
PE695.884v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Консолидиран законодателен документ

EP-PE_TC1-COD(2022)0016

5.4.2022

***I
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ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 5 април 2022 г. с оглед на приемането на 
Решение (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на срока на 
неговото прилагане, както и по отношение на еквивалентността на 
полските инспекции, извършвани в Боливия, на посеви за производство 
на семена от зърнени култури и посеви за производство на семената от 
маслодайни и влакнодайни култури и по отношение на еквивалентността 
на семената от зърнени култури и на семената от маслодайни и 
влакнодайни култури, произведени в Боливия
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ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

приета на първо четене на 5 април 2022 г. 

с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на срока на 

неговото прилагане, както и по отношение на еквивалентността на полските 
инспекции, извършвани в Боливия, на посеви за производство на семена от 

зърнени култури и посеви за производство на семената от маслодайни и 
влакнодайни култури и по отношение на еквивалентността на семената от 

зърнени култури и на семената от маслодайни и влакнодайни култури, 
произведени в Боливия

(текст от значение за ЕИП)

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 взеха 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 23 март 2022 г. (все още непубликувано в Официален вестник)
2 Позиция на Европейския парламент от 5 април 2022 г.
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като имат предвид, че:

(1) В Решение 2003/17/ЕО на Съвета1 се предвижда, че при определени условия 

полските инспекции на определени посеви за производство на семена, 

извършвани в третите държави, изброени в приложение I към същото решение, 

се считат за еквивалентни на полските инспекции, извършвани в съответствие с 

правото на Съюза. В него се предвижда също така, че при определени условия 

семената от определени видове, произведени в тези трети държави, се считат за 

еквивалентни на семената, произведени в съответствие с правото на Съюза.

(2) Еквивалентността е призната за тези трети държави, като се разчита на 

многостранната рамка за международна търговия със семена, а именно на 

схемите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 

за сертифициране на сортове семена, придвижвани в контекста на 

международната търговия, и на методите на Международната асоциация за 

изпитване на семена (ISTA) или, когато е приложимо, на правилата на 

Асоциацията на официалните анализатори на семена (AOSA), които са 

еквивалентни на методите  на ISTA. Преди да признае еквивалентност за първи 

път, Комисията проведе също така законодателни оценки и одити в някои от 

тези трети държави, с цел да провери дали те отговарят на изискванията 

съгласно законодателството на Съюза. Годишното изпитване и докладване в 

рамките на ОИСР, периодичното извършване на повторни одити на 

лабораториите за акредитация по ISTA, както и официалните инспекции в 

контекста на правото на Съюза, показват, че полските инспекции, извършвани в 

тези трети държави, продължават да предоставят същите гаранции като 

полските инспекции, извършвани от държавите членки, и че семената, 

произведени и сертифицирани в тези трети държави, продължават да имат 

същите гаранции като семената, произведени и сертифицирани в държавите 

членки. Поради това посочените полски инспекции и семена следва да 

1 Решение на Съвета 2003/17/ЕО 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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продължат да се считат за еквивалентни на полските инспекции и на семената на 

Съюза.

(3) През 2016 г. Боливия подаде до Комисията искане за признаване на 

еквивалентност на нейната система за полски инспекции на посевите за 

производство на семена и на семената от Sorghum spp. (сорго), Zea mays 

(царевица) и Helianthus annuus (слънчоглед), произведени и сертифицирани в 

Боливия.

(4) Комисията направи оценка на съответното законодателство на Боливия и през 

2018 г. проведе одит на системата за официален контрол на производството на 

семена и сертифицирането на семена от сорго, царевица и слънчоглед в Боливия, 

както и на тяхната еквивалентност с изискванията на Съюза,като публикува 

констатациите от одита си в доклад, озаглавен „Заключителен доклад от одит, 

проведен в Многонационална държава Боливия от 14 март 2018 г. до 22 март 

2018 г. с цел оценка на системата за официален контрол и сертифициране на 

семената и тяхната еквивалентност с изискванията на Европейския съюз“. 

(5) Одитът показа, че в Боливия съществува добре организирана система за 

производство и сертифициране на семена. Комисията установи някои 

недостатъци и отправи препоръки към Боливия. Тъй като до 30 ноември 2018 г. 

Боливия е отстранила тези недостатъци, тя отговаря на условията, определени в 

приложение II към Решение 2003/17/ЕО, и на съответните изисквания, 

установени в директиви 66/402/ЕИО1 и 2002/57/ЕО2 на Съвета.

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

2 Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена 
от маслодайни и влакнодайни култури (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74).
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(6) Поради това е целесъобразно да се признае еквивалентността на полските 

инспекции, извършвани по отношение на посевите за производство на семена от 

сорго, царевица и слънчоглед в Боливия, както и по отношение на семената от 

сорго, царевица и слънчоглед, произведени в Боливия и официално 

сертифицирани от нейните органи.

(7) Тъй като срокът на действие на Решение 2003/17/ЕО изтича на 31 декември 

2022 г., срокът, за който е призната еквивалентност съгласно посоченото 

решение, следва да бъде удължен, за да се избегне рискът от прекъсване на 

вноса на семена в Съюза. Като се има предвид, че производството на семена, 

сертифицирани в съответствие с правото на Съюза, изисква допълнителнa 

инвестиция и време, е целесъобразно този срок да бъде удължен със седем 

години.

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

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
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Член 1 

Изменения на Решение 2003/17/ЕО

Решение 2003/17/ЕО се изменя, както следва:

1) В член 6 датата „31 декември 2022 г.“ се заменя с датата „31 декември 2029 г.“;

2) Таблицата в приложение I се изменя, както следва:

а) между редовете „AU“ и „BR“ се вмъква следният ред:

„BO Ministry of Rural 
Development and Land
Bolivia

Av. Camacho entre 
calles Loaya y Bueno 
N°1471, LA PAZ

66/402/ЕИО – 
само по 
отношение на 
Zea mays и 
Sorghum spp.;

2002/57/ЕО – 
само по 
отношение на 
Helianthus 
annuus“

б) в бележка под линия (1) между „AU — Australia“ и „BR — Brazil“ се 

вмъкват следните думи:

„BO – Боливия“

Член 2 

Влизане в сила

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

Официален вестник на Европейския съюз.
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Член 3 

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател


