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Návrh postoje Evropského parlamentu by po provedení konečné právně-jazykové 
redakce službami Parlamentu a Rady měl znít takto:

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/…

ze dne …,

kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek 

porostu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin 

a o rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině
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EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

v souladu s řádným legislativním postupem2,

1 Stanovisko ze dne 18. září 2020 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
2 Postoj Evropského parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a 

rozhodnutí Rady ze dne ….
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutí Rady 2003/17/ES3 stanoví, že za určitých podmínek se mají přehlídky 

porostu prováděné ve třetích zemích uvedených na seznamu v příloze I uvedeného 

rozhodnutí u určitého množitelského porostu pro produkci osiva považovat za 

rovnocenné přehlídkám porostu prováděným podle práva Unie a že za určitých 

podmínek se má osivo určitých druhů obilovin vyprodukované v uvedených zemích 

považovat za rovnocenné osivu vyprodukovanému podle práva Unie.

(2) Ukrajina předložila Komisi žádost o uznání rovnocennosti svého systému přehlídek 

porostu týkajících se osiva obilovin a o uznání rovnocennosti osiva obilovin 

vyprodukovaného a certifikovaného na Ukrajině.

(3) Komise přezkoumala příslušné právní předpisy Ukrajiny a na základě auditu 

provedeného v roce 2015, který se týkal systému úředních kontrol a certifikace osiva 

obilovin na Ukrajině a jeho rovnocennosti s požadavky Unie, zveřejnila svá zjištění 

ve zprávě nazvané „Závěrečná zpráva o auditu provedeném na Ukrajině v období od 

26. května 2015 do 4. června 2015 za účelem zhodnocení systému úředních kontrol a 

certifikace osiva obilovin a jeho rovnocennosti s požadavky Evropské unie“. 

3 Rozhodnutí Rady 2003/17/ES ze dne 16. prosince 2002 o rovnocennosti inspekcí v 
terénu prováděných ve třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva 
a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve třetích zemích (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, 
s. 10).
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(4) Na základě tohoto auditu byl vyvozen závěr, že přehlídky porostu týkající se 

množitelského porostu pro produkci osiva, odběr vzorků, zkoušky a úřední následné 

kontroly osiva obilovin jsou prováděny náležitě a splňují podmínky stanovené v 

příloze II rozhodnutí 2003/17/ES a příslušné požadavky stanovené ve směrnici Rady 

66/402/EHS4. Dále byl vyvozen závěr, že vnitrostátní orgány odpovědné za 

provádění certifikace osiva na Ukrajině jsou kompetentní a náležitě fungují.

(5) Je proto vhodné uznat rovnocennost, pokud jde o přehlídky porostu prováděné na 

Ukrajině v souvislosti s osivem obilovin a pokud jde o osivo obilovin 

vyprodukované na Ukrajině a úředně certifikované orgány této země.

(6) Rozhodnutí 2003/17/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

4 Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh 
(Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309).
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Článek 1

Změny rozhodnutí 2003/17/ES

Příloha I rozhodnutí 2003/17/ES se mění takto:

a) v tabulce se mezi řádky „TR“ a „US“ vkládá nový řádek, který zní:

„UA Ministry of Agrarian 

Policy and Food of 

Ukraine

Khreshchatyk str., 24, 

01001, KYIV

66/402/EHS“

b) v poznámce pod čarou k této tabulce se mezi slova „TR – Turecko“ a „US – Spojené 

státy americké“ vkládají nová slova, která znějí:

„UA – Ukrajina,“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 

Evropské unie.

Článek 3

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V … dne …

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(Týká se všech jazykových znění.)


