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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka vítá dlouho očekávaný návrh nařízení o prevenci a regulaci zavlékání či 
vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů, který předložila Komise a který zavádí 
právní rámec zahrnující zásady prevence, včasného zjištění, rychlé eradikace a dlouhodobého 
řízení a kontroly. Tyto zásady zajistí, aby byla neocenitelná biologická rozmanitost Evropy 
zachována pro budoucnost, a EU je nejvhodnějším subjektem pro koordinaci těchto opatření. 
Přítomnost přibližně 12 000 živočišných a rostlinných druhů, které se v EU nacházejí, aniž by 
zde byl jejich výskyt přirozený, je výsledkem úmyslných či neúmyslných kroků. 

Navrhovatelka sdílí názor Komise, že důsledný a koordinovaný přístup k řízení a kontrole 
invazivních nepůvodních druhů je nejlepším způsobem, jak zajistit ochranu naší vzácné 
biologické rozmanitosti a minimalizovat potenciálně ničivé hospodářské, environmentální 
a ekologické dopady, které mohou nastat při úmyslném či neúmyslném zavlékání invazivních 
nepůvodních druhů a které se v současné době odhadují na 12 miliard EUR ročně (škody 
a výrobní ztráty). 

Navrhovatelka oceňuje, že návrh nařízení dále řeší důsledky pro životní prostředí, ale také 
významný následný sociální a hospodářský dopad zavlečení invazivních nepůvodních druhů, 
které se dostávají do EU, nicméně se domnívá, že omezení seznamu aktivně sledovaných 
druhů na 50 je zbytečně restriktivní a je v rozporu s globálním rozsahem, který je nezbytný 
pro skutečné vyřešení otázky invazních druhů. Návrh není v souladu s provedeným 
posouzením dopadů. Posun z úrovně druhů na úroveň taxonomických skupin tak zabrání 
tomu, aby obchodování prostě přešlo od druhu na seznamu s významem pro Unii 
k podobnému druhu v rámci stejné taxonomické skupiny, který však není zařazen do 
seznamu. 

Legální obchod se zvířaty v zájmovém chovu a s potravinami představoval v roce 2010 jen ve 
Spojeném království 5,9 miliard liber. Nicméně ne každý obchod je legální, takže pašování 
a obchod s ohroženými nebo exotickými zvířaty pod rouškou legálních cest zůstává lukrativní 
možností a představuje značné ohrožení pro přirozeně se vyskytující rostliny a živočichy. 
Odhaduje se, že nelegální obchod s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy 
dosahuje v celém světě 7,8-10 miliard USD. Toto nařízení řeší možné důsledky zákonného 
obchodu, ale s ohledem na černý trh se dřevem v hodnotě přibližně 7 miliard USD a na černý 
trh v oblasti rybolovu v hodnotě 4,2–9,5 miliard USD je nutné přijmout doprovodná opatření, 
která zajistí, aby prosazování dodržování právních předpisů na hranicích mohlo zajišťovat 
účinné kontroly na hranicích.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 
11. června 2007 o používání cizích 
a místně se nevyskytujících druhů 
v akvakultuře14, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze 
dne 22. května 2012 o dodávání biocidních 
přípravků na trh a jejich používání15

a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS 
a 91/414/EHS16 stanoví pravidla týkající se 
povolení využití určitých nepůvodních 
druhů pro konkrétní účely. Využití určitých 
druhů již bylo v uvedených režimech 
povoleno v okamžiku, kdy tato nová 
pravidla vstoupila v platnost, jelikož tyto 
druhy nepředstavují nepřijatelné riziko pro 
životní prostředí, lidské zdraví 
a hospodářství. Aby byl zaručen soudržný 
právní rámec, uvedené druhy by tudíž měly 
být z nových pravidel vyloučeny. 

(9) Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 
11. června 2007 o používání cizích 
a místně se nevyskytujících druhů 
v akvakultuře14, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze 
dne 22. května 2012 o dodávání biocidních 
přípravků na trh a jejich používání15

a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS 
a 91/414/EHS16 stanoví pravidla týkající se 
povolení využití určitých nepůvodních 
druhů pro konkrétní účely. Využití určitých 
druhů již bylo v uvedených režimech 
povoleno v okamžiku, kdy tato nová 
pravidla vstoupila v platnost, jelikož tyto 
druhy nepředstavují nepřijatelné riziko pro 
životní prostředí, přežití endemických 
druhů, lidské zdraví, zdraví zvířat 
a hospodářství. Aby byl zaručen soudržný 
právní rámec, uvedené druhy by tudíž měly 
být z nových pravidel vyloučeny. 

_______________ _______________
14.Úř. věst. L 168, 28.6.2007, s.1. 14 Úř. věst. L 168, 28.6.2007, s.1
15 Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1. 15 Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
16 Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1 16 Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby bylo zaručeno, že dílčí soubor (10) Aby bylo zaručeno, že dílčí soubor 
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invazních nepůvodních druhů s významem 
pro Unii zůstane přiměřený, měl by být 
v souladu s postupným a odstupňovaných 
přístupem včetně počátečního omezení 
počtu invazních nepůvodních druhů na 
nejdůležitější 3 % z přibližně 1 500 
invazních nepůvodních druhů v Evropě 
vypracován seznam a tento seznam by se 
měl soustředit na ty druhy, které způsobují 
nebo pravděpodobně způsobí závažnou 
hospodářskou škodu včetně škody 
vyplývající z úbytku biologické 
rozmanitosti.

invazních nepůvodních druhů s významem 
pro Unii zůstane přiměřený a splní cíl, 
kterým je důraz na prevenci, je důležité, 
aby byl seznam neustále revidován 
a aktualizován. Seznam by měl být 
otevřený, měl by zahrnovat přibližně 1500 
invazivních nepůvodních druhů, které jsou 
v současné době přítomny v Unii, měl by
uznávat, že jejich zastoupení roste, a měl 
by obsahovat všechny taxonomické 
skupiny zahrnující skupiny druhů 
s podobnými nároky na životní prostředí, 
aby se zabránilo odklonu od druhů, 
s nimiž se obchoduje v Unii, k podobným 
druhům, které však nejsou na seznamu 
uvedeny. Seznam by se měl soustředit na 
ty druhy, které způsobují nebo 
pravděpodobně způsobí závažnou 
hospodářskou škodu včetně škody 
vyplývající z úbytku biologické 
rozmanitosti. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Kritéria pro zařazení invazních 
nepůvodních druhů považovaných za 
významné pro Unii na seznam jsou 
hlavním nástrojem pro uplatňování nových 
pravidel. Komise učiní vše, co je v jejích 
silách, aby výboru předložila návrh 
seznamu na základě uvedených kritérií do 
jednoho roku od vstupu tohoto právního 
předpisu v platnost. Kritéria by měla 
zahrnovat posouzení rizik podle 
použitelných ustanovení dohod Světové
obchodní organizace o omezování obchodu 
s druhy.

(11) Kritéria pro zařazení invazních 
nepůvodních druhů považovaných za 
významné pro Unii na seznam jsou 
hlavním nástrojem pro uplatňování nových 
pravidel. Komise výboru předloží návrh 
seznamu na základě uvedených kritérií do 
jednoho roku od vstupu tohoto právního 
předpisu v platnost. Kritéria by měla 
vycházet z nejnovějších vědeckých 
poznatků a měla by zahrnovat posouzení 
rizik podle použitelných ustanovení 
příslušných dohod Světové obchodní 
organizace o omezování obchodu s druhy.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Rizika a obavy spojené s invazními 
nepůvodními druhy představují 
přeshraniční výzvu, která ovlivňuje celou 
Unii. Proto je velice důležité zakázat na 
úrovni Unie záměrný dovoz do Unie, 
rozmnožování, pěstování, přepravu, nákup, 
prodej, využívání, výměnu, držení 
a uvolňování invazních nepůvodních druhů 
s významem pro Unii, aby se zaručilo, že 
jsou v celé Unii podniknuty důsledné 
kroky, které zamezí narušování vnitřního 
trhu a předejdou situacím, kdy je opatření 
přijaté v jednom členském státě oslabováno 
nečinností v jiném členském státě.

(16) Rizika a obavy spojené s invazními 
nepůvodními druhy představují 
přeshraniční výzvu, která ovlivňuje celou 
Unii. Proto je velice důležité zakázat na 
úrovni Unie záměrný dovoz do Unie, 
rozmnožování, pěstování, přepravu, nákup, 
prodej, využívání, výměnu, držení 
a uvolňování invazních nepůvodních druhů 
s významem pro Unii, aby se zaručilo, že 
jsou v celé Unii včas podniknuty důsledné 
kroky, které zamezí narušování vnitřního 
trhu a předejdou situacím, kdy je opatření 
přijaté v jednom členském státě oslabováno 
nečinností v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Mohou nastat případy, kdy se na 
hranicích Unie objeví nepůvodní druhy, 
které dosud nebyly uznány za invazní 
nepůvodní druhy s významem pro Unii, 
nebo kdy jsou takovéto druhy zjištěny na 
území Unie. Členské státy by tudíž měly 
mít možnost přijmout na základě 
dostupných vědeckých poznatků určitá 
mimořádná opatření. Tato mimořádná 
opatření by umožnila okamžitou reakci 
proti druhům, které mohou v případě, že 
jsou do uvedených zemí zavlečeny či zde 
vysazeny, že se v nich usadí a rozšíří, 
představovat rizika, zatímco členské státy 
posoudí skutečná rizika, která tyto druhy 
představují, a to v souladu s použitelnými 
ustanoveními dohod Světové obchodní 
organizace, zejména s cílem dosáhnout 
toho, aby takovéto druhy byly uznány jako 
invazní nepůvodní druhy s významem pro 

(18) Mohou nastat případy, kdy se na 
hranicích Unie objeví nepůvodní druhy, 
které dosud nebyly uznány za invazní 
nepůvodní druhy s významem pro Unii, 
nebo kdy jsou takovéto druhy zjištěny na 
území Unie a mohou představovat rizika 
spojená s tím, že budou náhodně nebo 
záměrně zavlečeny či vysazeny 
do životního prostředí. Členské státy by 
tudíž měly mít možnost přijmout na 
základě dostupných vědeckých poznatků 
a osvědčených postupů určitá mimořádná 
opatření. Tato mimořádná opatření by 
umožnila okamžitou reakci proti druhům, 
které mohou v případě, že jsou do 
uvedených zemí zavlečeny či zde 
vysazeny, že se v nich usadí a rozšíří, 
představovat rizika, zatímco členské státy 
posoudí skutečná rizika, která tyto druhy 
představují, a to v souladu s použitelnými 
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Unii. Je třeba doplnit vnitrostátní 
mimořádná opatření o možnost přijímat 
mimořádná opatření na úrovni Unie, aby 
byla splněna ustanovení dohod Světové 
obchodní organizace. Mimořádná opatření 
na úrovni Unie by navíc Unii poskytla 
mechanismus pro rychlé jednání v případě 
přítomnosti či bezprostředního nebezpečí 
vstupu nových invazních druhů, a to 
v souladu se zásadou předběžné opatrnosti. 

ustanoveními příslušných dohod Světové 
obchodní organizace, zejména s cílem 
dosáhnout toho, aby takovéto druhy byly 
uznány jako invazní nepůvodní druhy 
s významem pro Unii. Je třeba doplnit 
vnitrostátní mimořádná opatření o možnost 
přijímat mimořádná opatření na úrovni 
Unie, aby byla splněna ustanovení 
příslušných dohod Světové obchodní 
organizace. Mimořádná opatření na úrovni 
Unie by navíc Unii poskytla mechanismus 
pro rychlé jednání v případě přítomnosti či 
bezprostředního nebezpečí vstupu nových 
invazních druhů, a to v souladu se zásadou 
předběžné opatrnosti. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Členské státy by měly mít možnost 
zachovat nebo přijmout vnitrostátní 
pravidla pro regulaci invazních 
nepůvodních druhů, která budou přísnější 
než pravidla stanovená tímto nařízením.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Velký podíl invazních nepůvodních 
druhů se do Unie dostává nezáměrně. Proto 
je velice důležité řídit způsoby, jimiž jsou 
tyto druhy nezáměrně zavlékány do Unie či 
zde vysazovány. Vzhledem k poměrně 
omezeným zkušenostem s touto 
problematikou je třeba, aby činnost v této 
oblasti byla postupná. Součástí této 
činnosti by měla být dobrovolná opatření, 
např. opatření navržená v pokynech 

(20) Velký podíl invazních nepůvodních 
druhů se do Unie dostává nezáměrně. Proto 
je velice důležité účinněji řídit způsoby, 
jimiž jsou tyto druhy nezáměrně zavlékány 
do Unie či zde vysazovány. Vzhledem 
k poměrně omezeným zkušenostem s touto 
problematikou je třeba, aby činnost v této 
oblasti byla postupná. Součástí této 
činnosti by měla být dobrovolná opatření, 
např. opatření navržená v pokynech 
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Mezinárodní námořní organizace pro 
kontrolu a řízení biologického znečišťování 
prostředí loděmi, a povinná opatření by 
měla vycházet ze zkušeností získaných 
v Unii a v členských státech při regulaci 
některých způsobů, jimiž se druhy 
dostávají do Unie, včetně opatření 
stanovených prostřednictvím Mezinárodní 
úmluvy o kontrole a řízení lodní zátěžové 
vody a usazenin.

Mezinárodní námořní organizace pro 
kontrolu a řízení biologického znečišťování 
prostředí loděmi, a povinná opatření by 
měla vycházet ze zkušeností získaných 
v Unii a v členských státech při regulaci 
některých způsobů, jimiž se druhy 
dostávají do Unie, včetně opatření 
stanovených prostřednictvím Mezinárodní 
úmluvy o kontrole a řízení lodní zátěžové 
vody a usazenin.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Členské státy mohou ponechat 
v platnosti nebo přijmout vnitrostátní 
předpisy o regulaci invazních 
nepůvodních druhů, které jsou přísnější 
než pravidla pro invazní druhy 
s významem pro Unii stanovená tímto 
nařízením, a mohou rozšířit platnost 
ustanovení týkajících se invazních 
nepůvodních druhů s významem pro Unii 
rovněž na invazní nepůvodní druhy 
s významem pro daný členský stát.

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) druhy používané v uzavřených 
zařízeních akvakultury v souladu 
s nařízením (ES) č. 708/2007.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „nepůvodními druhy“ se rozumí 
jakýkoli živí jedinci druhu, poddruhu nebo 
nižšího taxonu živočichů, rostlin, hub nebo 
mikroorganismů zavlečených nebo 
vysazených mimo své přirozené minulé či 
stávající oblasti rozšíření; patří sem 
všechny části, gamety, semena, vejce nebo 
propagule těchto druhů, jakož i hybridy, 
odrůdy či plemena, které mohou přežít 
a následně se rozmnožovat;

1) „nepůvodními druhy“ se rozumí 
jakýkoli živí jedinci druhu, poddruhu nebo 
nižšího taxonu živočichů, rostlin, hub nebo 
mikroorganismů zavlečených nebo 
vysazených mimo své přirozené minulé či 
stávající oblasti rozšíření; patří sem 
všechny části, gamety, semena, vejce nebo 
propagule těchto druhů, jakož i zdivočelá 
domácí zvířata, hybridy, odrůdy či 
plemena, které mohou přežít a následně se 
rozmnožovat;

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „invazními nepůvodními druhy 
s významem pro členský stát“ se rozumí 
invazní nepůvodní druhy jiné než invazní 
nepůvodní druhy s významem pro Unii, 
u nichž se členský stát domnívá, že 
nepříznivý dopad jejich uvolnění 
a rozšíření, třebaže není zcela potvrzen, je 
na jeho území závažný;

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme a aktualizuje seznam 
invazních nepůvodních druhů s významem 
pro Unii, a to prostřednictvím prováděcích 
aktů na základě kritérií uvedených 
v odstavci 2. Prováděcí akty se přijmou 
přezkumným postupem podle čl. 22 

1. Komise přijme a aktualizuje seznam 
invazních nepůvodních druhů nebo 
taxonomických skupin druhů s významem 
pro Unii, a to prostřednictvím prováděcích 
aktů na základě kritérií uvedených 
v odstavci 2. Prováděcí akty se přijmou 
přezkumným postupem podle čl. 22 
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odst. 2. odst. 2. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Invazní nepůvodní druhy se do seznamu 
uvedeného v odstavci 1 zařadí pouze tehdy, 
pokud splňují všechna následující kritéria: 

2. Invazní nepůvodní druhy nebo 
taxonomické skupiny, do nichž tyto druhy 
patří, se do seznamu uvedeného v odstavci 
1 zařadí pouze tehdy, pokud každý druh 
splňuje s ohledem na příslušné 
mezinárodní normy všechna následující 
kritéria:

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na základě dostupných vědeckých 
důkazů jsou na území Unie s výjimkou 
nejvzdálenějších regionů nepůvodní;

a) na základě dostupných vědeckých 
důkazů jsou tyto invazní druhy alespoň 
v jednom členském státě s výjimkou 
nejvzdálenějších regionů nepůvodní;

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) název druhu; a) název druhu nebo taxonomické skupiny 
druhů;
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) důkazy, že druh splňuje kritéria 
stanovená v odstavci 2.

c) důkazy, že druh nebo taxonomická 
skupina druhů splňuje kritéria stanovená 
v odstavci 2.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Seznam uvedený v odstavci 1 obsahuje 
nanejvýš padesát druhů včetně všech 
druhů, které mohou být doplněny 
v důsledku mimořádných opatření 
stanovených v článku 9.

vypouští se

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Druhy zařazené na seznam uvedený 
v čl. 4 odst. 1 se nesmějí záměrně:

1. Druhy zařazené na seznam uvedený 
v čl. 4 odst. 1 se nesmějí záměrně nebo 
z nedbalosti:

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v případě invazních nepůvodních druhů 
zvířat jsou druhy označeny, je-li to možné;

d) v případě invazních nepůvodních druhů 
zvířat jsou druhy označeny, je-li to možné; 
identifikace a evidence těchto zvířat 
umožní sledovatelnost vlastnictví 
a usnadní kontrolu. 

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do [12 měsíců od data vstupu 
tohoto nařízení v platnost – datum se 
doplní] členské státy zavedou plně funkční 
struktury pro provádění úředních kontrol 
zvířat a rostlin včetně jejich semen, vajíček 
nebo propagulí, které se dovážejí do Unie, 
nezbytných k prevenci záměrného 
zavlékání do Unie invazních nepůvodních 
druhů s významem pro Unii či jejich 
vysazování zde.

1. Nejpozději do [12 měsíců od data vstupu 
tohoto nařízení v platnost – datum se 
doplní] členské státy zavedou plně funkční 
struktury pro provádění úředních kontrol 
a kapacity pro monitorování zvířat 
a rostlin včetně jejich semen, vajíček nebo 
propagulí, parazitů a patogenních infekcí,
které se dovážejí do Unie, nezbytných 
k prevenci záměrného nebo neúmyslného
zavlékání do Unie invazních nepůvodních 
druhů s významem pro Unii či jejich 
vysazování zde.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při uplatňování eradikačních opatření 
členské státy zaručí, že použité metody 
umožňují účinně dosáhnout úplného 
a trvalého odstranění populace dotčeného 
invazního nepůvodního druhu, přičemž je 
náležitě zohledněno lidské zdraví a životní 
prostředí a zaručeno, že jsou cílové druhy 
ušetřeny zbytečné bolesti, úzkosti či 

2. Při uplatňování eradikačních opatření 
členské státy zaručí, že použité metody 
umožňují účinně dosáhnout úplného 
a trvalého odstranění populace dotčeného 
invazního nepůvodního druhu, přičemž je 
náležitě zohledněno lidské zdraví, zdraví 
a přežití endemických druhů a životní 
prostředí a zaručeno, že jsou cílové druhy 
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utrpení. ušetřeny zbytečné bolesti, úzkosti či 
utrpení. 

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) metody eradikace nejsou k dispozici 
nebo k dispozici jsou, ale mají velice 
závažné nepříznivé dopady na lidské zdraví 
nebo prostředí.

c) metody eradikace nejsou k dispozici 
nebo k dispozici jsou, ale mají velice 
závažné nepříznivé dopady na lidské 
zdraví, zdraví endemických druhů nebo 
prostředí.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při uplatňování regulačních opatření 
členské státy zaručí, že použité metody 
náležitě zohledňují lidské zdraví a životní 
prostředí a že jsou cílová zvířata ušetřena
zbytečné bolesti, úzkosti či utrpení. 

3. Při uplatňování regulačních opatření 
členské státy zaručí, že použité metody 
náležitě zohledňují lidské zdraví, zdraví 
endemických druhů a životní prostředí 
a že jsou cílová zvířata ušetřena zbytečné 
bolesti, úzkosti či utrpení. 

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) údaje týkající se invazních 
nepůvodních druhů s významem pro Unii 
a členský stát podle čl. 10 odst. 2 
přivezených na území Unie nebo přes toto 
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území převážených.
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