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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Návrh nového právního předpisu EU o zdraví zvířat předložený Komisí se má stát právním 

rámcem na podporu strategie v oblasti zdraví zvířat zveřejněné v roce 2007. Navrhovatelka si 

uvědomuje, že oblast působnosti tohoto návrhu se omezuje pouze na přenosné nákazy a že 

Komise hodlá navrhnout nové nařízení, které by se konkrétně týkalo dobrých životních 

podmínek zvířat, přesto se však domnívá, že některé části tohoto návrhu je třeba posílit, aby 

odrážely celkový cíl EU, jímž je zlepšení životních podmínek zvířat. Jak je uvedeno v článku 

13 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU): „Při stanovování a provádění politik Unie 

v oblastech zemědělství, rybolovu, dopravy, vnitřního trhu, výzkumu a technologického 

rozvoje a vesmíru zohledňují Unie a členské státy plně požadavky na dobré životní podmínky 

zvířat jako vnímajících bytostí“. 

 

Existuje potvrzená souvislost mezi životními podmínkami zvířat a jejich zdravím. U zvířat, 

jež jsou nucena žít ve stresujících podmínkách, se vyvine slabší imunitní systém, v důsledku 

čehož je u nich pravděpodobnější výskyt a rozvoj nákaz, včetně těch přenosných. Jelikož 

motto strategie EU v oblasti zdraví zvířat zní „Prevence je lepší než léčba“, navrhovatelka 

navrhuje zařadit do čl. 9 odst. 1 nový pododstavec, který k povinnostem odborníků 

pracujících se zvířaty doplní přijímání vhodných opatření pro dobré životní podmínky zvířat, 

jejichž cílem bude dosáhnout jejich dobrého zdraví. To je rovněž v souladu se záměrem 

článku 10, který stanoví povinnost odborníků pracujících se zvířaty získávat znalosti 

o vzájemných vztazích mezi zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat, jakož i 

o nákazách a zásadách biologické bezpečnosti. 

 

Jednou z největších hrozeb pro zdraví lidí i zvířat je rychlý rozvoj a šíření rezistence vůči 

antibiotikům. Podle Světové zdravotnické organizace (2011) umírá jen v EU na infekce 

způsobené bakteriemi rezistentními vůči antibiotikům každoročně více než 25 000 lidí. 

Antibiotika používaná u potravinových zvířat umožňují, aby se rezistentní bakterie a geny 

prostřednictvím potravinového řetězce šířily ze zvířat na člověka. V akvakultuře může 

používání antibiotik významně omezit lepší hospodaření, včetně nižší hustoty rybích populací 

a zavedení očkování. To dokládá důležitost prevence nákaz, která je relevantní pro veškerou 

produkci potravin živočišného původu. 

 

Parazité a nákazy všeho druhu, včetně nákaz přenosných, jsou problémem při většině činností 

v oblasti akvakultury. V roce 2005 byla u tresek chovaných v Norsku objevena nová nákaza 

francisella sp. a o několik let později byla zjištěna u volně žijících tresek u západního pobřeží 

Švédska. Interakce mezi chovanými a volně žijícími rybami jsou obecně vzato velmi rozsáhlé, 

probíhají-li činnosti v oblasti akvakultury na otevřeném moři nebo v jezerech. Volně žijící 

ryby se často krmí v okolí klecí a chované ryby ze svých klecí až příliš často uniknou, ať už 

během bouří, nebo rozpadnou-li se klece z jiného důvodu. Je proto třeba věnovat velkou 

pozornost rizikům nových přenosných nákaz, které se vyvinou v oblasti akvakultury a rozšíří 

se do volně žijících populací, neboť ohrožují nejen zdraví ryb, ale ve skutečnosti celé 

ekosystémy. Například pokud by byly volně žijící tresky výrazně postiženy nákazou, nemělo 

by to dopad pouze na rybolovný průmysl, ale také na rovnováhu mezi druhy v potravinovém 

řetězci. Navrhovatelka je proto přesvědčena, že je nesmírně důležité do čl. 9 odst. 1 písm. b) 

doplnit, že provozovatelé nesou odpovědnost nejen za zabránění šíření nákaz mezi různými 

chovanými zvířaty, ale také mezi zvířaty chovanými a volně žijícími. 
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Komisí navržená definice chovaných zvířat je v případě vodních živočichů nepřesná, neboť je 

vymezuje pouze jako „živočichy pocházející z akvakultury“. Co se vodních živočichů týče, je 

zřejmé, že přenosné nákazy těchto živočichů mohou pocházet rovněž od zvířat chovaných 

v akváriích v restauracích či v soukromých obydlích, jež jsou následně vypuštěna do přírody, 

v některých případech rybáři, kteří chtějí zavést nový druh. Poslední část definice chovaných 

zvířat by proto měla být vypuštěna. 

 

A konečně, usmrcování živočichů pocházejících z akvakultury, a to i pro účely tlumení nákaz, 

je prováděno převážně v běžných zpracovatelských zařízeních. Pro lepší porozumění 

požadavkům a povinnostem podle tohoto nařízení by měl být termín „zpracovatelská 

zařízení“ používán paralelně s termínem „zařízení pro potraviny z vodních organismů 

schválená pro tlumení nákaz“.  

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako věcně příslušný 

výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Ochrana dobrých životních podmínek 

zvířat je uvedena ve Smlouvě o fungování 

Evropské unie (hlava II) jako jedna 

z klíčových zásad, jež by Unie měla 

dodržovat, a to na stejné úrovni jako 

ostatní klíčové zásady uvedené v téže 

hlavě, jako je ochrana lidského zdraví, 

podpora udržitelného rozvoje a 

zajišťování ochrany spotřebitelů. Článek 

13 stanoví, že: „Při stanovování a 

provádění politik Unie v oblastech 

zemědělství, rybolovu, dopravy, vnitřního 

trhu, výzkumu a technologického rozvoje 

a vesmíru zohledňují Unie a členské státy 

plně požadavky na dobré životní podmínky 

zvířat jako vnímajících bytostí“.  
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Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 

prevenci a tlumení nákaz zvířat, které se 

mohou přenášet na zvířata nebo na 

člověka. 

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 

prevenci a tlumení nákaz zvířat, které se 

mohou přenášet na zvířata nebo na 

člověka, a tím podporuje zdraví zvířat. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – bod -i (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -i) lepší zdraví zvířat; 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b – bod i – odrážka 4 a (nová)  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – rezistencí vůči antibiotikům, 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5) „chovanými zvířaty“ se rozumí zvířata 

chovaná lidmi; v případě vodních 

živočichů se jedná o živočichy pocházející 

z akvakultury; 

5) „chovanými zvířaty“ se rozumí živá 

zvířata chovaná lidmi; 

Odůvodnění 

Definice chovaných vodních živočichů by měla zahrnovat i živočichy chované pro okrasné 
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účely, zvířata v zájmovém chovu a divoká zvířata chovaná lidmi. Mnohé nákazy se do přírody 

šíří prostřednictvím okrasných vodních živočichů určených do akvárií nebo volně žijících 

korýšů chycených pro potřeby restaurací. Tyto živočichy je třeba uvést v zájmu lepší prevenci 

a lepší zpětné sledovatelnosti nákaz.  

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 51 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

51) „zařízením pro potraviny z vodních 

organismů schválené pro tlumení nákaz“ 

se rozumí potravinářský podnik schválený 

v souladu s ustanoveními: 

vypouští se  

a) článku 4 nařízení (ES) č. 853/2004 pro 

zpracování živočichů pocházejících 

z akvakultury pro potravinářské účely; 

 

b) článku 177 tohoto nařízení pro 

usmrcování vodních živočichů za účelem 

tlumení nákazy v souladu s hlavou II části 

III. 

 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 50 a (nový)  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 50a) „zpracovatelským zařízením“ se 

rozumí potravinářský podnik schválený 

v souladu s ustanoveními článku 4 

nařízení (ES) č. 853/2004 pro zpracování 

živočichů pocházejících z akvakultury pro 

potravinářské účely; 

Odůvodnění 

Usmrcování živočichů pocházejících z akvakultury, a to i pro účely tlumení nákaz, je 

prováděno převážně v běžných zpracovatelských zařízeních. Pro lepší porozumění 

požadavkům a povinnostem podle tohoto nařízení by měl být termín „zpracovatelská 

zařízení“ používán paralelně s termínem „zařízení pro potraviny z vodních organismů 

schválená pro tlumení nákaz“. 
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Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 50 b (nový)  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 50b) „zařízením pro potraviny z vodních 

organismů schváleným pro tlumení 

nákaz“ se rozumí potravinářský podnik 

schválený v souladu s ustanoveními 

článku 177 tohoto nařízení pro 

usmrcování vodních živočichů za účelem 

tlumení nákazy v souladu s hlavou II části 

IV. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – písm. a – bod -i (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -i) zdraví zvířat; 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) přijímají vhodná opatření biologické 

bezpečnosti s přihlédnutím k příslušným 

rizikům s cílem zajistit zdraví chovaných 

zvířat a produktů a zabránit zavlečení, 

rozvoji a šíření nákaz v rámci EU a jejich 

šíření mezi těmito chovanými zvířaty a 

produkty, za něž jsou odpovědní, nebo 

z nich, kromě případů, kdy je to konkrétně 

povoleno pro vědecké účely, a to pro: 

b) přijímají vhodná opatření biologické 

bezpečnosti s přihlédnutím k příslušným 

rizikům s cílem zajistit zdraví chovaných 

zvířat a produktů a zabránit zavlečení, 

rozvoji a šíření nákaz v rámci EU a jejich 

šíření mezi těmito chovanými zvířaty a 

produkty, za něž jsou odpovědní, nebo 

z nich, nebo mezi těmito chovanými 

zvířaty a volně žijícími zvířaty, kromě 

případů, kdy je to konkrétně povoleno pro 
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vědecké účely, a to pro: 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) přijímají vhodná opatření v oblasti 

dobrých životních podmínek zvířat s cílem 

zajistit zdraví zvířat; 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bb) dodržují osvědčené postupy při 

poskytování péče svým zvířatům 

a případně řádné zemědělské postupy, 

včetně snižování potřeby používat 

antimikrobiální látky, čímž přispívají 

k prevenci rozvoje a šíření antimikrobiální 

rezistence u chovaných zvířat a produktů; 

 

 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) všeobecných zásadách rozvoje a šíření 

antimikrobiální rezistence; 

 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 
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Čl. 11 – odst. 1 – písm. c – bod iii a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iiia) přispívání k zodpovědnému používání 

antimikrobiálních látek, aby bylo 

zabráněno rozvoji a šíření antimikrobiální 

rezistence; 

 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) akční plán v oblasti opatření proti 

šíření nákazy za účelem monitorování, 

prevence a kontroly přenosných nákaz 

zvířat s cílem snížit užívání antibiotik 

a zároveň nebezpečí rozvoje 

antimikrobiální rezistence; akční plán je 

pravidelně aktualizován. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 46 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy mohou přijmout opatření 

týkající se používání veterinárních léčivých 

přípravků pro nákazy uvedené na seznamu 

s cílem zajistit účinnější prevenci nákaz 

nebo tlumení těchto nákaz, jsou-li tato 

opatření v souladu s pravidly pro používání 

veterinárních léčivých přípravků 

stanovenými v aktech v přenesené 

pravomoci přijatých v souladu s článkem 

47. 

1. Členské státy přijímají opatření týkající 

se odpovědného používání veterinárních 

léčivých přípravků pro přenosné nákazy 

s cílem zajistit účinnější prevenci nákaz 

nebo tlumení těchto nákaz, jsou-li tato 

opatření v souladu s pravidly pro používání 

veterinárních léčivých přípravků 

stanovenými v aktech v přenesené 

pravomoci přijatých v souladu s článkem 

47. 
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Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 46 – odst. 2  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy při rozhodování o tom, zda 

jako opatření pro prevenci a tlumení nákaz 

pro konkrétní nákazu uvedenou na 

seznamu použijí veterinární léčivé 

přípravky a jak je použijí, zohlední 

následující kritéria: 

2. Členské státy při rozhodování o tom, zda 

jako opatření pro prevenci a tlumení nákaz 

pro konkrétní nákazu použijí veterinární 

léčivé přípravky a jak je použijí, zohlední 

následující kritéria: 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zvláštní podmínky pro používání 

veterinárních léčivých přípravků pro 

konkrétní nákazy uvedené na seznamu; 

b) zvláštní podmínky pro používání 

veterinárních léčivých přípravků pro 

konkrétní nákazy; 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) opatření ke zmírnění rizika s cílem 

zabránit šíření nákaz uvedených na 

seznamu prostřednictvím zvířat ošetřených 

veterinárními léčivými přípravky nebo 

produkty z těchto zvířat; 

d) opatření ke zmírnění rizika s cílem 

zabránit šíření nákaz prostřednictvím zvířat 

ošetřených veterinárními léčivými 

přípravky nebo produkty z těchto zvířat; 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 1 – písm. e 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) dozor po použití očkovacích látek a 

jiných veterinárních léčivých přípravků pro 

konkrétní nákazy uvedené na seznamu. 

e) dozor po použití očkovacích látek a 

jiných veterinárních léčivých přípravků pro 

konkrétní nákazy. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 177 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Schvalování zařízení pro potraviny z 

vodních organismů schválených pro 

tlumení nákaz 

Schvalování zpracovatelských zařízení a 

zařízení pro potraviny z vodních 

organismů schválených pro tlumení nákaz 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 177 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Provozovatelé zařízení pro potraviny z 

vodních organismů schválených pro 

tlumení nákaz zajistí, aby jejich zařízení 

byla schválena příslušným orgánem pro 

usmrcování vodních živočichů za účelem 

tlumení nákazy v souladu s čl. 61 odst. 1 

písm. b), článkem 62 a čl. 68 odst. 1, čl. 78 

odst. 1 a 2 a s pravidly přijatými podle 

článku 63 a čl. 70 odst. 3, čl. 71 odst. 3 a 

čl. 78 odst. 3. 

1. Provozovatelé zpracovatelských zařízení 

a zařízení pro potraviny z vodních 

organismů schválených pro tlumení nákaz 

zajistí, aby jejich zařízení byla schválena 

příslušným orgánem pro usmrcování 

vodních živočichů za účelem tlumení 

nákazy v souladu s čl. 61 odst. 1 písm. b), 

článkem 62 a čl. 68 odst. 1, čl. 78 odst. 1 a 

2 a s pravidly přijatými podle článku 63 a 

čl. 70 odst. 3, čl. 71 odst. 3 a čl. 78 odst. 3. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

ČÁST IV – Hlava II – Kapitola 1 – Oddíl 3 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

REGISTR PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU 

TÝKAJÍCÍ SE ZAŘÍZENÍ 

REGISTR PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU 

TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVATELSKÝCH 
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AKVAKULTURY A ZAŘÍZENÍ PRO 

POTRAVINY Z VODNÍCH 

ORGANISMŮ SCHVÁLENÉHO PRO 

TLUMENÍ NÁKAZ 

ZAŘÍZENÍ, ZAŘÍZENÍ 

AKVAKULTURY A ZAŘÍZENÍ PRO 

POTRAVINY Z VODNÍCH 

ORGANISMŮ SCHVÁLENÉHO PRO 

TLUMENÍ NÁKAZ 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 183 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Registr zařízení akvakultury a zařízení pro 

potraviny z vodních organismů 

schválených pro tlumení nákaz 

Registr zpracovatelských zařízení, zařízení 

akvakultury a zařízení pro potraviny 

z vodních organismů schválených pro 

tlumení nákaz 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 183 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) všech zařízení pro potraviny z vodních 

organismů schválených pro tlumení nákaz 

schválených v souladu s čl. 179 odst. 1. 

c) všech zpracovatelských zařízení a 

zařízení pro potraviny z vodních 

organismů schválených pro tlumení nákaz 

schválených v souladu s čl. 179 odst. 1. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 186 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Povinnost vést záznamy u zařízení pro 

potraviny z vodních organismů 

schválených pro tlumení nákaz 

Povinnost vést záznamy u 

zpracovatelských zařízení a zařízení pro 

potraviny z vodních organismů 

schválených pro tlumení nákaz 
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Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 186 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Provozovatelé zařízení pro potraviny z 

vodních organismů schválených pro 

tlumení nákaz, která podléhají schválení v 

souladu s článkem 177, vedou aktuální 

záznamy o veškerém přemísťování 

živočichů pocházejících z akvakultury a 

produktů živočišného původu z těchto 

zvířat získaných do a z těchto zařízení. 

1. Provozovatelé zpracovatelských zařízení 

a zařízení pro potraviny z vodních 

organismů schválených pro tlumení nákaz, 

která podléhají schválení v souladu 

s článkem 177, vedou aktuální záznamy o 

veškerém přemísťování živočichů 

pocházejících z akvakultury a produktů 

živočišného původu z těchto zvířat 

získaných do a z těchto zařízení. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 186 – odst. 2  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Provozovatelé zařízení pro potraviny z 

vodních organismů schválených pro 

tlumení nákaz: 

2. Provozovatelé zpracovatelských zařízení 

a zařízení pro potraviny z vodních 

organismů schválených pro tlumení nákaz: 

 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 187 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přepravci živočichů pocházejících z 

akvakultury a volně žijících vodních 

živočichů určených pro akvakulturu vedou 

aktuální záznamy o: 

Přepravci živočichů pocházejících 

z akvakultury a volně žijících vodních 

živočichů určených pro akvakulturu nebo 

k vypuštění do přirozeného prostředí za 

účelem doplnění volně žijící populace 
vedou aktuální záznamy o: 
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Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 187 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Přepravci živočichů pocházejících z 

akvakultury a volně žijících vodních 

živočichů určených pro akvakulturu vedou 

aktuální záznamy o: 

1. Přepravci živočichů pocházejících 

z akvakultury a volně žijících vodních 

živočichů určených pro akvakulturu nebo 

k vypuštění do přírodních vod vedou 

aktuální záznamy o: 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 193 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Provozovatelé zařízení a 

potravinářských podniků, jež přijímají 

živočichy pocházející z akvakultury: 

1. Provozovatelé zařízení a 

potravinářských podniků, jež přijímají 

vodní živočichy: 

Odůvodnění 

Kvůli lepší prevenci a zpětné sledovatelnosti nákaz by se tyto požadavky měly vztahovat na 

všechny vodní živočichy. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 193 – odst. 1 – písm. b – bod i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) přijatých živočichů pocházejících z 

akvakultury; 

i) přijatých vodních živočichů; 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 196 – nadpis 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přemísťování živočichů pocházejících z 

akvakultury určených pro členské státy, 

oblasti nebo jednotky, které byly 

prohlášeny za prosté nákazy nebo na něž se 

vztahuje eradikační program, a akty v 

přenesené pravomoci 

Přemísťování chovaných vodních 

živočichů určených pro členské státy, 

oblasti nebo jednotky, které byly 

prohlášeny za prosté nákazy nebo na něž se 

vztahuje eradikační program, a akty 

v přenesené pravomoci 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 196 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Provozovatelé smějí přemísťovat 

živočichy pocházející z akvakultury ze 

zařízení akvakultury pro účely uvedené v 

písmeni a) nebo b) tohoto článku, pouze 

pokud uvedení živočichové pocházející z 

akvakultury pocházejí z členského státu 

nebo jeho oblasti či jednotky, které byly 

prohlášeny za prosté nákazy v souladu 

s čl. 36 odst. 3 nebo čl. 37 odst. 4 pro 

nákazy uvedené na seznamu podle čl. 8 

odst. 1 písm. b) nebo c), jedná-li se o druhy 

uvedené na seznamu pro dané nákazy 

uvedené na seznamu a jestliže živočichové 

pocházející z akvakultury: 

1. Provozovatelé smějí přemísťovat 

chované vodní živočichy ze zařízení pro 

účely uvedené v písmeni a) a b) tohoto 

článku, pouze pokud uvedení živočichové 

pocházejí z členského státu nebo jeho 

oblasti či jednotky, které byly prohlášeny 

za prosté nákazy v souladu s čl. 36 odst. 3 

nebo čl. 37 odst. 4 pro nákazy uvedené na 

seznamu podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nebo 

c), jedná-li se o druhy uvedené na seznamu 

pro dané nákazy uvedené na seznamu a 

jestliže chovaní vodní živočichové: 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 196 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) druhy, kategorie a vývojové fáze 

živočichů pocházejících z akvakultury; 

a) druhy, kategorie a vývojové fáze 

chovaných vodních živočichů; 

 



 

PE521.603v02-00 16/23 AD\1015659CS.doc 

CS 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 196 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zamýšlené použití živočichů 

pocházejících z akvakultury; 

c) zamýšlené použití chovaných vodních 

živočichů; 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 196 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) místo určení živočichů pocházejících z 

akvakultury; 

d) místo určení chovaných vodních 

živočichů; 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Článek 198 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy mohou požadovat, aby 

živočichové pocházející z akvakultury byli 

vypouštěni do volné přírody, pouze pokud 

pocházejí z členského státu nebo z oblasti 

či jednotky prohlášených za prosté nákazy 

v souladu s čl. 36 odst. 1 nebo čl. 37 

odst. 1, pokud jde o nákazy uvedené na 

seznamu podle čl. 8 odst. 1 písm. b) a c), 

pro které je přemísťovaný druh živočichů 

pocházejících z akvakultury druhem 

uvedeným na seznamu, a to bez ohledu na 

nákazový status oblasti, kde mají být 

živočichové pocházející z akvakultury 

vypuštěni. 

Členské státy mohou požadovat, aby vodní 

živočichové byli vypouštěni do volné 

přírody, pouze pokud pocházejí 

z členského státu nebo z oblasti či jednotky 

prohlášených za prosté nákazy v souladu 

s čl. 36 odst. 1 nebo čl. 37 odst. 1, pokud 

jde o nákazy uvedené na seznamu podle 

čl. 8 odst. 1 písm. b) a c), pro které je 

přemísťovaný druh vodních živočichů 

druhem uvedeným na seznamu, a to bez 

ohledu na nákazový status oblasti, kde mají 

být vodní živočichové vypuštěni. 

Odůvodnění 

Vypouštění vodních živočichů do volné přírody v zóně prosté nákazy vždy představuje riziko. 

Zvláštní opatrnosti je třeba u volně žijících živočichů, neboť jsou méně kontrolováni než 
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živočichové pocházející z akvakultury. Volně žijící živočichy je proto zapotřebí rovněž 

zahrnout do tohoto článku. 

 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 199 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Články 196 a 197 se použijí rovněž na 

přemísťování volně žijících vodních 

živočichů určených pro zařízení 

akvakultury nebo pro zařízení pro 

potraviny z vodních organismů schválené 

pro tlumení nákaz, na něž se vztahuje: 

1. Články 196 a 197 se použijí rovněž na 

přemísťování volně žijících vodních 

živočichů určených pro zařízení 

akvakultury, zpracovatelské zařízení nebo 

pro zařízení pro potraviny z vodních 

organismů schválené pro tlumení nákaz, na 

něž se vztahuje: 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 200 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přemísťování živočichů pocházejících z 

akvakultury určených pro členské státy, 

oblasti nebo jednotky, které byly 

prohlášeny za prosté nákazy nebo na něž se 

vztahuje eradikační program, a akty v 

přenesené pravomoci 

Přemísťování chovaných vodních 

živočichů určených k lidské spotřebě 

v členských státech, oblastech nebo 

jednotkách, které byly prohlášeny za 

prosté nákazy nebo na něž se vztahuje 

eradikační program, a akty v přenesené 

pravomoci 

Odůvodnění 

Je důležité zahrnout rovněž chycené volně žijící živočichy, například korýše určené pro 

restaurace. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 200 – odst. 1 



 

PE521.603v02-00 18/23 AD\1015659CS.doc 

CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Provozovatelé smějí přemísťovat 

živočichy pocházející z akvakultury ze 

zařízení akvakultury pro účely uvedené v 

písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, pouze 

pokud uvedení živočichové pocházející z 

akvakultury pocházejí ze členského státu 

nebo jeho oblasti či jednotky, které byly 

prohlášeny za prosté nákazy v souladu 

s čl. 36 odst. 3 nebo čl. 37 odst. 4 pro 

nákazy uvedené na seznamu podle čl. 8 

odst. 1 písm. b) nebo c), jedná-li se o druhy 

uvedené na seznamu pro dané nákazy 

uvedené na seznamu a jestliže tito 

živočichové: 

1. Provozovatelé smějí přemísťovat 

chované vodní živočichy určené k lidské 

spotřebě ze zařízení pro účely uvedené 

v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

pouze pokud uvedení živočichové 

pocházejí ze členského státu nebo jeho 

oblasti či jednotky, které byly prohlášeny 

za prosté nákazy v souladu s čl. 36 odst. 3 

nebo čl. 37 odst. 4 pro nákazy uvedené na 

seznamu podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nebo 

c), jedná-li se o druhy uvedené na seznamu 

pro dané nákazy uvedené na seznamu a 

jestliže tito živočichové: 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 200 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku 

mohou členské státy provozovatelům 

povolit vpouštění živočichů pocházejících 

z akvakultury do oblasti nebo jednotky, 

pro které byl zřízen eradikační program v 

souladu s čl. 30 odst. 1 nebo 2, pokud jde o 

nákazy uvedené na seznamu podle čl. 8 

odst. 1 písm. b) a c), z jiné oblasti nebo 

jednotky, pro které byl tento eradikační 

program rovněž zřízen s ohledem na stejné 

nákazy v rámci daného členského státu, 

neohrozí-li toto přemísťování nákazový 

status členského státu nebo jeho oblasti či 

jednotky. 

2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku 

mohou členské státy provozovatelům 

povolit vpouštění chovaných vodních 

živočichů do oblasti nebo jednotky, pro 

které byl zřízen eradikační program 

v souladu s čl. 30 odst. 1 nebo 2, pokud jde 

o nákazy uvedené na seznamu podle čl. 8 

odst. 1 písm. b) a c), z jiné oblasti nebo 

jednotky, pro které byl tento eradikační 

program rovněž zřízen s ohledem na stejné 

nákazy v rámci daného členského státu, 

neohrozí-li toto přemísťování nákazový 

status členského státu nebo jeho oblasti či 

jednotky. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 200 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

253 týkajících se odchylek od požadavků 

na přemísťování podle odstavce 2 tohoto 

článku pro přemísťování živočichů 

pocházejících z akvakultury, které 

nepředstavuje významné riziko šíření 

nákaz s ohledem na: 

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 253 týkajících se odchylek od 

požadavků na přemísťování podle odstavce 

2 tohoto článku pro přemísťování 

chovaných vodních živočichů, které 

nepředstavuje významné riziko šíření 

nákaz s ohledem na: 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 200 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) druhy, kategorie a vývojové fáze 

živočichů pocházejících z akvakultury; 

a) druhy, kategorie a vývojové fáze 

chovaných vodních živočichů; 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 200 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) metody chovu živočichů pocházejících z 

akvakultury a typ produkce v zařízeních 

akvakultury v místě původu a v místě 

určení; 

b) metody chovu vodních živočichů a typ 

produkce v zařízeních v místě původu a 

v místě určení; 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 200 – odst. 3 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zamýšlené použití živočichů 

pocházejících z akvakultury; 

c) zamýšlené použití chovaných vodních 

živočichů; 
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Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 200 – odst. 3 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) místo určení živočichů pocházejících z 

akvakultury; 

d) místo určení chovaných vodních 

živočichů; 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 207 – odst. 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) veškeré zvláštní podmínky, za kterých 

jsou živočichové pocházející z akvakultury 

drženi; 

e) veškeré zvláštní podmínky, za kterých 

jsou vodní živočichové drženi; 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Čl. 207 – odst. 1 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) zvláštní vzorce pohybu u typu zařízení 

akvakultury a dotčeného druhu nebo 

dotčené kategorie živočichů pocházejících 

z akvakultury; 

f) zvláštní vzorce pohybu u typu zařízení a 

dotčeného druhu nebo dotčené kategorie 

vodních živočichů; 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 218 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dokument obsahující vlastní prohlášení 

provozovatelů pro přemísťování živočichů 

pocházejících z akvakultury do jiných 

členských států a akty v přenesené 

pravomoci 

Dokument obsahující vlastní prohlášení 

provozovatelů pro přemísťování vodních 

živočichů do jiných členských států a akty 

v přenesené pravomoci 
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Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 218 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Provozovatelé v místě původu vydají 

dokument obsahující vlastní prohlášení pro 

přemísťování živočichů pocházejících z 

akvakultury z jejich místa původu v 

jednom členském státě do místa určení v 

jiném členském státě a zajistí, aby tento 

dokument tyto živočichy pocházející 

z akvakultury doprovázel, jestliže se 

nevyžaduje, aby byli doprovázeni 

veterinárním osvědčením stanoveným v 

článcích 208 a 209 nebo v pravidlech 

přijatých podle článků 211 a 214. 

1. Provozovatelé v místě původu vydají 

dokument obsahující vlastní prohlášení pro 

přemísťování vodních živočichů z jejich 

místa původu v jednom členském státě do 

místa určení v jiném členském státě a 

zajistí, aby tento dokument tyto vodní 

živočichy doprovázel, jestliže se 

nevyžaduje, aby byli doprovázeni 

veterinárním osvědčením stanoveným 

v článcích 208 a 209 nebo v pravidlech 

přijatých podle článků 211 a 214. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Čl. 218 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Dokument obsahující vlastní prohlášení 

stanovený v odstavci 1 obsahuje alespoň 

tyto informace týkající se živočichů 

pocházejících z akvakultury: 

2. Dokument obsahující vlastní prohlášení 

stanovený v odstavci 1 obsahuje alespoň 

tyto informace týkající se vodních 

živočichů: 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 218 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) popis živočichů pocházejících z 

akvakultury, druh, jejich množství, 

hmotnost nebo objem podle dotyčných 

živočichů; 

b) popis vodních živočichů, druh, jejich 

množství, hmotnost nebo objem podle 

dotyčných živočichů; 
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Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 218 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) informace potřebné k prokázání toho, že 

daní živočichové pocházející z 

akvakultury splňují příslušné požadavky 

na přemísťování stanovené v oddílech 1 až 

5. 

c) informace potřebné k prokázání toho, že 

daní vodní živočichové splňují příslušné 

požadavky na přemísťování stanovené 

v oddílech 1 až 5. 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 218 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) podrobných pravidel pro obsah 

dokumentu obsahujícího vlastní prohlášení 

stanoveného v odstavci 2 tohoto článku pro 

různé druhy a kategorie živočichů 

pocházejících z akvakultury; 

a) podrobných pravidel pro obsah 

dokumentu obsahujícího vlastní prohlášení 

stanoveného v odstavci 2 tohoto článku pro 

různé druhy a kategorie vodních živočichů; 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Čl. 222 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Vodní živočichové v zájmovém chovu 

přemísťovaní pro účely nekomerčních 

okrasných akvárií nebo za jakýmkoli 

jiným zvláštním účelem se nesmějí 

používat pro žádný jiný účel, než pro který 

jsou zamýšleni. 
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