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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 
2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině 
u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a o rovnocennost osiva obilovin 
vyprodukovaného na Ukrajině
(COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0137),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0100/2020),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ... ,1,

– s ohledem na články 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A9-0000/2020),

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

1 Úř. věst. C , , s. .
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vzhledem k technické povaze tohoto spisu navrhuje zpravodajka přijmout tento návrh beze 
změn. Cílem návrhu je aktualizovat rozhodnutí Rady 2003/17/ES, podle něhož se na určité 
třetí země vztahuje rovnocennost, pokud jde o inspekce v terénu a produkci osiva určitých 
druhů, které jsou prováděny v souladu se směrnicemi 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES 
a 2002/57/ES. Právním základem je čl. 43 odst. 2 SFEU.

Ukrajina dosud nefiguruje na seznamu zemí, na něž se tato rovnocennost vztahuje; dovoz 
osiva obilovin sklizeného v této zemi do Evropské unie proto není v současné době možný. 
Ukrajina předložila Komisi žádost, aby se na její osivo obilovin vztahovalo rozhodnutí Rady 
2003/17/ES jakožto na rovnocenné osivo.

Na základě této žádosti provedla Komise přezkum platných právních předpisů Ukrajiny 
a audit systému inspekcí v terénu a certifikace osiva pro osivo obilovin zavedeného 
na Ukrajině. Celkové výsledky tohoto přezkumu byly pozitivní. Stávající systém a jeho 
požadavky jsou rovnocenné se systémem a požadavky Unie a poskytují stejnou záruku jako 
systém Unie.

Tento návrh je v souladu s cíli dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou, neboť podpoří 
obchod s osivem, které splňuje pravidla Unie.

Jak je vysvětleno v návrhu Komise, všechny podmínky pro to, aby se na Ukrajinu vztahovala 
tato rovnocennost, jsou splněny.


