých bodech chovatelům v 
dostatečné míře umožňuje posílit jejich postavení v rámci plemenářského spolku nebo 
plemenářské společnosti, Tím se vysvětluje, proč byla vypuštěna ustanovení považovaná za 
příliš krajní, zejména pokud jde o postupy odvolání (články 11 až 14).

Co se týče ustanovení ohledně úředních kontrol, je vhodné je zjednodušit a zajistit, aby se 
omezovala na zaručení toho, že třetí země budou dodržovat evropské normy. 

Zpravodaj se kromě toho domnívá, že počet aktů v přenesené pravomoci navržených Komisí 
a jejich rozsah je třeba výrazně snížit. Tyto akty v přenesené pravomoci se zejména nemohou 
vztahovat na zásadní ustanovení týkající se uznávání plemenářských spolků a plemenářských 
společností, schvalování šlechtitelských programů, vedení plemenných knih nebo začleňování 
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nových druhů do nařízení.

Zpravodaj se navíc domnívá, že koňovití nemohou být v tomto nařízení pojímáni stejně jako 
ostatní plemena, neboť jejich plemenná kniha má zcela zvláštní povahu. Jestliže má EU tu 
čest hostit sídlo jejich organizace a významná plemena koňovitých jsou uspořádána na 
mezinárodní úrovni, nesmí být tato skutečnost opomenuta. Evropa dnes v produkci 
koňovitých zaujímá vedoucí světovou pozici. Je vhodné zachovat rozmanitost a kvalitativní 
přístup jejich plemenných knih.

Na závěr by zpravodaj rád připomněl význam činnosti organizace ICAR (Mezinárodní 
komise pro kontrolu užitkovosti), pokud jde o metody identifikace, pravidla testování 
užitkovosti a genetické hodnocení užitkových zvířat. V oblastech své pravomoci musí být 
organizace ICAR jasně označena jako referenční institut ve vývoji zootechnických právních 
předpisů.


