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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

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

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen 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 prodloužení doby trvání 
odrůdových práv Společenství pro druhy chřestu a druhové skupiny květinových cibulí, 
dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin
(COM(2021)0036 – C9-0010/2021 – 2021/0019(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2021)0036),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 118 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0010/2021),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
24. března 20211,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A9-0171/2021),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

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

1 Úř. věst. C , , s. .
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj tento návrh vítá a vzhledem k technické povaze spisu navrhuje přijmout návrh beze 
změn. Návrh usiluje o prodloužení doby trvání ochrany odrůdových práv Společenství z 25 let 
na 30 let pro druhy chřestu a druhové skupiny květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem 
a okrasných dřevin, jak je v současnosti stanovena v článku 19 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 
o odrůdových právech Společenství. Dodatečných pět let ochrany již platí v případě révy 
vinné, stromů a brambor, což odráží zdlouhavý, složitý a nákladný vývojový proces. 

V květnu 2016 členské státy Správní rady Odrůdového úřadu Společenství (dále jen „CPVO“) 
jednomyslně požádaly o prodloužení doby ochrany u druhů uvedených v tomto návrhu poté, 
co analyzovaly dobu potřebnou pro šlechtění, množení a dosažení tržního potenciálu, jakož i 
délku života rostlin ve srovnání s jinými druhy. Proces šlechtění uvedených druhů je 
zdlouhavější a složitější, a proto zahrnuje vysoké náklady na výzkum a vývoj. Množení 
a šíření rovněž vyžaduje více času, zejména kvůli vegetativní povaze procesu a dalším 
faktorům. Pro ilustraci, u květinových cibulí obvykle trvá nejméně 10 let, než se vytvoří 
dostatečné množství množitelského materiálu umožňujícího osázet dotčenou odrůdou pouhý 
1 hektar. Vzhledem k tomu, že k množení dochází na otevřeném poli, musí šlechtitelé danou 
odrůdu chránit dlouho před tím, než se dostane na trh. I po uvedení na trh pak trvá ještě 
mnoho času, než se odrůdy začnou používat, pokud k tomu vůbec dojde. V případě rostlin 
s dlouhou délkou života, jako jsou chřest a ovocné dřeviny, pěstitelé obnovují svá pole pouze 
jednou za mnoho let a volí odrůdy, které v reálných podmínkách pěstování prokázaly svou 
užitnou hodnotu, což dále prodlužuje dobu potřebnou k tomu, aby odrůda dosáhla tržního 
potenciálu. Důsledkem toho je, že základní ochranné období nemůže být natolik plně využito 
jako u jiných plodin. Vývoj nové odrůdy uvedených druhů si žádá desítky let tvrdé práce a je 
zapotřebí delší ochranné období, aby byly získány zpět vysoké náklady na výzkum a vývoj.

Během konzultací v rámci zpětné vazby předložilo svá stanoviska k návrhu 43 zúčastněných 
stran. Všechny návrh uvítaly a zdůraznily, že je třeba prodloužit ochranu s cílem zajistit 
rozvoj odolnějších odrůd, které splňují požadavky pěstitelů a společnosti. 

Zpravodaj zdůrazňuje význam dobře fungujícího systému odrůdových práv, který podněcuje 
neustálý rozvoj dalších odrůd, a přináší tak prospěch šlechtitelům, pěstitelům, zemědělcům, 
spotřebitelům a celé společnosti. Vzhledem k budoucím výzvám a ctižádostivým cílům 
Zelené dohody pro Evropu budeme naléhavě potřebovat robustnější odrůdy s lepší odolností 
vůči chorobám a vyšším výnosem, které vyžadují méně vody, pesticidů a hnojiv, jsou lépe 
přizpůsobeny rozdílným klimatickým podmínkám a pomáhají předcházet ztrátám na poli 
a v celém řetězci.

Je zřejmé, že další odrůdy mohou být dále vyvíjeny pouze tehdy, je-li šlechtění 
životaschopné. Odrůdová práva s přiměřenou dobou platnosti umožní šlechtitelům pokračovat 
ve své práci, která je zásadní pro udržitelnou produkci potravin a zahradnictví. Je obzvláště 
důležité zajistit životaschopnost šlechtitelů z malých a středních podniků, podněcovat inovace 
a rovněž zachovat rozvoj odrůd pro méně významné plodiny. 

Silnou stránkou systému odrůdových práv je vyvážený způsob, kterým na jedné straně 
zajišťuje ochranu práce šlechtitelů a na straně druhé zároveň prostřednictvím výjimky pro 
šlechtitele zajišťuje, aby ostatní mohli volně používat chráněnou odrůdu k vytvoření jiné nové 
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odrůdy a jejímu uvádění na trh. 

Evropský parlament ve svých usneseních z let 2012, 2015 a 2019 důrazně vyjádřil nesouhlas 
s patentovatelností rostlin a soustavně poukazoval na systém odrůdových práv Společenství 
jako na správný rámec pro zajištění setrvalého rozvoje šlechtění rostlin. Je nanejvýš důležité, 
aby systém odrůdových práv zůstal účinný i v budoucnosti.
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