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COM(2017) 643 final 

ANNEX 1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на 

еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Бразилия, на културите 

за производство на фуражни семена и на културите за производство на зърнено-

житни семена и на еквивалентността на фуражните семена и зърнено-житните 

семена, произведени в Бразилия, както и по отношение на еквивалентността на 

полските инспекции, извършвани в Молдова, на културите за производство на 

зърнено-житни семена, културите за производство на зеленчукови семена и 

културите за производство на маслодайни и влакнодайни семена и на 

еквивалентността на зърнено-житните семена, зеленчуковите семена и 

маслодайните и влакнодайните семена, произведени в Молдова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложения I и II се изменят, както следва: 

(1) Приложение I се изменя, както следва: 

а) В таблицата се вмъкват по азбучен ред следните вписвания: 

„BR Министерството на 

земеделието, 

животновъдството и 

продоволствието 

Esplanada dos 

Ministérios, bloco D 

70.043-900 Brasilia-DF 

66/401/ЕИО 

66/402/ЕИО“ 

 

„MD Национална агенция 

за безопасност на 

храните (ANSA) 

str. Mihail 

Kogălniceanu 63, 

MD-2009, Chisinau 

66/402/ЕИО 

2002/55/ЕИО 

2002/57/ЕИО“ 

 

б) В бележката под линия към таблицата се вмъкват по азбучен ред следните 

термини: „BR — Бразилия“, „MD — Молдова“. 

(2) Приложение II се изменя, както следва: 

а) в буква А, точка 1 петото тире се заменя със следното: 

„— семена от царевица и сорго, в случай на видовете Zea mays и 

Sorghum, посочени в Директива 66/402/ЕИО, 

– зеленчукови семена, в случай на видовете, посочени в Директива 

2002/55/ЕИО.“ 

б) буква Б се изменя, както следва: 

i) в точка 1, първа алинея петото тире се заменя със следното: 

„— семена от царевица и сорго, в случай на видовете Zea mays и 

Sorghum, посочени в Директива 66/402/ЕИО, 

– зеленчукови семена, в случай на видовете, посочени в 

Директива 2002/55/ЕИО.“ 

ii) в подточка 2.1 тиретата се заменят със следното: 

„— Директива 66/401/ЕИО, приложение ІІ,  

– Директива 66/402/ЕИО, приложение ІІ,  

– Директива 2002/54/ЕО, приложение І, буква Б,  

– Директива 2002/55/ЕИО, приложение ІІ, 

– Директива 2002/57/ЕИО, приложение ІІ.“ 
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iii) в подточка 2.2 тиретата се заменят със следното: 

„— Директива 66/401/ЕИО, приложение ІІІ, колони 3 и 4,  

– Директива 66/402/ЕИО, приложение ІІІ, колони 3 и 4,  

– Директива 2002/54/ЕО, приложение ІІ, втори ред,  

– Директива 2002/55/ЕО, приложение III, 

– Директива 2002/57/ЕО, приложение ІІІ, колони 3 и 4.“ 

iv) в подточка 3.1 второто тире се заменя със следното: 

„— декларация, че от семената са взети проби, които са изпитани в 

съответствие със съществуващите в момента международни 

методи: „Взети са проби, които са изпитани в съответствие с 

правилата на ISTA за оранжев или син сертификат от ... 

(наименование или инициали станцията на ISTA за изпитване 

на семена)“,“ 

v) параграф 4 се заменя със следното: 

„4. Партидите на семената се придружават от оранжев или син 

сертификат на ISTA, който съдържа информацията по 

отношение на условията в точка 2.“ 


