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POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

přijatý v prvním čtení dne 5. dubna 2022 

k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/..., kterým se mění 
rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti a o rovnocennost 

přehlídek porostu prováděných v Bolívii u množitelského porostu pro produkci osiva 
obilovin a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a 

rovnocennost osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v 
Bolívii

(Text s významem pro EHP)

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 23. března 2022 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
2 Postoj Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2022.
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutí Rady 2003/17/ES1 stanoví, že za určitých podmínek se mají přehlídky 

porostu prováděné ve třetích zemích uvedených v příloze I uvedeného rozhodnutí u 

určitého množitelského porostu pro produkci osiva považovat za rovnocenné 

přehlídkám porostu prováděným v souladu s právem Unie. Rovněž stanoví, že za 

určitých podmínek se má osivo určitých druhů vyprodukované v těchto třetích 

zemích považovat za rovnocenné osivu vyprodukovanému v souladu s právem Unie.

(2) Těmto třetím zemím byla uznána rovnocennost na základě mnohostranného rámce 

pro mezinárodní obchod s osivem, konkrétně na základě systémů Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro certifikaci odrůd osiva určených pro 

mezinárodní obchod a metod Mezinárodní asociace pro zkoušení osiva (ISTA) nebo 

v příslušných případech v souladu s pravidly Asociace úředních analytiků osiva, 

která jsou rovnocenná pravidlům ISTA. Komise rovněž v některých z těchto třetích 

zemí provedla legislativní posouzení a audity, aby před prvním uznáním 

rovnocennosti ověřila, zda splňují požadavky práva Unie. Každoroční zkoušky a 

podávání zpráv v rámci OECD, pravidelný opakovaný audit laboratoří pro akreditaci 

ISTA, jakož i úřední kontroly v kontextu práva Unie ukazují, že přehlídky porostu 

prováděné v těchto třetích zemích nadále poskytují stejné záruky jako přehlídky 

porostu prováděné členskými státy a že osivo vyprodukované a certifikované v 

těchto třetích zemích nadále poskytuje stejné záruky jako osivo vyprodukované a 

certifikované v členských státech. Tyto přehlídky porostu a osivo by proto měly být i 

nadále považovány za rovnocenné unijním přehlídkám porostu a osivům.

1 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).



- 3 -

(3) V roce 2016 předložila Bolívie Komisi žádost o uznání rovnocennosti svého systému 

přehlídek porostu u množitelského porostu pro produkci osiva a osiva Sorghum spp. 

(čirok), Zea mays (kukuřice) a Helianthus annuus (slunečnice) vyprodukovaného a 

certifikovaného v Bolívii.

(4) Komise posoudila příslušné právní předpisy Bolívie a v roce 2018 provedla audit, 

který se týkal systému úředních kontrol produkce osiva a certifikace osiva v případě 

čiroku, kukuřice a slunečnice v Bolívii a jeho rovnocennosti s požadavky Unie, a 

zjištění auditu zveřejnila ve zprávě nazvané „Závěrečná zpráva o auditu provedeném 

v Mnohonárodním státě Bolívie ve dnech 14. března 2018 až 22. března 2018 s cílem 

ohodnotit systém úředních kontrol a certifikace osiva a jeho rovnocennost s 

požadavky Evropské unie“.

(5) Tento audit ukázal, že v Bolívii existuje dobře organizovaný systém produkce a 

certifikace osiva. Komise zjistila některé nedostatky a poskytla Bolívii doporučení. 

Jelikož Bolívie tyto nedostatky vyřešila do 30. listopadu 2018, splňuje podmínky 

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

směrnicích Rady 66/402/EHS1 a 2002/57/ES2.

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

2 Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných 
rostlin na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74).
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(6) Proto je vhodné uznat rovnocennost, pokud jde o přehlídky porostu prováděné 

u množitelského porostu pro produkci osiva čiroku, kukuřice a slunečnice v Bolívii a 

pokud jde o osivo čiroku, kukuřice a slunečnice vyprodukované v Bolívii a úředně 

certifikované orgány této země.

(7) Vzhledem k tomu, že použitelnost rozhodnutí 2003/17/ES skončí dne 31. prosince 

2022, mělo by být období, po které je uznávána rovnocennost podle uvedeného 

rozhodnutí, prodlouženo, aby se zabránilo jakémukoli riziku narušení dovozu osiva 

do Unie. S ohledem na danou investici a dobu potřebnou k produkci osiva 

certifikovaného v souladu s právem Unie je vhodné toto období prodloužit o sedm 

let.

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

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:



- 5 -

Článek 1 

Změny rozhodnutí 2003/17/ES

Rozhodnutí 2003/17/ES se mění takto:

1) v článku 6 se datum „31. prosince 2022“ nahrazuje datem „31. prosince 2029“;

2) tabulka v příloze I se mění takto:

a) mezi řádky „AU“ a „BR“ se vkládá nový řádek, který zní:

„BO Ministry of Rural Development 
and Land 

Bolivia
Av. Camacho entre calles 

Loaya y Bueno N°1471, LA 
PAZ

66/402/EHS – 
pouze pro Zea 

mays a Sorghum 
spp.;

2002/57/ES – 
pouze pro 

Helianthus 
annuus“.

b) v poznámce pod čarou (1) se mezi slova „AU – Austrálie“ a „BR – Brazílie“ 

vkládají nová slova která znějí:

„BO – Bolívie“.“;

Článek 2 

Vstup v platnost

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

Evropské unie.
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Článek 3 

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předsedkyně předseda nebo předsedkyně


