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Pozměňovací návrh 1
Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh 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

Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o prodloužení doby trvání 
odrůdových práv Společenství pro druhy 
chřestu a druhové skupiny květinových 
cibulí

Or. en

Odůvodnění

Prodloužení práv udělených před 1. červencem 2021 extrapoluje práva udělená některým 
producentům rostlin před mnoha lety za jiné hospodářské situace a za podmínek, které byly 
poté přijaty všemi stranami. Může nepříznivě ovlivnit rovnováhu na trhu, což rovněž 
představuje určitá omezení pro pěstitele, kteří chtějí začít šlechtit odrůdy určitých druhů 
rostlin. Oblast působnosti pozměňujícího nařízení by proto měla být omezena na druhové 
skupiny květinových cibulí, které se množí hlavně pomocí cibule (např. tulipány) nebo 
oddenků (např. iris). Zároveň by měly být z oblasti působnosti vyňaty dřeviny s drobným 
ovocem a okrasné dřeviny, které nemají žádná omezení, pokud jde o rychlé množení.

Pozměňovací návrh 2
Ivan David, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Národní rostlinolékařské 
osvědčení a výsledná ochrana 
Společenství jsou mechanismem, který do 
značné míry prokázal svou účinnost. 
Zajišťuje náležitou rovnováhu mezi 
ochranou šlechtitelské práce a svobodou 
práce zemědělce, čímž podporuje úsilí v 
oblasti výzkumu rostlin. Z tohoto důvodu 
se liší od patentu, s nímž nesmí být za 
žádných okolností postaveno na roveň. 
Výzkum rostlin má zásadní význam v 
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kontextu změny klimatu, která má i 
nadále nepříznivý dopad na příjmy 
zemědělců. Zlepšení znalostí o rostlinách 
a živých organismech, jakož i posílení 
prostředků boje proti škůdcům plodin je 
nezbytné pro plnění cílů společné 
zemědělské politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Ivan David, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) S cílem rovněž vytvořit právní 
prostředí příznivé pro zakládání podniků a 
zachování stávajících malých a středních 
podniků v oblasti výzkumu rostlin je 
nezbytné, aby došlo ke skutečné reflexi, 
pokud jde o prostředky, které mají k 
dispozici. Je třeba poznamenat, že výzkum 
v oblasti rostlin je dnes prováděn převážně 
průmyslovými podniky (jako jsou žadatelé 
o toto rozšíření), což jsou jediné podniky, 
které jsou schopné vyrovnat se se 
značnými náklady na vývoj nových odrůd. 
Zaměření veřejného financování na 
místní malé a střední podniky by bylo 
způsobem, jak přiblížit odvětví 
zemědělského výzkumu zemědělcům, jimž 
je ku prospěchu.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Benoît Biteau, Martin Häusling

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Nařízení Rady (ES) č. 2100/941a 
zdůrazňuje potřebu chránit zemědělskou 
produkci prostřednictvím povolení pro 
zemědělce, aby za určitých podmínek 
používali produkty sklizně k množení. Zdá 
se, že je nezbytné zajistit rovnováhu, která 
by zemědělcům umožnila získat takové 
povolení pro druh chřest a druhové 
skupiny květinových cibulí, dřeviny s 
drobným ovocem a okrasné dřeviny 
během pětiletého prodloužení doby 
platnosti odrůdových práv Společenství.
____________________

1a Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 
27. července 1994 o odrůdových právech 
Společenství (Úř. věst. L 227, 1.9.1994, 
s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Mnoho zemědělců již považuje odrůdová práva Společenství za překážku pro místní 
přizpůsobení osiva prostřednictvím opětovného osevu a selekce v rámci zemědělského 
podniku. Pokud by zemědělci získali oprávnění používat produkty sklizně k rozmnožování 
dotčených odrůd během prodlouženého období (5 let na konci ochranného období), umožnilo 
by toto prodloužení, aby se nesnížila rovnováha mezi právy šlechtitelů a právy zemědělců.

Pozměňovací návrh 5
Ivan David, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V souladu s článkem 39 SFEU 
musí být před změnou právního rámce pro 
práva k rostlinám vzat v potaz především 
cíl, jímž je zajištění přiměřené životní 
úrovně obyvatelstva, které se zabývá 
zemědělstvím. Příkladem toho, co nedělat, 
je znepokojivá absence studie dopadů 
tohoto nařízení. Ekonomické důsledky 
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uvedeného pětiletého prodloužení, jehož 
dosah bohužel neznáme, by mohly mít 
trvalý dopad na práci zemědělců, a to jak 
v přístupu k osivu, tak co se týče ceny, 
která je jim nařízena.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „dotčenými odrůdami rostlin“ 
odrůdy rostlin druhů chřestu a druhových 
skupin květinových cibulí, dřevin s 
drobným ovocem a okrasných dřevin;

(1) „dotčenými odrůdami rostlin“ 
odrůdy rostlin druhů chřestu a druhových 
skupin květinových cibulí; 

Or. en

Odůvodnění

Prodloužení práv udělených před 1. červencem 2021 extrapoluje práva udělená některým 
producentům rostlin před mnoha lety za jiné hospodářské situace a za podmínek, které byly 
poté přijaty všemi stranami. Může nepříznivě ovlivnit rovnováhu na trhu, což rovněž 
představuje určitá omezení pro pěstitele, kteří chtějí začít šlechtit odrůdy určitých druhů 
rostlin. Oblast působnosti pozměňujícího nařízení by proto měla být omezena na druhové 
skupiny květinových cibulí, které se množí hlavně pomocí cibule (např. tulipány) nebo 
oddenků (např. iris). Zároveň by měly být z oblasti působnosti vyňaty dřeviny s drobným 
ovocem a okrasné dřeviny, které nemají žádná omezení, pokud jde o rychlé množení.

Pozměňovací návrh 7
Jarosław Kalinowski

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Doba trvání práva u dotčených 
odrůd rostlin se prodlužuje o pět let. Toto 
prodloužení se vztahuje na práva udělená 

1. Doba trvání práva u dotčených odrůd 
rostlin se prodlužuje o pět let. Toto 
prodloužení se vztahuje na práva udělená po 
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před 1. červencem 2021, 1.července 2021 
nebo po 1. červenci 2021.

1. červenci 2021.

Or. en

Odůvodnění

Potřeba změnit právní předpisy a odůvodnit prodloužení doby platnosti odrůdových práv 
Společenství pro uvedené druhy není řádně odůvodněna. Jednostranné prodloužení ochranné 
lhůty v rámci systému ochrany Společenství nemá vliv na sladění práv a povinností při 
mezinárodním uvádění na trh. Namísto toho by měla být přijata opatření vedoucí ke 
sjednocení doby právní ochrany na mezinárodní úrovni. Kromě toho je retrospektivní aspekt 
změny, tj. prodloužení ochranné lhůty pro názvy udělené před předpokládaným vstupem 
příslušného nařízení v platnost, nespravedlivý. Proto by se měl vztahovat pouze na nově 
udělená práva.

Pozměňovací návrh 8
Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Doba trvání práva u dotčených 
odrůd rostlin se prodlužuje o pět let. Toto 
prodloužení se vztahuje na práva udělená 
před 1. lednem 2021, dne 1. července 2021 
nebo po 1. lednu 2021.

1. Doba trvání práva u dotčených 
odrůd rostlin se prodlužuje o pět let. Toto 
prodloužení se vztahuje na práva udělená 
po 1. červenci 2021.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o předchozí pozměňovací návrh, navrhované retroaktivní rozšíření stávajících práv 
porušuje právní stabilitu a související práva a povinnosti pěstitelů, podnikatelů, zemědělců a 
spotřebitelů a ovlivňuje rovnováhu na trhu.

Pozměňovací návrh 9
Benoît Biteau, Martin Häusling

Návrh nařízení
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Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Odchylka od odrůdového práva 

Společenství
Během prodloužení období uvedeného v 
článku 2 se na dotyčné odrůdy rostlin 
použije čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 
2100/94.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho zemědělců již považuje odrůdová práva Společenství za překážku pro místní 
přizpůsobení osiva prostřednictvím opětovného osevu a selekce v rámci zemědělského 
podniku. Pokud by zemědělci získali oprávnění používat produkty sklizně k rozmnožování (čl. 
14 odst. 1 nařízení (ES) č. 2100/94) dotčených odrůd během období prodloužení (5 let na 
konci ochranného období), umožnilo by toto prodloužení, aby se nesnížila rovnováha mezi 
právy šlechtitelů a právy zemědělců.

Pozměňovací návrh 10
Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. července 2021. Použije se ode dne 1. července 2023.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o předchozí změny, pokud bude pozměňující nařízení přijato beze změn, mělo by 
být členským státům poskytnuto alespoň přiměřené přechodné období, aby mohly se zpětnou 
účinností přizpůsobit své trhy podstatným změnám zavedeným pozměňujícím nařízením.


