Informace z FCI:
Během posledních týdnů na oficiálních serverch nebo v sociálních médiích probíhala
rozsáhlá komunikace o povinnosti uložené nizozemské střešní organizaci Raad van
Beheer (RvB) nizozemskou vládou dodržovat požadavky na chov, o nichž vláda
rozhodla. Záležitost byla nedávno projednána mezi generálním výborem FCI a Raad van
Beheer. Chápeme, že Raad van Beheer je nyní povinen pracovat podle nového
nizozemského zákona, pokud jde o postup registrace brachycefalických plemen. Pravidla
FCI nemohou být nadřazena vnitrostátním právním předpisům. FCI však považuje za
nezbytné vyjasnit jeden bod, který vyvolal mnoho pobouření za nepochopení: v nových
nizozemských předpisech týkajících se brachycefalických plemen Raad van Beheer
potvrdil, že jakýkoli odkaz na „křížení“ odkazuje na páření mezi dvěma zvířaty
(„Morfologické odrůdy“) od stejného plemene (např. 2 x mops), Jeden s CFR > 0,3 a
druhý s CFR <0,3. Raad van Beheer nezaregistruje žádná plemena kříženců (např .:
stafordšírský bulteriér x francouzský buldoček).
Vzhledem k tomu, že členové FCI jsou a budou (přímo nebo nepřímo) ovlivněni
rozhodnutím nizozemské vlády, položil FCI Raad van Beheer různé otázky, aby objasnil
příslušné postoje.
Níže naleznete otázky, které kvůli transparentnosti položil FCI Raad van Beheer, a jejich
odpovědi,.
Otázky FCI a odpovědi Raad van Beheer
1. Jaká další plemena jsou považována RvB za zařazená do tohoto seznamu v blízké
budoucnosti?
Vláda nemluví o plemenech. Pouze o délce tlamy CFR, která nesmí být menší než CFR
0,3. Těchto dvanáct plemen, o kterých jsme mluvili, je většina plemen s extrémně krátkou
tlamou podle standardu plemene FCI. S nimi jsme napsali náš plán chovu, protože většina
populace nemůže splnit nová kritéria. Mohlo by se to týkat více plemen, ale o těch se nyní
nejedná.
Nejprve jsme se podívali na standardy plemene, abychom zjistili, která plemena mohou být
ovlivněna. Jedná se o psy, které mají čenich kratší než CFR 0,3.
Pro štěňata narozená z těchto plemen máme zvláštní řízení. Musí prokázat, že jeden z
chovaných psů měl čenich delší než CFR 0,3.
2. Byl RvB v oficiálním kontaktu se zemí původu plemene na tomto seznamu a
požádal o podporu v této věci?
Několikrát jsme konzultovali s francouzskou střešní organizací o standardu plemene
Francouzského buldočka.
3. Souhlasí RvB s tím, že těmto plemenům nebude vydávat vývozní průkazy původu?

Vydáváme pouze exportní průkazy původu psům plemen, která splňují požadavky.
Všechna plemena, která získávají oficiální PP FCI, jsou čistokrevná. Nic se nezměnilo. Ale kvůli
opatřením nizozemské vlády bude v těchto plemenech méně PP FCI.
V plemenné knize FCI nezaregistrujeme křížení mezi různými plemeny.
4. Jaké je obecné pozadí vládního rozhodnutí?
Zdraví a dobré životní podmínky zvířat a související právní předpisy
5. Jaký je plán RvB?
Budeme mít schůzky s příslušnými chovatelskými kluby. Nevíme podrobně, jaký bude další
krok v tuto chvíli. Aktualizace bude zaslána FCI, kdykoli to bude relevantní.
6. S odkazem na prohlášení RvB „ Nizozemský klub chovatelských stanic lituje, že
ministr neprovádí nezbytná dodatečná nařízení, například dovoz psů s krátkými
čenichovými partiemi. Dovážení psi nejsou zahrnuti do vymáhacích kritérií a
pokud se zaměřují na psy chované organizovaným chovem v Nizozemsku, je
pravděpodobnější, že se jejich počet zvýší. Zdraví a dobré životní podmínky
krátkolebých psů se nezlepší, pokud bude regulován pouze chov v
Nizozemsku. Nizozemský chovatelský klub bude ve spolupráci s chovatelskými
kluby krátkolebých psů iniciativně řešit tuto právní nerovnost, pokud jde o
dovážené psy a psy pocházející z údajných farem. “FCI by rád věděl, proč RvB
požaduje mezinárodní akce proti těmto plemenům?
RvB žádá o opatření proti nezákonnému dovozu a chovu štěňat, nejde o mezinárodní akci
proti těmto plemenům. Chceme měření v Nizozemsku pro všechny psy a nejen pro psy FCI. V
Nizozemsku máme ročně 160 000 nových štěňátek, 35 000 čistokrevných štěňátek z
nizozemského klubu chovatelských stanic a více než 80 000 se dováží. Odhadovaný podíl
nizozemských čistokrevných štěňat v rámci plemene / vzhledu je někdy menší než 10%. To
znamená, že 90% štěňat v rámci plemene jsou ne-rodokmenové podoby importované ze
zahraničí.
V plánu chovu je to také vysvětleno.
7. Očekává RvB, že v této záležitosti zaregistruje křížení plemen?
V hlavní plemenné knize FCI nezaznamenáme žádné průkazem původu se 3 generacemi
stejného plemene.
8. Jak RvB očekává, že vyřídí a zaregistruje vývoz těchto plemen?
Pokud má pes oficiální rodokmen FCI nebo rodokmen od smluvního partnera FCI, bude
zkontrolován. Pokud je číslo čipu správné, získá rodokmen FCI. Je zakázáno vlastnit nebo
dovážet do Nizozemska psy, které nesplňují pravidla vlády pro chov.

FCI bere na vědomí následující poslední prohlášení Raad van Beheer:
RvB nezakazuje plemena
Účelem kritérií vypracovaných nizozemskou vládou je zajistit, aby brachycefalická
plemena zůstala zdravá / zdravější.
Nizozemská vláda nešla tak daleko, aby zakázala chov brachycefalických plemen; týká se
psů, kteří nesplňují kritéria stanovená vládou. Pokud rodiče splňují tato kritéria, vláda
nebude zakazovat chov, štěňata budou registrována v naší NHSB (Nizozemské plemenné
knize) a budou vydávány průkazy původu.
RvB se řídí pravidly FCI
Raad van Beheer jedná v plném souladu s pravidly FCI a jejími stanovami a vnitřními
předpisy.
RvB nezaregistruje křížence podobné plemeni v hlavní nizozemské plemenné knize FCI
(NHSB)
Raad van Beheer nezaregistruje štěňata, která jsou výsledkem křížení, plemenitby s jinými
plemeny nebo podobnými zvířaty, v nizozemské plemenné knize FCI (NHSB). U těchto
psů se dodržuje přísný postup, podle kterého mohou být registrováni, ale nebudou
registrováni v naší hlavní knize FCI.
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Za generální výbor FCI
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