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След правно-езикова редакция от службите на Парламента и на Съвета 
проектопозицията на ЕП да се чете, както следва:

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/... НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от …

за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на 

еквивалентността на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за 

производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността 

на семената от зърнени култури, произведени в Украйна
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,

в съответствие с обикновената законодателна процедура2,

1 Становище от 18 септември 2020 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
2 Позиция на Европейския парламент от … (все още непубликувана в Официален вестник) и 

решение на Съвета от ….



RR\1214209BG.docx 3/5 PE652.324v02-00

BG

като има предвид, че:

(1) Решение 2003/17/ЕО на Съвета3 предвижда, че при определени условия 

полските инспекции на определени посеви за производството на семена, 

извършвани в третите страни, включени в списъка в приложение I към 

посоченото решение, трябва да се считат за еквивалентни на полските 

инспекции, извършвани в съответствие с правото на Съюза, и че при 

определени условия семената от някои видове зърнени култури, произведени в 

тези държави, трябва да се считат за еквивалентни на семената, произведени в 

съответствие с правото на Съюза.

(2) Украйна подаде искане до Комисията за признаване на еквивалентността на 

нейната система за полски инспекции на посеви за производството на семена 

от зърнени култури, както и на произведените и сертифицирани в Украйна 

семена от зърнени култури.

(3) Комисията проучи съответното законодателство на Украйна и, въз основа на 

одит, извършен през 2015 г., на системата за официален контрол и за 

сертифициране на семената от зърнени култури в Украйна, както и на степента 

ѝ на еквивалентност с изискванията на Съюза, публикува констатациите си в 

доклад, озаглавен „Окончателен доклад за одита, проведен в Украйна от 26 май 

2015 г. до 4 юни 2015 г. с цел оценка на системата на официален контрол и на 

сертифициране на семена от зърнени култури, както и на еквивалентността ѝ с 

изискванията на Европейския съюз“. 

3 Решение 2003/17/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. относно еквивалентността на полските 
инспекции на посеви за производство на семена, извършвани в трети страни, и относно 
еквивалентността на семената, произведени в трети страни (ОВ L 8, 14.1.2003 г., стр. 10).
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(4) В резултат на одита беше заключено, че полските инспекции на посевите за 

производство на семена, вземането на проби, изпитването и официалният 

последващ контрол на семена от зърнени култури се извършват правилно и 

отговарят на условията, установени в приложение II към Решение 2003/17/ЕО и 

на съответните изисквания, установени в Директива 66/402/ЕИО на Съвета4. 

Освен това беше достигнато до заключението, че националните органи, 

отговарящи за сертифицирането на семена в Украйна, са компетентни и 

работят правилно.

(5) Поради това е целесъобразно да се признае еквивалентността на извършваните 

полски инспекции на посеви за производството на семена от зърнени култури в 

Украйна и еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в 

Украйна и официално сертифицирани от нейните органи.

(6) Поради това Решение 2003/17/ЕО следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

4 Директива 66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от зърнени 
култури (OB 125, 11.7.1966 г., стр. 2309).
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Член 1

Изменения на Решение 2003/17/ЕО

Приложение I към Решение 2003/17/ЕО се изменя, както следва:

а) В таблицата между „TR“ и „US“ се вмъква следния ред:

„UA Ministry of Agrarian 

Policy and Food of 

Ukraine

Khreshchatyk str., 24, 

01001, KYIV

66/402/EEC“

б) В бележката под линия към таблицата между „TR – Турция“ и „US – 

Съединени щати“ се вмъква следният текст:

„UA – Украйна,“.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в … на

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(Отнася се до текстовете на всички езици.)


