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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την 

ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών 

κτηνοτροφικών φυτών και δημητριακών που διενεργούνται στη Βραζιλία και την 

ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και δημητριακών που 

παράγονται στη Βραζιλία, και όσον αφορά την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων 

των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών, κηπευτικών καθώς και ελαιούχων 

και κλωστικών φυτών που διενεργούνται στη Μολδαβία και την ισοδυναμία των 

σπόρων προς σπορά δημητριακών, κηπευτικών καθώς και ελαιούχων και κλωστικών 

φυτών που παράγονται στη Μολδαβία 

(COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

(COM(2017)0643), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 

Επιτροπή (C8-0400/2017), 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της 

προτεινόμενης νομικής βάσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

14ης Φεβρουαρίου1, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-

0253/2018), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 

αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 

προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις· 

3. αναθέτει τον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

                                                 
1  ΕΕ C 227 της 28.6.2018, σ. 76. 
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Τροπολογία  1 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής 

--------------------------------------------------------- 

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/... 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της … 

για την τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την 

ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών 

κτηνοτροφικών φυτών και σιτηρών που διενεργούνται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 

της Βραζιλίας και την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και 

σιτηρών που παράγονται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας, καθώς και 

όσον αφορά την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών 

καλλιεργειών σιτηρών, κηπευτικών ▌και ελαιούχων και κλωστικών φυτών που 

διενεργούνται στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την ισοδυναμία των σπόρων προς 

σπορά σιτηρών, κηπευτικών ▌και ελαιούχων και κλωστικών φυτών που παράγονται στη 

Δημοκρατία της Μολδαβίας 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το 

άρθρο 43 παράγραφος 2, 

▌Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

                                                 
* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές 

σημειώνονται με το σύμβολο ▌. 
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Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

▌Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία2, 

                                                 
1 ΕΕ C 227 της 28.6.2018, σ. 76. 
2  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα στην Επίσημη 

Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της … 
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η απόφαση 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου1 προβλέπει ότι, υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις, οι καλλιεργητικοί έλεγχοι που διενεργούνται σε ορισμένες 

σποροπαραγωγικές καλλιέργειες στις τρίτες χώρες οι οποίες απαριθμούνται στον 

κατάλογο πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμοι με τους καλλιεργητικούς ελέγχους που 

διενεργούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης και ότι, υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις, οι σπόροι προς σπορά ορισμένων ειδών κτηνοτροφικών φυτών, 

σιτηρών, τεύτλων ▌και ελαιούχων και κλωστικών φυτών που παράγονται στις εν 

λόγω χώρες θεωρούνται ισοδύναμοι με τους σπόρους προς σπορά που παράγονται 

σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης. 

(2) Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας («Βραζιλία») υπέβαλε στην Επιτροπή 

αίτημα για τη χορήγηση ισοδυναμίας στο σύστημα καλλιεργητικών ελέγχων που 

εφαρμόζει η χώρα όσον αφορά τις σποροπαραγωγικές καλλιέργειες 

κτηνοτροφικών φυτών και σιτηρών, καθώς και στους σπόρους προς σπορά 

κτηνοτροφικών φυτών και σιτηρών που παράγονται και πιστοποιούνται στη 

Βραζιλία. 

(3) Η Επιτροπή εξέτασε τη σχετική νομοθεσία της Βραζιλίας και, βάσει ελέγχου που 

διενήργησε το 2016 σχετικά με το σύστημα των επίσημων ελέγχων και της 

πιστοποίησης των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και σιτηρών στη 

Βραζιλία και την ισοδυναμία του με τις απαιτήσεις της Ένωσης, δημοσίευσε τα 

πορίσματά της σε έκθεση με τίτλο «Τελική έκθεση ελέγχου που διενεργήθηκε στη 

Βραζιλία από τις 11 Απριλίου 2016 έως τις 19 Απριλίου 2016, με σκοπό την 

αξιολόγηση του συστήματος επίσημων ελέγχων και πιστοποίησης σπόρων προς 

σπορά και της ισοδυναμίας του με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

                                                 
1 Απόφαση 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ισοδυναμία των 

καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών που διενεργούνται σε τρίτες χώρες 

και την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά που παράγονται σε τρίτες χώρες (ΕΕ L 8 της 14.1.2003, 

σ. 10). 
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(4) Κατόπιν του ▌ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι οι καλλιεργητικοί έλεγχοι των 

σποροπαραγωγικών καλλιεργειών, η δειγματοληψία, οι δοκιμές και οι επίσημοι 

έλεγχοι εκ των υστέρων των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και 

σιτηρών διενεργούνται σωστά και πληρούν τους όρους του παραρτήματος II της 

απόφασης 2003/17/ΕΚ και τις αντίστοιχες απαιτήσεις των οδηγιών του Συμβουλίου 

66/401/ΕΟΚ1 και 66/402/ΕΟΚ2. Επιπλέον, συνήχθη το συμπέρασμα ότι οι εθνικές 

αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της πιστοποίησης των σπόρων προς 

σπορά στη Βραζιλία είναι επαρκείς και λειτουργούν ορθά. 

(5) Η Δημοκρατία της Μολδαβίας υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα για τη χορήγηση 

ισοδυναμίας στο σύστημα καλλιεργητικών ελέγχων που εφαρμόζει η χώρα όσον 

αφορά τις σποροπαραγωγικές καλλιέργειες σιτηρών, κηπευτικών ▌και ελαιούχων 

και κλωστικών φυτών, καθώς και στους σπόρους προς σπορά σιτηρών, κηπευτικών 

▌και ελαιούχων και κλωστικών φυτών που παράγονται και πιστοποιούνται στη 

Δημοκρατία της Μολδαβίας. 

(6) Η Επιτροπή εξέτασε τη σχετική νομοθεσία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και, 

βάσει ελέγχου που διενήργησε το 2016 σχετικά με το σύστημα των επίσημων 

ελέγχων και της πιστοποίησης των σπόρων προς σπορά σιτηρών, κηπευτικών ▌και 

ελαιούχων και κλωστικών φυτών στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την 

ισοδυναμία του με τις απαιτήσεις της Ένωσης, δημοσίευσε τα πορίσματά της σε 

έκθεση με τίτλο «Τελική έκθεση ελέγχου που διενεργήθηκε στη Δημοκρατία της 

Μολδαβίας από τις 14 Ιουνίου 2016 έως τις 21 Ιουνίου 2016, με σκοπό την 

αξιολόγηση του συστήματος επίσημων ελέγχων και πιστοποίησης των σπόρων 

προς σπορά και της ισοδυναμίας τους με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης». 

                                                 
1 Οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων προς 

σπορά κτηνοτροφικών φυτών (ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2298). 
2 Οδηγία 66/402/EΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί εμπορίας σπόρων 

δημητριακών προς σπορά (ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2309). 
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(7) Κατόπιν του ▌ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι οι καλλιεργητικοί έλεγχοι των 

σποροπαραγωγικών καλλιεργειών, η δειγματοληψία, οι δοκιμές και οι επίσημοι 

έλεγχοι εκ των υστέρων των σπόρων προς σπορά σιτηρών, κηπευτικών, καθώς και 

ελαιούχων και κλωστικών φυτών διενεργούνται σωστά και πληρούν τις απαιτήσεις 

του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 2003/17/ΕΚ και τις αντίστοιχες απαιτήσεις των 

οδηγιών του Συμβουλίου 66/402/ΕΟΚ, 2002/55/ΕΚ1 και 2002/57/ΕΚ2. Επιπλέον, 

συνήχθη το συμπέρασμα ότι οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή 

της πιστοποίησης των σπόρων προς σπορά στη Δημοκρατία της Μολδαβίας είναι 

επαρκείς και λειτουργούν ορθά. 

(8) Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να χορηγηθεί ισοδυναμία όσον αφορά τους 

καλλιεργητικούς ελέγχους που διενεργούνται σε σποροπαραγωγικές καλλιέργειες 

κτηνοτροφικών φυτών και σιτηρών στη Βραζιλία, καθώς και σε σπόρους προς 

σπορά κτηνοτροφικών φυτών και σιτηρών που παράγονται στη Βραζιλία και 

πιστοποιούνται επίσημα από τις αρχές της. 

(9) Επίσης, είναι σκόπιμο να χορηγηθεί ισοδυναμία όσον αφορά τους καλλιεργητικούς 

ελέγχους που διενεργούνται σε σποροπαραγωγικές καλλιέργειες σιτηρών, 

κηπευτικών ▌και ελαιούχων και κλωστικών φυτών στη Δημοκρατία της 

Μολδαβίας, καθώς και όσον αφορά σπόρους προς σπορά σιτηρών, κηπευτικών και 

ελαιούχων και κλωστικών φυτών που παράγονται στη Δημοκρατία της Μολδαβίας 

και πιστοποιούνται επίσημα από τις αρχές της. 

                                                 
1 Οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς 

σπορά κηπευτικών (ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33). 
2 Οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας των σπόρων 

προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών (Ε L 193 της 20.7.2002, σ. 74). 
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(10) Υπάρχει ζήτηση στην Ένωση για την εισαγωγή σπόρων προς σπορά κηπευτικών από 

τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Δημοκρατία της Μολδαβίας. Ως εκ τούτου, 

η απόφαση 2003/17/ΕΚ θα πρέπει να καλύπτει τους επισήμως πιστοποιημένους 

σπόρους προς σπορά κηπευτικών που αναφέρονται στην οδηγία 2002/55/ΕΚ, 

προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι απαιτήσεις για τους εν λόγω σπόρους προς 

σπορά που κατάγονται από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, καθώς και από άλλες 

τρίτες χώρες στο μέλλον. 

(11) Λαμβανομένων υπόψη των εφαρμοστέων κανόνων του Διεθνούς Οργανισμού 

Ελέγχου Σπόρων (ISTA), είναι σκόπιμο η οικεία τρίτη χώρα να παρέχει επίσημη 

δήλωση ότι διενεργήθηκαν δειγματοληπτικός έλεγχος και δοκιμές των σπόρων προς 

σπορά σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στους διεθνείς κανόνες ελέγχου 

σπόρων του ISTA («κανόνες του ISTA») όσον αφορά τα πορτοκαλί διεθνή 

πιστοποιητικά σπορομερίδων και ότι οι σπορομερίδες ▌συνοδεύονται από το εν 

λόγω πιστοποιητικό. 

(12) Λαμβανομένης υπόψη της λήξης της «πειραματικής παρέκκλισης για τη 

δειγματοληψία και την ανάλυση σπόρων προς σπορά» που ορίζεται στο σημείο Α 

του παραρτήματος V της απόφασης την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στις 28 

Σεπτεμβρίου 2000 σχετικά με τα συστήματα του ΟΟΣΑ για την πιστοποίηση των 

ποικιλιών των σπόρων προς σπορά που τίθενται στο διεθνές εμπόριο, 

οποιαδήποτε αναφορά στο πείραμα αυτό θα πρέπει να διαγραφεί. 

(13) Κάθε παραπομπή στην Κροατία ως τρίτη χώρα θα πρέπει να διαγραφεί, λόγω της 

προσχώρησής της στην Ένωση το 2013. 

(14) Συνεπώς, η απόφαση 2003/17/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 
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Άρθρο 1 

Τροποποιήσεις της απόφασης 2003/17/ΕΚ 

Η απόφαση 2003/17/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 

1) Στο άρθρο 1 το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Οι καλλιεργητικοί έλεγχοι των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών των ειδών που 

προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, οι οποίοι διενεργούνται 

στις τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα, θεωρούνται ισοδύναμοι 

προς τους καλλιεργητικούς ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες 

66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ, εφόσον:», 

2) το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 2 

Οι σπόροι των ειδών που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, 

οι οποίοι παράγονται στις τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα 

και πιστοποιούνται επίσημα από τις αρχές που απαριθμούνται στο εν λόγω 

παράρτημα, θεωρούνται ισοδύναμοι με τους σπόρους που είναι σύμφωνοι με τις 

οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ, εάν 

πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο σημείο Β του παραρτήματος ΙΙ της 

παρούσας απόφασης.», 
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3) το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: 

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1. Όταν η «αλλαγή ετικέτας και του συστήματος σφράγισης» των 

ισοδύναμων σπόρων προς σπορά, όπως αναφέρουν τα συστήματα του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την 

πιστοποίηση των ποικιλιών των σπόρων προς σπορά που προορίζονται 

για το διεθνές εμπόριο, γίνεται στην Κοινότητα, εφαρμόζονται, 

τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 

66/402/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ, όσον αφορά 

την εκ νέου σφράγιση των συσκευασιών σπόρων προς σπορά που έχουν 

παραχθεί στην Κοινότητα. 

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των κανόνων του ΟΟΣΑ 

που διέπουν τις εργασίες αυτές.», 

β) στην παράγραφο 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«β) για μικρές συσκευασίες ΕΚ, όπως ορίζονται από τις οδηγίες 

66/401/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ ή 2002/55/ΕΚ.», 

4) τα παραρτήματα της απόφασης 2003/17/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το 

παράρτημα της παρούσας απόφασης. 
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Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 3 

Αποδέκτες 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

..., 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τα παραρτήματα I και II της απόφασης 2003/17/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής: 

1) το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής: 

α) στον πίνακα, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες καταχωρίσεις με αλφαβητική 

σειρά: 

«BR Ministry of Agriculture, 

Livestock and Food 

Supply 

Esplanada dos 

Ministérios, Bloco D 

70.043-900 Brasilia-DF 

66/401/EΟΚ 

66/402/EΟΚ» 

 

«MD National Agency for 

Food Safety (ANSA) 

str. Mihail 

Kogălniceanu 63, 

MD-2009, Chisinau 

66/402/EΟΚ 

2002/55/EΟΚ 

2002/57/EΟΚ» 

, 

β) στην υποσημείωση του πίνακα του στοιχείου α), παρεμβάλλονται οι 

ακόλουθοι όροι με αλφαβητική σειρά: «BR – Βραζιλία», «MD – Δημοκρατία 

της Μολδαβίας». 

γ) στην υποσημείωση του ίδιου πίνακα, ο όρος «HR - Κροατία» διαγράφεται· 
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2) το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής: 

α) στο σημείο Α παράγραφος 1, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: 

«▌– σπόροι κηπευτικών, στην περίπτωση των ειδών που αναφέρει η οδηγία 

2002/55/ΕΚ.», 
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β) το σημείο B τροποποιείται ως ακολούθως: 

i) στο σημείο 1 πρώτο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: 

«▌– σπόροι κηπευτικών, στην περίπτωση των ειδών που αναφέρει η 

οδηγία 2002/55/ΕΚ.», 

ii) στο σημείο 2.1, μετά την τρίτη περίπτωση παρεμβάλλεται η ακόλουθη 

περίπτωση: 

«▌– οδηγία 2002/55/ΕΚ, παράρτημα II,», 
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iii) το σημείο 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«2.2 Για τους σκοπούς της εξέτασης που διενεργείται προκειμένου 

να διαπιστωθεί η τήρηση των προϋποθέσεων που ορίζονται 

στην παράγραφο 2.1, τα δείγματα λαμβάνονται επίσημα ή υπό 

επίσημη επίβλεψη σύμφωνα με τους κανόνες του ISTA, το δε 

βάρος τους είναι σύμφωνο με το βάρος που προβλέπεται από 

τις μεθόδους αυτές, αφού ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα από 

τις ακόλουθες οδηγίες βάρη: 

– οδηγία 66/401/ΕΟΚ, παράρτημα ΙΙΙ, στήλες 3 και 4, 

– οδηγία 66/402/ΕΟΚ, παράρτημα ΙΙΙ, στήλες 3 και 4, 

– οδηγία 2002/54/ΕΚ, παράρτημα II, δεύτερη γραμμή, 

– οδηγία 2002/55/ΕΚ, παράρτημα III, 

– οδηγία 2002/57/ΕΚ, παράρτημα III, στήλες 3 και 4.», 

iv) το σημείο 2.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«2.3 Η εξέταση διενεργείται επισήμως ή υπό επίσημη επίβλεψη με 

βάση τους κανόνες του ISTA.»· 
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v) το σημείο 2.4 απαλείφεται· 

vi) στο σημείο 3.1, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

«− μνεία του ότι διενεργήθηκαν δειγματοληπτικός έλεγχος και δοκιμές 

των σπόρων σύμφωνα με τις χρησιμοποιούμενες διεθνείς 

μεθόδους, η οποία διατυπώνεται ως εξής: «Ελήφθησαν δείγματα 

και αναλύθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στους 

διεθνείς κανόνες του ISTA για τις δοκιμασίες όσον αφορά τα 

πορτοκαλί διεθνή δελτία σπορομερίδων από ... (όνομα ή κωδικός 

μέλους του κέντρου ελέγχου σπόρων ISTA)»,», 

vii) το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«4. Οι σπορομερίδες συνοδεύονται από πορτοκαλί διεθνές δελτίο 

σπορομερίδας του ISTA που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σημείο 2.». 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΒΑΣΗΣ  

Κύριο Czesław SIEKIERSKI 

Πρόεδρο  

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου  

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης απόφασης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της 

απόφασης 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ισοδυναμία των 

καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών 

κτηνοτροφικών φυτών και δημητριακών που διενεργούνται στη Βραζιλία και 

την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και 

δημητριακών που παράγονται στη Βραζιλία, και όσον αφορά την ισοδυναμία 

των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών 

δημητριακών, κηπευτικών καθώς και ελαιούχων και κλωστικών φυτών που 

διενεργούνται στη Μολδαβία και την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά 

δημητριακών, κηπευτικών καθώς και ελαιούχων και κλωστικών φυτών που 

παράγονται στη Μολδαβία (COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 

2017/0297(COD)) 

 

Κύριε πρόεδρε, 

Με επιστολή της 24ης Απριλίου 2018 ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να 

εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κανονισμού, την καταλληλότητα της 

νομικής βάσης της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής. 

Η επιτροπή εξέτασε το ζήτημα που μνημονεύεται ανωτέρω κατά τη συνεδρίασή της στις 20 

Ιουνίου 2018. 

Στην πρόταση αναφέρεται ως νομική βάση η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ), χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις, καθώς και διατάξεις που περιέχονται στις 

τέσσερις τομεακές οδηγίες και εξουσιοδοτούν το Συμβούλιο να αποφασίζει σχετικά με την 

ισοδυναμία (πρόκειται για το άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 66/401, το άρθρο 16 

παράγραφος 1 της οδηγίας 66/402, το άρθρο 37 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/55 και το 

άρθρο 20 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/571).  

I. Ιστορικό 

 

Η ανωτέρω πρόταση της Επιτροπής αφορά την εισαγωγή σπόρων από τρίτες χώρες. Σε αυτήν 

προτείνεται να προστεθούν η Βραζιλία και η Μολδαβία στον κατάλογο των χωρών, των 

οποίων τα συστήματα ελέγχου αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα όσον αφορά ορισμένες 

ποικιλίες σπόρων προς σπορά. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθεί η απόφαση 
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2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου για τους καλλιεργητικούς ελέγχους και την ισοδυναμία των 

σπόρων προς σπορά που παράγονται σε τρίτες χώρες.  

 

Η νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης σχετικά με την εμπορία σπόρων προς σπορά 

περιλαμβάνονται σε μια οριζόντια οδηγία (οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου περί του 

κοινού καταλόγου ποικιλιών) και σε ορισμένες άλλες τομεακές οδηγίες που αφορούν 

συγκεκριμένες καλλιέργειες (κτηνοτροφικά φυτά, δημητριακά, ελαιούχα και κλωστικά φυτά, 

φρούτα, τεύτλα κ.λπ.). Επιπλέον, δυνάμει των εν λόγω οδηγιών έχουν εγκριθεί με την πάροδο 

του χρόνου διάφορα εκτελεστικά μέτρα. Στόχος των εν λόγω νομοθετικών διατάξεων είναι να 

συνεισφέρουν στην παραγωγικότητα της γεωργίας και στην ασφάλεια του εφοδιασμού, 

διασφαλίζοντας ότι οι σπόροι προς σπορά που διατίθενται στην αγορά έχουν επαρκή 

βλαστική ικανότητα και είναι απαλλαγμένοι από νόσους. Ο βασικός κανόνας είναι ότι σπόροι 

προς σπορά μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης μόνον εφόσον ανήκουν σε 

καταχωρισμένη ποικιλία (που περιλαμβάνεται στον «κατάλογο») και αποτελούν μέρος 

παρτίδας που έχει πιστοποιηθεί.  

 

Η πιστοποίηση αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι σπόροι πράγματι ανήκουν στη δηλούμενη 

ποικιλία και ότι είναι απαλλαγμένοι ασθενειών και καλής ποιότητας. Η πιστοποίηση 

διενεργείται από κρατικές υπηρεσίες ή υπό επίσημη εποπτεία και περιλαμβάνει 

«καλλιεργητικούς ελέγχους», δηλαδή οπτικές επιθεωρήσεις στις καλλιέργειες και σε 

παρτίδες, καθώς και δειγματοληπτικούς ελέγχους και δοκιμές.  

 

Η παρούσα πρόταση αφορά τέσσερις τομεακές οδηγίες: την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, την οδηγία 

66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά, την οδηγία 

2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών και την οδηγία 

2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και 

κλωστικών φυτών.  

 

Οι εν λόγω πράξεις προβλέπουν τη δυνατότητα οι σπόροι προς σπορά που συγκομίζονται σε 

τρίτη χώρα και παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τους 

ελέγχους να θεωρούνται ισοδύναμοι με τους σπόρους που συγκομίζονται στην Ένωση, ή οι 

καλλιεργητικοί έλεγχοι που διενεργούνται σε σποροπαραγωγικές καλλιέργειες σε τρίτες 

χώρες να θεωρείται ότι τηρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ. Οι τέσσερις προαναφερθείσες οδηγίες 

προβλέπουν ότι το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία βάσει πρότασης της 

Επιτροπής, ορίζει τις τρίτες χώρες, για τις οποίες θα αναγνωριστεί ισοδυναμία.  

 

Βάσει των διατάξεων αυτών, η απόφαση 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου (ήτοι η πράξη που 

επιχειρείται να τροποποιηθεί με την παρούσα πρόταση), ορίζει ότι ορισμένοι σπόροι προς 

σπορά, δηλαδή σπόροι κτηρνοτροφικών φυτών, δημητριακών, ελαιούχων και κλωστικών 

φυτών, που παράγονται σε τρίτες χώρες που απαριθμούνται στον κατάλογο, πρέπει να 

θεωρούνται ισοδύναμοι με τους σπόρους προς σπορά του ιδίου είδους που παράγονται στην 

Ένωση, και ότι οι καλλιεργητικοί έλεγχοι σποροπαραγωγικών καλλιεργειών που 

διενεργούνται στις χώρες αυτές πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις της Ένωσης. Η απόφαση 

περιέχει επίσης ορισμένες διατάξεις σχετικά με την αλλαγή ετικέτας και το σύστημα 

σφράγισης των σπόρων προς σπορά στην επικράτεια των κρατών μελών. Στο παράρτημα Ι 

της απόφασης περιλαμβάνεται ο κατάλογος των καλλιεργειών και των τρίτων χωρών για τις 

οποίες αναγνωρίζεται ισοδυναμία.  
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Με την υπό εξέταση πρόταση προστίθενται στον κατάλογο των τρίτων χωρών η Βραζιλία 

όσον αφορά τους σπόρους προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και δημητριακών και η 

Μολδαβία όσον αφορά σπόρους προς σπορά δημητριακών, κηπευτικών και ελαιούχων και 

κλωστικών φυτών. Η πρόταση επιφέρει, επίσης, τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας στις 

διατάξεις περί αλλαγής ετικέτας και συστήματος σφράγισης των σπόρων προς σπορά.  

 

II.  Προτεινόμενη νομική βάση 

 

Η πρόταση θεμελιώνεται σε πολλές νομικές βάσεις: στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις, καθώς και στις διατάξεις που 

περιέχονται στις τέσσερις τομεακές οδηγίες1 και εξουσιοδοτούν το Συμβούλιο να αποφασίζει 

σχετικά με την ισοδυναμία (άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 66/401, άρθρο 16 

παράγραφος 1 της οδηγίας 66/402, άρθρο 37 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/55 και 

άρθρο 20 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/571).  

 

III. Οι σχετικές διατάξεις της Συνθήκης  

 

Το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ ορίζει τα εξής :  

 

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 

ορίζουν την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών που προβλέπεται στο άρθρο 40, 

παράγραφος 1, καθώς και τις άλλες διατάξεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων 

της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής». 

 

IV. Νομολογία σχετικά με την επιλογή της νομικής βάσης 

 

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, «η επιλογή της νομικής βάσης μιας 

πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, 

μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης 

αυτής».2 Η γενική αναφορά στη ΣΛΕΕ είναι, επομένως, ανεπαρκής, δεδομένου ότι καθιστά 

τη νομική βάση αόριστη, γεγονός που συνεπάγεται ότι το Δικαστήριο δεν είναι σε θέση να 

εξετάσει την καταλληλότητά της. Ως εκ τούτου, η αναφορά στη Συνθήκη συνολικά δεν 

πληροί τη βασική απαίτηση που έχει θέσει συναφώς το Δικαστήριο. 

 

Μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι αντλεί τις αρμοδιότητές της 

από τη Συνθήκη, και ότι δεν πρέπει να ενεργεί ελλείψει των εν λόγω αρμοδιοτήτων, κάτι που 

επιβεβαίωσε ως εξής το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «[...] οι κανόνες που ρυθμίζουν 

τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η βούληση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης 

προβλέπονται από τη Συνθήκη και δεν εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών 

ή των ίδιων των θεσμικών οργάνων. [...] Επομένως, η τυχόν αναγνώριση σε ένα όργανο της 

δυνατότητας να δημιουργεί, με διατάξεις του παράγωγου δικαίου, νέες νομικές βάσεις που 

επιτρέπουν την έκδοση νομοθετικών πράξεων ή τη λήψη εκτελεστικών μέτρων, ανεξαρτήτως 

του αν η αναγνώριση της δυνατότητας αυτής έχει ως σκοπό να ενισχύσει ή να απλοποιήσει τους 

                                                 
1 Οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών· οδηγία 

66/402/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά· οδηγία 2002/55/ΕΚ του 

Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών· οδηγία 2202/57/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας 

των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών.  
2 [υποσημείωση] 
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διαδικαστικούς κανόνες εκδόσεως της πράξεως, θα ισοδυναμούσε με απονομή στο όργανο αυτό 

νομοθετικής εξουσίας η οποία θα υπερέβαινε τα όρια που προβλέπουν σχετικώς οι Συνθήκες»1 

Επομένως, η χρήση τομεακών οδηγιών ως νομικής βάσης δεν φαίνεται να συνάδει με τη 

νομολογία του Δικαστηρίου και πράξη που εγκρίνεται επί τέτοιας βάσης θα ήταν άκυρη. Ως 

εκ τούτου, η προτεινόμενη νομική βάση ερείδεται στο παράγωγο δίκαιο και συνιστά 

απαράδεκτη νομική βάση. 

 

V. Περιεχόμενο και αντικείμενο της πρότασης  

 

Η πρόταση αφορά την εισαγωγή σπόρων. Προσθέτει τη Βραζιλία και τη Μολδαβία στον 

υφιστάμενο κατάλογο των τρίτων χωρών που επωφελούνται από καθεστώς ισοδυναμίας με 

την ΕΕ όσον αφορά ορισμένες ποικιλίες σπόρων προς σπορά. Έτσι διευρύνονται οι 

προοπτικές εισαγωγών σπόρων προς σπορά καλής ποιότητας. Υπό αυτή την έννοια, η 

πρόταση αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας και την ορθολογική 

ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής. Αποσκοπεί, επίσης, στην ασφάλεια του εφοδιασμού. Οι 

στόχοι αυτοί εντάσσονται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και ορίζονται στα 

στοιχεία α) έως γ) του άρθρου 39 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.  

 

VI. Ανάλυση και καθορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης 

 

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, μόνον η Συνθήκη μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την έκδοση 

μιας πράξης, όπως αυτή που προτείνεται από την Επιτροπή. Οι διατάξεις παραγώγου δικαίου, 

στις οποίες αναφέρεται η Επιτροπή, είναι, επομένως, ακατάλληλες, καθώς δεν μπορούν να 

αποτελέσουν μέρος της νομικής βάσης της πρότασης.  

 

Επιπλέον, μια γενική μόνο αναφορά στην ΣΛΕΕ δεν επαρκεί, αλλά οι συννομοθέτες πρέπει 

να τροποποιήσουν την πρόταση, ορίζοντας τη διάταξη, που ενόψει του σκοπού και του 

περιεχομένου της πρότασης, θα πρέπει να αποτελέσει τη νομική της βάση. Δεδομένου ότι, 

όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πρότασης έγκειται στην 

εφαρμογή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής όσον αφορά τις πτυχές που ορίζονται στην 

πρόταση, η κατάλληλη νομική βάση για την πρόταση είναι το άρθρο 43 παράγραφος 2 της 

ΣΛΕΕ.  

 

VII. Συμπέρασμα και σύσταση 

 

Υπό το φως των ανωτέρω, η νομική βάση της πρότασης δεν συνάδει με τις βασικές 

απαιτήσεις του Δικαστηρίου, καθώς, αναφερόμενη γενικώς στις διατάξεις τη Συνθήκης, είναι 

αόριστη, και κατά τα λοιπά βασίζεται σε διατάξεις του παραγώγου δικαίου.  

 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Ιουνίου 2018 , η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε 

συνεπώς ομόφωνα2, να συστήσει στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου να 

                                                 
1 Απόφαση στην υπόθεση Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-14/15 και C-116/15, 

ECLI:EU:C:2016:715, σκέψη 47. Σχετικά με την αρχή αυτή, βλέπε και Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, υπόθεση 

C-363/14, ECLI:EU:C:2015:579, σκέψη 43· Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, υπόθεση C-540/13, 

ECLI:EU:C:2015:224, σκέψη 32· Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-317/13 και 

C-679/13, ECLI:EU:C:2015:223, σκέψη 42· Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, Υπόθεση C-133/06, 

ECLI:EU:C:2008:257, σκέψεις 54 έως 56. 
2 Ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Pavel Svoboda (πρόεδρος), Jean-Marie Cavada, 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (αντιπρόεδρος), Axel Voss (συντάκτης γνωμοδότησης), Joëlle Bergeron, 
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χρησιμοποιήσει το άρθρο 43 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ ως νομική βάση της πρότασης.  

 

 

Με εξαιρετική εκτίμηση, 

Pavel Svoboda 

                                                 
Marie-Christine Boutonnet, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs 

Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e 

Pinto, Angelika Niebler, Evelyn Regner, József Szájer, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών 

καλλιεργειών κτηνοτροφικών φυτών και δημητριακών που 

διενεργούνται στη Βραζιλία και την ισοδυναμία των σπόρων προς 

σπορά κτηνοτροφικών φυτών και δημητριακών που παράγονται στη 

Βραζιλία, και όσον αφορά την ισοδυναμία των καλλιεργητικών 

ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών, 

κηπευτικών καθώς και ελαιούχων και κλωστικών φυτών που 

διενεργούνται στη Μολδαβία και την ισοδυναμία των σπόρων προς 

σπορά δημητριακών, κηπευτικών καθώς και ελαιούχων και κλωστικών 

φυτών που παράγονται στη Μολδαβία 
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