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Proiect de rezoluție legislativă

Proiectul de poziție a Parlamentului European în urma finalizării juridico-lingvistice de 
către serviciile Parlamentului și ale Consiliului se citește după cum urmează:

DECIZIA (UE) 2020/… 
A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din …

de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența 
inspecțiilor în câmp efectuate în Ucraina asupra cerealelor de cultură producătoare de 

semințe și privind echivalența semințelor de cereale produse în Ucraina
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PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 

alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2,

1 Avizul din 18 septembrie 2020 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
2 Poziția Parlamentului European din … (nepublicată înă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului 
din ….
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întrucât:

(1) Decizia 2003/17/CE a Consiliului3 prevede că, în anumite condiții, inspecțiile în câmp 

asupra anumitor plante de cultură producătoare de semințe realizate în țările terțe 

enumerate în anexa I la decizia menționată sunt considerate echivalente cu inspecțiile 

în câmp realizate în conformitate cu dreptul Uniunii și că, în anumite condiții, semințele 

de anumite specii de cereale produse în aceste țări sunt considerate echivalente cu 

semințele produse în conformitate cu dreptul Uniunii.

(2) Ucraina a prezentat Comisiei o cerere pentru acordarea de echivalență sistemului său de 

inspecții în câmp asupra cerealelor de cultură producătoare de semințe și semințelor de 

cereale produse și certificate în Ucraina.

(3) Comisia a examinat legislația relevantă din Ucraina și, pe baza unui audit efectuat în 

2015 în ceea ce privește sistemul de controale oficiale și de certificare a semințelor de 

cereale în Ucraina, precum și echivalența acestuia cu cerințele Uniunii, a publicat 

concluziile sale într-un raport intitulat „Raport final al auditului efectuat în Ucraina, în 

perioada 26 mai -4 iunie 2015, în scopul evaluării sistemului de controale oficiale și de 

certificare a semințelor de cereale și a echivalenței acestora cu cerințele Uniunii 

Europene”. 

3 Decizia 2003/17/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind echivalența inspecțiilor în câmp la 
culturile producătoare de semințe, efectuate în țări terțe și echivalența semințelor produse în țări terțe (JO L 8, 
14.1.2003, p. 10).
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(4) În urma auditului, s-a ajuns la concluzia că inspecțiile în câmp asupra plantelor de 

cultură producătoare de semințe, eșantionarea, testarea și controalele oficiale a 

posteriori vizând semințele de cereale sunt efectuate corespunzător și că îndeplinesc 

condițiile prevăzute în anexa II la Decizia 2003/17/CE și cerințele prevăzute în 

Directiva 66/402/CEE a Consiliului4. În plus, s-a concluzionat că autoritățile naționale 

responsabile cu punerea în aplicare a certificării semințelor din Ucraina sunt competente 

și funcționează în mod corespunzător.

(5) Prin urmare, este oportun să se acorde echivalență inspecțiilor în câmp efectuate în ceea 

ce privește cerealele de cultură producătoare de semințe din Ucraina și semințelor de 

cereale produse în Ucraina și certificate oficial de autoritățile sale.

(6) Prin urmare, Decizia 2003/17/CE ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

4 Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale 
(JO 125, 11.7.1966, p. 2309).
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Articolul 1

Modificarea Deciziei 2003/17/CE

Anexa I la Decizia 2003/17/CE se modifică după cum urmează:

(a) în tabel, se introduce următorul rând între „TR” și „US”:

„UA Ministerul Politicii 

Agricole și Alimentației 

din Ucraina

Khreshchatyk str., 24, 

01001, KIEV

66/402/CEE”

(b) în nota de subsol a tabelului, se introduce următorul text între „TR – Turcia,” și „US – 

Statele Unite ale Americii,”:

„UA – Ucraina,”.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la …,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele
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(Privește toate versiunile lingvistice.)


