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PR_COD_1app

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 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
(COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и 
Съвета (COM(2020)0137),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C9-0100/2020),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските 
райони (A9-0164/2020),

1. приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на 
Комисията;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 
това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът предлага предложението да се приеме без изменения поради техническото 
естество на това досие. Предложението цели актуализиране на Решение № 2003/17/ЕО 
на Съвета, което предоставя еквивалентност на някои държави извън ЕС по отношение 
на полските инспекции и производството на семена от определени култури, 
извършвани в съответствие с директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/54/ЕО и 
2002/57/ЕО. Правното основание е член 43, параграф 2 от ДФЕС.

До момента Украйна не е включена в списъка на държавите, които се ползват от тази 
еквивалентност, поради което понастоящем не е възможен внос в Европейския съюз на 
семена от зърнени култури, добити в тази държава. Украйна представи на Комисията 
искане Решение № 2003/17/ЕО на Съвета да обхваща семената за зърнени култури от 
тази държава като еквивалентни.

Вследствие на това искане Комисията провери приложимото законодателство на 
Украйна и извърши одит на полските инспекции и системата за сертифициране на 
семена, прилагани в Украйна към семената от зърнени култури. Резултатите от 
проверката като цяло бяха положителни. Действащите изисквания и система на 
Украйна са еквивалентни на тези на Съюза и предлагат същите гаранции като 
системата на Съюза.

Настоящото предложение съответства на целите на Споразумението за асоцииране 
между ЕС и Украйна, тъй като ще стимулира търговията със семена, които отговарят на 
правилата на Съюза.

Както се обяснява в предложението на Комисията, всички условия за предоставяне на 
еквивалентност на Украйна са изпълнени.
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
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ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
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