Příloha č. 10
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MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
STANOVISKO
Ministerstva zemědělství k pozměňovacím návrhům
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících
zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 169)
Určeno pro Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Předkladatel
Poslanec
Karel Tureček

Pozměňovací návrh

Stanovisko MZe

1.

V článku I v dosavadním novelizačním bodu 2 se na konci
doplňovaného textu do poznámky pod čarou č. 2 doplňuje
na samostatné řádky věta „Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních
kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných
s cílem
zajistit
uplatňování
potravinového
a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat
a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin
a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES)
č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU)
č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU)
2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES)
č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES,
2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a
(ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS,
90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES
a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních
kontrolách).“.

Souhlas.

2.

V článku I se za dosavadní novelizační bod 38 vkládají nové
novelizační body 39 a 40, které znějí:

Souhlas.

„39. V § 22 se odstavec 12 zrušuje.
Dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 12.
40.

V § 23 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„, chovatelů živočichů pocházejících z akvakultury
a chovatelů uvedených v § 22 odst. 12“ nahrazují slovy
„a chovatelů živočichů pocházejících z akvakultury“.“.

Následující novelizační body se přečíslují.
3.

K článku I dosavadnímu novelizačnímu bodu 41:
V § 23c odst. 2 se na konci písmene s) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:
„t) shromažďovat údaje o evidovaných zvířatech,
hospodářstvích
a
osobách
podle
požadavků
ministerstva, vyhodnocovat a zpracovávat tyto údaje

Souhlas.

a provádět s tím spojené odborné činnosti a zajišťovat
jiné odborné činnosti podle pověření ministerstva.“.
4.

V článku I dosavadní novelizační bod 76 zní:
„76. V § 33 se text „§ 3 odst. 1, § 5 odst. 1, § 6 odst.
9,“ zrušuje, text „§ 9 odst. 4“ se nahrazuje textem „§ 9 odst.
2“, text „§ 22 odst. 13“ se nahrazuje textem „§ 22 odst. 12“,
text „§ 24 odst. 11“ se nahrazuje textem „§ 24 odst. 12“
a text „, § 30 odst. 10“ se nahrazuje slovy „a § 30 odst. 11“.“.
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Souhlas.

