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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

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 a zachování genetických zdrojů, a tudíž všech 

plemen 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. 

Snaha o konkurenceschopnost, která zejména velkým evropským plemenům umožňuje, aby 

byla vyvážena v mezinárodním měřítku, by nicméně neměla ohrozit místní plemena, z nichž 

některá jsou velmi málo početná, která jsou významnou součástí genetické rozmanitosti 

v Evropě. Navrhovatel si přál v celém tomto textu zajistit, aby tato rovnováha byla 

zachována. 

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. Navrhovatel může tento postup podpořit, přesto 

však musí být některá ustanovení změněna s ohledem na cíl uvedený v předchozím odstavci. 

Ve výkladu tohoto nařízení chybějí zejména pojmy „plemeno“, „šlechtitelský program“, 

„program zachování“ a „ohrožení zachování nebo genetická rozmanitost“, které jsou však 

klíčové. Navrhovatel si přál je začlenit do svého návrhu zprávy. 

Články 5 a 9 pojednávající zcela konkrétně o zachování biologické rozmanitosti byly mimoto 

zhuštěny, aby zohledňovaly všechny situace, v nichž existuje riziko ohrožení určitého 

místního plemene zavedeného v Evropě. 

Navrhovatel 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 plemenných knih.  

Na závěr by navrhovatel rád připomněl význam činnosti organizace Mezinárodní komise pro 

kontrolu užitkovosti (ICAR), 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. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 

zemědělství a rozvoj venkova jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující 

pozměňovací návrhy: 

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 

vysokou genetickou hodnotou. 

 

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. 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Zdraví a dobré životní podmínky 

zvířat včetně podmínek při přepravě 

živých zvířat vzbuzují obavy, což musí 

zohlednit všechny subjekty 

v zootechnickém odvětví, zejména pokud 

jde o šlechtění chovů. Komise by proto 

měla zajistit, aby byly tyto obavy řádně 

zohledněny v aktech v přenesené 

pravomoci a v prováděcích aktech, které 

mají být přijaty za účelem účinného 

provádění tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  4 

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  

Odůvodnění 

Přestože se pojem „plemeno“ vyskytuje v celém nařízení, není definován. Z důvodu právní 

jistoty navrhuje zpravodaj definici.  

 



 

PE541.295v02-00 6/35 AD\1046492CS.doc 

CS 

Pozměňovací návrh  5 

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 

vytvářet technické překážky, jež brání 

obchodu uvnitř Unie. 

(16) Kvalita služeb poskytovaných 

plemenářskými spolky a chovy a způsob, 

jakým zvířata hodnotí a klasifikují, určuje 

úroveň výkonu 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 

normami, a nebudou tak vytvářet technické 

překážky, jež brání obchodu uvnitř Unie. 

 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (19 a) Mezi cíle Nagojského protokolu 

o přístupu ke genetickým zdrojům 

a spravedlivém a vyváženém sdílení 

přínosů plynoucích z jejich využívání 

k Úmluvě o biologické rozmanitosti patří 

ochrana biologické rozmanitosti, 

udržitelné využívání jejích složek 

a spravedlivé a vyvážené sdílení přínosů 

plynoucích z využívání genetických 

zdrojů, především prostřednictvím 

odpovídajícího přístupu ke genetickým 

zdrojům a vhodného transferu 

technologií, s přihlédnutím k právům 

k těmto zdrojům a technologiím a za 

pomocí vhodného financování. 
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Pozměňovací návrh  7 

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 

oblasti15. 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 

skotu16. 

(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, která 

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. 652/201415. V případě čistokrevného 

plemenného skotu provádí v současnosti 

testování užitkovosti a genetické 

hodnocení plemenářský spolek s pomocí 

střediska Interbull, stálého podvýboru 

Mezinárodní komise pro kontrolu 

užitkovosti (ICAR), stanoveného 

rozhodnutím Rady 96/463/ES jako 

referenční institut pověřený spoluprací na 

sjednocování testovacích metod 

a vyhodnocování výsledků čistokrevného 

plemenného skotu16. 

__________________ __________________ 

15 Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30. 15 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 
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a 2008/90/ES, nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, 

(ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/128/ES a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 

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). 

16 Úř. věst. L 192, 2.8.1996, s. 19. 16 Úř. věst. L 192, 2.8.1996, s. 19. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zootechnická a genealogická pravidla 

pro obchod s plemennými zvířaty a jejich 

spermatem, oocyty a embryi a pro dovoz 

plemenných zvířat a jejich spermatu, 

oocytů a embryí do Unie; 

a) zootechnická a genealogická pravidla 

pro zachování a zlepšení chovu zvířat, 

jakož i pro obchod s plemennými zvířaty 

a jejich spermatem, oocyty a embryi a pro 

dovoz plemenných zvířat a jejich spermatu, 

oocytů a embryí do Unie; 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh v souladu s novým bodem odůvodnění 2a, který předložil navrhovatel. 

Cílem tohoto právního předpisu je rovněž zachovat a zlepšovat zvířecí plemena jak ve snaze 

o zachování původních plemen a biologické rozmanitosti, tak o posílení pozitivních vlastností 

těchto plemen. 

 

 

Pozměňovací návrh  9 

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), 

kozy (Capra hircus); 

i) skot (Bos taurus, Bos indicus a Bubalus 

bubalis), prasata (Sus scrofa), ovce (Ovis 

aries), kozy (Capra hircus); 
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Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) „plemenem“ se rozumí skupina zvířat, 

která má dostatečnou genetickou 

jednotnost, aby jej za odlišnou od 

ostatních zvířat téhož druhu mohla 

považovat jedna nebo více skupin 

chovatelů, kteří se shodují ohledně zápisu 

do plemenných knih, spolu s uvedením 

známých předků těchto zvířat, aby bylo 

možno reprodukovat jejich zděděné znaky 

prostřednictvím rozmnožování, výměny 

a selekce v rámci stanoveného 

šlechtitelského programu; 

 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) „chovem“ se rozumí jakákoliv 

plemenářská organizace, chovatelské 

sdružení nebo soukromý podnik, který je 

uznán příslušným orgánem členského státu 

podle čl. 4 odst. 2 za účelem provádění 

šlechtitelského programu hybridů 

plemenných prasat evidovaných v registru 

(registrech) plemen, které vede nebo 

zakládá; 

e) „společností vyšlechťující hybridy“ 

se rozumí jakákoliv plemenářská 

organizace, chovatelské sdružení nebo 

soukromý podnik, který je uznán 

příslušným orgánem členského státu podle 

čl. 4 odst. 2 za účelem provádění 

šlechtitelského programu hybridů 

plemenných prasat evidovaných v registru 

(registrech) hybridů, které vede nebo 

zakládá; 
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Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – bod f a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) „šlechtitelským programem“ se rozumí 

každý šlechtitelský program nebo program 

zkvalitnění nebo zachování, který 

provádějí plemenářské spolky nebo 

podniky a který musí pro schválení 

příslušnými orgány splňovat minimální 

požadavky uvedené v části 2 přílohy I; 

 

Pozměňovací návrh  13 

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 hlavním oddílu 

plemenné knihy téhož plemene a které 

samotné je zapsáno nebo zaevidováno 

a způsobilé k zápisu do hlavního oddílu 

takové plemenné knihy, včetně 

vykastrovaných zvířat, v souladu 

s článkem 19; 

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 jako „zaevidovaného koňovitého zvířete“. 

 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – písm. j – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

j) „hybridem plemenného prasete“ se 

rozumí prase evidované v registru 

plemene, které je výsledkem plánovaného 

křížení mezi: 

j) „hybridem plemenného prasete“ se 

rozumí prase evidované v registru hybridu, 

který je výsledkem plánovaného křížení 

mezi: 

 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – bod j a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ja) „linií“ se rozumí geneticky stanovená 

subpopulace čistokrevných zvířat určitého 

plemene; 

Odůvodnění 

Pokud by byl zaveden odběr DNA, mohl by být přiložen k dokumentaci plemenných zvířat na 

celý život a mohl by být použit v případě sporů nebo problémů při identifikaci. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – point o 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

o) „vlastností“ se rozumí kvantifikovatelná 

dědičná vlastnost plemenného zvířete; 

o) „vlastností“ se rozumí odhad 

očekávaného vlivu genotypu zvířete na 

danou vlastnost jeho potomků; 

 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – písm. y a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ya) „klonovaným zvířetem“ se rozumí 
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zvíře, které vzniklo metodou nepohlavního 

umělého rozmnožování s cílem vytvořit 

geneticky identickou nebo téměř 

identickou kopii jednotlivého zvířete; 

Odůvodnění 

Souvisí s pozměňovacími návrhy k článkům 33 a 40 a dále s přílohou V. 

 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – písm. y b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 yb) „potomkem klonovaného zvířete“ se 

rozumí zvíře, které vzniklo pohlavním 

rozmnožováním, přičemž alespoň jeden 

z jeho předků je klonovaným zvířetem. 

Odůvodnění 

Souvisí s pozměňovacími návrhy k článkům 33 a 40 a dále s přílohou V. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 

 

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: 
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 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, což vede ke ztrátě 

efektivity, pokud jde o sledování nárůstu 

jakéhokoli příbuzenského křížení 

a o řešení anomálií genetického původu 

v důsledku nedostatku koordinovaného 

řízení a výměny informací o genetickém 

dědictví plemene; 

 – účinné provádění stávajícího uznaného 

programu zaměřeného na zkvalitnění 

stejného plemene, což vede ke značné 

ztrátě efektivity, pokud jde o očekávaný 

genetický pokrok;  

 – splnění cílů Nagojského protokolu 

a úmluvy o biologické rozmanitosti 

související se zachováním biologické 

rozmanitosti.  

nebo 

 – cíle strategie EU v oblasti biologické 

rozmanitosti do roku 2020. 

Odůvodnění 

Je vhodné rozšířit 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. 

 

Pozměňovací návrh  20 

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 spolku, 

který by evidoval stejná plemenná zvířata 

jako již uznaný plemenářský spolek. 
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Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Plemenářský spolek nebo společnost 

vyšlechťující hybridy nemůže provádět 

svůj vlastní zootechnický program, dokud 

ho neschválí příslušný orgán v souladu 

s odstavcem 1. 

Odůvodnění 

Doplněný odstavec upřesňuje, že činnost plemenářského spolku nebo společnosti vyšlechťující 

hybridy závisí na schválení zootechnického programu a nemůže na toto schválení nebrat 

ohled. 

 

Pozměňovací návrh  22 

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 registru plemen a další konkrétní 

aspekty svého šlechtitelského programu 

externě zadat třetí straně, pokud: 

Odůvodnění 

Možnost povolit či nepovolit přenesení technické správy plemenných knih nebo registrů 

plemen a další konkrétní aspekty šlechtitelských programů by měly být ponechány k posouzení 

plemenářským spolkům.  
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Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Plemenářské spolky a chovy, které si zvolí 

možnost uvedenou v prvním pododstavci, 

budou příslušný orgán informovat o tom, 

že tak učinily. 

 

Pozměňovací návrh  24 

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. 

3. Komise je zmocněna přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 71, pokud jde o požadavky 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. 

 

Pozměňovací návrh  25 

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. 1, a to v národním jazyce tohoto 

orgánu. 
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Pozměňovací návrh  26 

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 dalšího šlechtitelského 

programu by populaci čistokrevných 

plemenných zvířat, jež jsou v tomto 

členském státě k dispozici, roztříštilo do té 

míry, že: 

 i) v případě programů zachování by bylo 

ohroženo zachování nebo genetická 

rozmanitost čistokrevných plemenných 

zvířat začleněných nebo evidovaných 

a způsobilých k zápisu do plemenné 

knihy, kterou pro toto plemeno založil 

plemenářský spolek, jenž byl v tomto 

členském státě již uznán, což povede ke 

ztrátě efektivity, pokud jde o sledování 

nárůstu příbuzenského křížení a o řešení 

anomálií genetického původu, z důvodu 

nedostatku koordinovaného řízení a 

výměny informací o genetickém dědictví 

tohoto plemene; nebo 

 ii) v případě programů šlechtění zvířat by 

toto schválení, aniž je dotčen článek 18, 

vedlo ke ztrátě účinnosti, pokud jde 

o očekávaný genetický pokrok, 

o sledování nárůstu příbuzenského křížení 

a o řešení anomálií genetického původu 

z důvodu nedostatku koordinovaného 

řízení a výměny informací o genetickém 

dědictví tohoto plemene, nebo by vedlo 

k odlišnému směřování nebo ke 

směřování neslučitelnému s vlastnostmi 

stanovenými pro toto plemeno v tomto 

členském státě; 

 

 

 

Pozměňovací návrh  27 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Chovatelé, kteří převádějí svá 

plemenná zvířata na místa nacházející se 

mimo zeměpisnou oblast, kde je schválen 

šlechtitelský program řízený 

plemenářským spolkem nebo společností 

vyšlechťující hybridy, mohou mít svoje 

zvířata zapsaná nebo zaevidovaná 

v plemenné knize nebo registru hybridů, 

který vede tento plemenářský spolek nebo 

společnost vyšlechťující hybridy, 

v souladu s články 19 a 24. 

 

Pozměňovací návrh  28 

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. 

2. Komise je v souladu s článkem 71 

zmocněna přijímat akty v přenesené 

pravomoci týkající se podmínek pro 

zaznamenání zvířat do doplňkových oddílů 

plemenných knih, které jsou stanoveny 

v kapitole III části 1 přílohy II. 

 

Pozměňovací návrh  29 

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: 
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Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Odchylně od odstavce 1 mohou 

plemenářské spolky, které vedou 

plemennou knihu původu čistokrevných 

plemenných koňovitých, pro potřeby svých 

šlechtitelských programů a zachování 

genetické rozmanitosti v rámci 

čistokrevného plemene, omezit nebo 

zakázat využívání jedné nebo více technik 

reprodukce uvedených v odstavci 1 

u čistokrevných plemenných zvířat 

zapsaných v hlavním oddílu jejich 

plemenné knihy. 

Pozměňovací návrh 31 

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 a plemenné 

ovce a kozy byly identifikovány pomocí 

analýzy jejich krevní skupiny, analýz 

jednonukleotidového polymorfismu (SNP) 

nebo mikrosatelitů nebo vzorku DNA 

nebo jinou vhodnou metodou zajišťující 

přinejmenším stejnou míru jistoty, jestliže 

jsou používána pro: 

Odůvodnění 

Jakožto referenční metoda by měly být také určeny analýzy SNP a mikrosatelitů. 
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Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Komise zohlední vývoj metod identifikace 

na základě činnosti Mezinárodní komise 

pro kontrolu užitkovosti (ICAR) 

a Mezinárodní společnosti pro genetiku 

zvířat (ISAG). 

 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. 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. 

1. 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 

v identifikačních metodách na základě 

činnosti ICAR a ISAG a na doporučení 

evropských referenčních center uvedených 

v článku 31. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud šlechtitelský program schválený 2. Pokud šlechtitelský program schválený 
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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: 

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 plemenných 

koňovitých 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: 

Odůvodnění 

Možnost zavést testování užitkovosti a genetické hodnocení pro přijetí do plemenitby je 

zapotřebí rozšířit na klisny. Tento způsob šlechtění je pro některé plemenářské spolky 

zásadní. 

 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 1 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) etické otázky. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 28 – odst. 2 

 

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 a pro výklad jejich 

výsledků na základě činnosti ICAR. 

 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 
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Čl. 33 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. V zootechnických osvědčeních musí 

být v každém případě uvedeno, zda je 

plemenné zvíře klonované nebo potomek 

klonovaného zvířete nebo zda zárodečný 

produkt pochází z klonovaného zvířete 

nebo z potomka klonovaného zvířete. 

Odůvodnění 

Již v roce 2011 se všechny 3 orgány shodly, že sledovatelnost je nezbytná jako základní 

a snadno proveditelný požadavek pro jakákoli pravidla týkající se klonovaných zvířat a jejich 

potomků, o nichž bude rozhodnuto později. Zemědělci by měli mít právo vědět, zda 

rozmnožovací materiál, který kupují, pochází od klonovaných zvířat nebo jejich potomků. 

Komise již ve své zprávě o klonování z roku 2010 slíbila stanovit požadavky na sledovatelnost 

v zootechnických právních předpisech. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, s. 14). 

 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 40 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. V zootechnických osvědčeních musí 

být v každém případě uvedeno, zda je 

plemenné zvíře klonované nebo potomek 

klonovaného zvířete nebo zda zárodečný 

produkt pochází z klonovaného zvířete 

nebo z potomka klonovaného zvířete. 

Odůvodnění 

Již v roce 2011 se všechny 3 orgány shodly, že sledovatelnost je nezbytná jako základní 

a snadno proveditelný požadavek pro jakákoli pravidla týkající se klonovaných zvířat a jejich 

potomků, o nichž bude rozhodnuto později. Zemědělci by měli mít právo vědět, zda 

rozmnožovací materiál, který kupují, pochází od klonovaných zvířat nebo jejich potomků. 

Komise již ve své zprávě o klonování z roku 2010 slíbila stanovit požadavky na sledovatelnost 

v zootechnických právních předpisech. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, s. 14). 
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Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 50 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) přezkoumání dokumentů a jiných 

záznamů, které mohou mít význam pro 

posouzení dodržování zootechnických 

a genealogických pravidel stanovených 

v tomto nařízení; 

c) přezkoumání dokumentů, záznamů 

sledovatelnosti a jiných záznamů, které 

mohou mít význam pro posouzení 

dodržování zootechnických 

a genealogických pravidel stanovených 

v tomto nařízení; 

 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 53 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Správní pomoc podle odstavce 1 

případně zahrnuje účast příslušného 

orgánu členského státu při úředních 

kontrolách na místě, jež provádí příslušný 

orgán jiného členského státu. 

2. Správní pomoc podle odstavce 1 

zahrnuje, je-li to nezbytné, účast 

příslušného orgánu členského státu při 

úředních kontrolách na místě, jež provádí 

příslušný orgán jiného členského státu. 

 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 60 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. V žádném případě nebude překročeno 

stávající osmihodinové omezení EU pro 

přepravu všech živých zvířat stanovené 

v nařízení Rady (ES) č. 1/2005. 

Odůvodnění 

Zemědělci mají ze zákona povinnost zajistit, aby byla jejich zvířata přepravována způsobem, 

který jim nezpůsobí zranění nebo zbytečné utrpení. Přesto podle důkazů Evropské komise 

a EFSA přetrvávají během přepravy závažné problémy, pokud jde o dobré životní podmínky 
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zvířat. V některých zemích EU nejsou sankce za nedodržení vůbec odrazující. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Příloha I – část 1 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. být právně a finančně nezávislý na 

příslušném orgánu; 

2. být právně a finančně nezávislý na 

příslušném orgánu, přičemž tato finanční 

nezávislost nebrání veřejným orgánům 

v tom, aby jim poskytovaly veřejnou 

podporu v souladu s právními předpisy 

Unie; 

 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Příloha I – část 2 – bod 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) systém záznamu rodokmenů 

čistokrevných plemenných zvířat 

zapsaných nebo zaevidovaných 

a způsobilých k zápisu do plemenných 

knih nebo hybridů plemenných prasat 

evidovaných v registrech plemen; 

c) systém záznamu rodokmenů 

čistokrevných plemenných zvířat, včetně 

procenta genetické čistokrevnosti zvířat, 
zapsaných nebo zaevidovaných 

a způsobilých k zápisu do plemenných 

knih nebo hybridů plemenných prasat 

evidovaných v registrech plemen; 

Odůvodnění 

Je důležité udržovat zásady transparentnosti a odpovědnosti, aby všechny zúčastněné strany 

znaly čistotu plemene, což zajistí zachování genetické rozmanitosti plemene. 

 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Příloha I – část 2 – bod 1 – písm. d 
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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; 

 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Příloha I – část 2 – bod 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V případě, kdy musí být šlechtitelský 

program uskutečněn jako program 

zachování, musí kromě dodržení 

podmínek stanovených v bodech a) až g) 

prvního pododstavce zahrnout vhodná 

opatření na místě (na živých zvířatech) 

nebo mimo ně (zachování reprodukčního 

materiálu nebo tkání), která jsou nezbytná 

pro zachování genetického dědictví 

určitého druhu. 

 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) v čl. 2 písm. i) bodě i) v případě 

čistokrevného plemenného skotu (Bos 

taurus a Bubalus bubalis), prasat (Sus 

scrofa), ovcí (Ovis aries) a koz (Capra 

hircus); 

i) v čl. 2 písm. i) bodě i) v případě 

čistokrevného plemenného skotu (Bos 

taurus, Bos indicus a Bubalus bubalis), 

prasat (Sus scrofa), ovcí (Ovis aries) a koz 

(Capra hircus); 
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Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Příloha II – část 1 – kapitola I – bod 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 

(Equus caballus a Equus asinus); oba jeho 

rodiče přijal plemenářský spolek do 

plemenitby;  

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Příloha II – část 1 – kapitola I – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) má původ stanovený podle pravidel 

plemenné knihy vytyčených v souladu 

se šlechtitelským programem schváleným 

podle čl. 8 odst. 1 nebo podle článku 9; 

b) má původ, s uvedením procenta 

genetické čistokrevnosti, stanovený podle 

pravidel plemenné knihy; 

Odůvodnění 

Správa původu se řídí pravidly plemenné knihy, nikoli prováděním šlechtitelského programu.  

 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Příloha II – část 1 – kapitola I – písm. 3 a (nové) 

 

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) 



 

PE541.295v02-00 26/35 AD\1046492CS.doc 

CS 

a c), případně d), jestliže rodiče tohoto 

zvířete jsou zapsáni do hlavního oddílu 

této plemenné knihy a plemenářský spolek 

je přijímá do plemenitby. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Příloha III – část 1 – kapitola I – první odstavec 

 

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 testování užitkovosti 

s cílem stanovit genetickou hodnotu 

čistokrevného plemenného skotu 

s použitím kombinace metod stanovených 

v této kapitole. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Příloha III – část 1 – kapitola I – druhý pododstavec 

 

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 ICAR. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Příloha III – část 1 – kapitola I – sekce 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Plemenářské spolky zaznamenají údaje 

o produkci mléka v souladu se zásadami a 

normami, jež stanoví příslušné referenční 

centrum Evropské unie stanovené v čl. 31 

(Netýká se českého znění.) 
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odst. 1 ve spolupráci s ICAR. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Příloha III – část 1 – kapitola I – sekce 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. 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Příloha III – část 1 – kapitola II – odst. 2 – druhý pododstavec 

 

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. 

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. 

 



 

PE541.295v02-00 28/35 AD\1046492CS.doc 

CS 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Příloha III – část 1 – kapitola II – odst. 3 – první pododstavec 

 

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. 

3. Plemenářský spolek zaručí, aby 

nedocházelo k obcházení, pokud jde 

o hlavní environmentální faktory 

a strukturu údajů. Plemenářský spolek se 

může 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. 

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  56 

Návrh nařízení 

Příloha III – část 1 – kapitola II – odst. 3 – druhý pododstavec 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Spolehlivost genetického hodnocení se 

měří koeficientem určení v souladu 

s pravidly a normami, které stanovilo 

příslušné referenční centrum Evropské unie 

stanovené v čl. 31 odst. 1 ve spolupráci 

s ICAR. Při zveřejnění výsledků hodnocení 

se uvede spolehlivost a datum hodnocení. 

(Netýká se českého znění.) 
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Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Příloha III – část 1 – kapitola II – bod 5 – první pododstavec 

 

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. 

 Ostatní existující plemenné hodnoty býků 

určených k umělému oplodnění musí být 

plemenářským spolkem rovněž 

zveřejněny. 

 Plemenářský spolek musí také zveřejnit 

existující plemenné hodnoty býků 

pocházejících z přirozené plemenitby 

a hodnoty samic. 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Příloha III – část 1 – kapitola II – odst. 6 – druhý pododstavec  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Spolehlivost genetického hodnocení býků 

mléčného plemene určených k umělému 

oplodnění musí být nejméně 0,5, pokud jde 

o znaky dojivosti, obsahu tuků a bílkovin, 

v souladu s pravidly a normami, které 

stanovilo příslušné referenční centrum 

Evropské unie stanovené v čl. 31 odst. 1 ve 

spolupráci s ICAR pro hodnocení hlavních 

produkčních znaků, přičemž musí být 

zohledněny veškeré dostupné údaje 

o potomstvu a sourozencích. 

(Netýká se českého znění.) 
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Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

Příloha III – část 1 – kapitola II – odst. 6 – třetí pododstavec 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Genomově hodnocení mladí býci bez 

záznamů o užitkovosti potomstva se 

považují za vhodné k umělému oplodnění, 

je-li jejich genomové hodnocení schváleno 

podle pravidel a norem, které stanovilo 

příslušné referenční centrum Evropské unie 

stanovené v čl. 31 odst. 1 ve spolupráci 

s ICAR. 

(Netýká se českého znění.) 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Příloha III – část 1 – kapitola II – odst. 7 – první pododstavec – písm. e  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) genomové hodnocení nebo jakákoli jiná 

metoda, včetně kombinace těchto metod, 

schválená v souladu s pravidly a normami, 

které stanovilo příslušné referenční 

centrum Evropské unie stanovené v čl. 31 

odst. 1 ve spolupráci s ICAR. 

(Netýká se českého znění.) 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení 

Příloha III – Part 1 – Kapitola II – odst. 7 – třetí pododstavec  

 

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 

a normami, které stanovilo příslušné 

referenční centrum Evropské unie 

stanovené v čl. 31 odst. 1 ve spolupráci 

s ICAR pro hodnocení hlavních 

(Netýká se českého znění.) 
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produkčních znaků. 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh nařízení 

Příloha III – část 1 – kapitola II – odst. 7 – čtvrtý pododstavec 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud se vypočítávají genomové plemenné 

hodnoty, musí být tyto hodnoty pro 

příslušné znaky schváleny v souladu 

s pravidly a normami, které stanovilo 

příslušné referenční centrum Evropské unie 

stanovené v čl. 31 odst. 1 ve spolupráci 

s ICAR. 

(Netýká se českého znění.) 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Příloha III – část 3 – kapitola I – odst. 3 – písm. a  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) uvedou se znaky zaznamenané v souladu 

se zásadami stanovenými Mezinárodním 

výborem pro kontrolu užitkovosti (ICAR), 

např. produkce mléka, složení mléka nebo 

jakékoli jiné relevantní údaje; 

(Netýká se českého znění.) 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh nařízení 

Příloha III – část 3 – kapitola I – odst. 3 – písm. b – bod i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) se musí vztahovat k době, která odpovídá 

normě stanovené Mezinárodní komisí pro 

kontrolu užitkovosti (ICAR) pro 

zaznamenávání produktivity mléčného 

skotu; 

(Netýká se českého znění.) 
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Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení 

Příloha V – část 2 – kapitola I – bod 1 – písm. h a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ha) případně skutečnost, že je zvíře 

klonované; 

Odůvodnění 

Již v roce 2011 se všechny 3 orgány shodly, že sledovatelnost je nezbytná jako základní 

a snadno proveditelný požadavek pro jakákoli pravidla týkající se klonovaných zvířat a jejich 

potomků, o nichž bude rozhodnuto později. Zemědělci by měli mít právo vědět, zda 

rozmnožovací materiál, který kupují, pochází od klonovaných zvířat nebo jejich potomků. 

Komise již ve své zprávě o klonování z roku 2010 slíbila stanovit požadavky na sledovatelnost 

v zootechnických právních předpisech. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, s. 14). 

 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh nařízení 

Příloha V – část 2 – kapitola I – bod 1 – písm. h b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 hb) případně skutečnost, že je zvíře 

potomkem klonovaného zvířete; 

Odůvodnění 

Již v roce 2011 se všechny 3 orgány shodly, že sledovatelnost je nezbytná jako základní 

a snadno proveditelný požadavek pro jakákoli pravidla týkající se klonovaných zvířat a jejich 

potomků, o nichž bude rozhodnuto později. Zemědělci by měli mít právo vědět, zda 

rozmnožovací materiál, který kupují, pochází od klonovaných zvířat nebo jejich potomků. 

Komise již ve své zprávě o klonování z roku 2010 slíbila stanovit požadavky na sledovatelnost 

v zootechnických právních předpisech. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, s. 14). 

 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh nařízení 

Příloha V – část 2 – kapitola I – bod 1 – písm. k – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

k) původ zvířete: k) původ zvířete, jak je uvedeno níže, také 

s uvedením procenta čistokrevnosti 

zvířete: 

Odůvodnění 

Je důležité udržovat zásady transparentnosti a odpovědnosti, aby všechny zúčastněné strany 

znaly čistotu plemene, což zajistí zachování genetické rozmanitosti plemene. 

 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh nařízení 

Příloha V – část 3 – kapitola I – odst. 1 – písm. h a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ha) případně skutečnost, že je zvíře 

klonované; 

Odůvodnění 

Již v roce 2011 se všechny 3 orgány shodly, že sledovatelnost je nezbytná jako základní 

a snadno proveditelný požadavek pro jakákoli pravidla týkající se klonovaných zvířat a jejich 

potomků, o nichž bude rozhodnuto později. Zemědělci by měli mít právo vědět, zda 

rozmnožovací materiál, který kupují, pochází od klonovaných zvířat nebo jejich potomků. 

Komise již ve své zprávě o klonování z roku 2010 slíbila stanovit požadavky na sledovatelnost 

v zootechnických právních předpisech. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, s. 14). 

 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh nařízení 

Příloha V – část 3 – kapitola I – odst. 1 – písm. h b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 hb) případně skutečnost, že je zvíře 

potomkem klonovaného zvířete; 
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Odůvodnění 

Již v roce 2011 se všechny 3 orgány shodly, že sledovatelnost je nezbytná jako základní 

a snadno proveditelný požadavek pro jakákoli pravidla týkající se klonovaných zvířat a jejich 

potomků, o nichž bude rozhodnuto později. Zemědělci by měli mít právo vědět, zda 

rozmnožovací materiál, který kupují, pochází od klonovaných zvířat nebo jejich potomků. 

Komise již ve své zprávě o klonování z roku 2010 slíbila stanovit požadavky na sledovatelnost 

v zootechnických právních předpisech. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, s. 14). 
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