
AM\1208748BG.docx PE653.996v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

2020/0053(COD)

6.7.2020

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 23
Проект на доклад
Вероника Вреционова
(PE652.324v01-00)

Еквивалентността на извършените в Украйна полски инспекции на 
посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на 
еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в 
Украйна

Предложение за решение
(COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))



PE653.996v01-00 2/13 AM\1208748BG.docx

BG

AM_Com_LegReport



AM\1208748BG.docx 3/13 PE653.996v01-00

BG

Изменение 1
Жил Льобретон

Предложение за решение
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. fr

Изменение 2
Жереми Десерл, Шарл Гьоренс, Ирен Толре

Предложение за решение
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 3
Иван Давид, Елена Лици, Жил Льобретон, Анджело Чока, Мара Бицото

Предложение за решение
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 4
Жереми Десерл, Шарл Гьоренс, Ирен Толре
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Проект на законодателна резолюция
Параграф 1

Проект на законодателна резолюция Изменение

1. приема своята позиция на 
първо четене, която съвпада с 
предложението на Комисията;

1. при липсата на оценка на 
въздействието, призовава за 
прекратяване на първото четене на 
предложението на Комисията;

Or. en

Изменение 5
Жереми Десерл, Шарл Гьоренс, Ирен Толре

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 a (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1a. призовава Комисията да 
извърши оценка на въздействието, 
преди да бъде взето каквото и да било 
решение, за да се провери дали това 
решение ще създаде нови 
икономически неравенства на пазара 
на семена в ЕС;

Or. en

Изменение 6
Жереми Десерл, Шарл Гьоренс, Ирен Толре

Проект на законодателна резолюция
Параграф 2

Проект на законодателна резолюция Изменение

2. приканва Комисията да се 
отнесе до него отново, в случай че 
замени своето предложение с друг 
текст или внесе или възнамерява да 
внесе съществени промени в това 
предложение;

2. веднага щом оценката на 
въздействието бъде извършена, 
приканва Комисията да се отнесе до 
Парламента и съответно да промени 
своето предложение;
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Or. en

Изменение 7
Жил Льобретон

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a) Комисията отказа да 
предостави оценка на въздействието 
въпреки многократните искания от 
страна на Европейския парламент и 
европейските производители на 
семена;

Or. fr

Изменение 8
Жил Льобретон

Предложение за решение
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б) Производството на семена е 
първата стъпка във всяка 
селскостопанска система. То има 
ключова роля в постигането на целта 
за продоволствена сигурност и поради 
това на всяка цена трябва да бъде 
защитавано;

Or. fr

Изменение 9
Жил Льобретон

Предложение за решение
Съображение 1 в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1в) Признаването на 
еквивалентността на инспекциите в 
Украйна няма да донесе ползи за 
европейските производители на 
семена; за тях то би означавало нова 
нелоялна конкуренция от страна на 
трета държава, която може да 
извършва износ без ограничения;

Or. fr

Изменение 10
Жил Льобретон

Предложение за решение
Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г) Единствено големите 
производители на семена и 
агрохимични продукти са съгласни с 
признаването на такава 
еквивалентност; изненадващо, през 
последните години същите 
дружества са предвидили това 
либерализиране, като масово са 
преместили производството си в 
Украйна; ако тази процедура 
приключи успешно, ще бъде напълно 
основателно да се заподозре наличие 
на тайно споразумение между 
сектора на селското стопанство и 
семената и Европейската комисия;

Or. fr

Изменение 11
Жил Льобретон

Предложение за решение
Съображение 1 д (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2д) Франция е най-големият 
износител на семена в света, като 
търговският ѝ баланс възлиза на 
почти един милиард евро годишно; 
тази рискова инициатива на 
Комисията поставя в опасност 20000 
стопанства от този водещ сектор и 
неизмерими усилия на научните 
изследвания в селскостопанската 
област;

Or. fr

Изменение 12
Жереми Десерл, Шарл Гьоренс, Ирен Толре

Предложение за решение
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Някои стандарти и 
производствени практики в Украйна 
не са изцяло в съответствие с 
изискванията на Съюза, а 
фитосанитарните и социалните 
условия не са същите като в Съюза;

Or. en

Изменение 13
Жереми Десерл, Шарл Гьоренс, Ирен Толре

Предложение за решение
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Комисията не е извършила 
оценка на въздействието, за да се 
определи дали това решение ще доведе 
до икономически неравенства на 
пазара на семена в Съюза;
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Or. en

Изменение 14
Ан Сандер

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Поради това е целесъобразно да 
се признае еквивалентността на 
извършваните полски инспекции на 
семената от зърнени култури в 
Украйна и еквивалентността на 
семената от зърнени култури, 
произведени в Украйна и официално 
сертифицирани от нейните органи.

(5) Въпреки това, преди да 
предостави исканата 
еквивалентност, Комисията не е 
извършила оценка на въздействието, 
която да взема предвид социално-
икономическите фактори и 
рисковете от нарушаване на 
конкуренцията и дестабилизиране на 
пазара, по-специално в сектора на 
семената;

Or. fr

Изменение 15
Иван Давид, Елена Лици, Жил Льобретон, Анджело Чока, Мара Бицото

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Поради това е целесъобразно да 
се признае еквивалентността на 
извършваните полски инспекции на 
семената от зърнени култури в Украйна 
и еквивалентността на семената от 
зърнени култури, произведени в 
Украйна и официално сертифицирани от 
нейните органи.

(5) Не е целесъобразно да се признае 
еквивалентността на извършваните 
полски инспекции на семената от 
зърнени култури в Украйна и 
еквивалентността на семената от 
зърнени култури, произведени в 
Украйна и официално сертифицирани от 
нейните органи.

Or. en

Изменение 16
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Иван Давид, Елена Лици, Жил Льобретон, Анджело Чока, Мара Бицото

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 17
Ан Сандер

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(6) Поради това Решение 2003/17/ЕО 
следва да бъде изменено и да бъде 
въведено задължение, което да 
изисква от Комисията да извърши 
оценка на това изменение на 
решението за признаване на 
еквивалетността на извършваните 
полски инспекции на семената от 
зърнени култури в Украйна и 
еквивалентността на семената от 
зърнени култури, произведени в 
Украйна и официално сертифицирани 
от нейните органи. Тази оценка 
следва да обхваща най-малко 
социално-икономическите фактори и 
рисковете от дестабилизиране на 
пазара, по-специално в сектора на 
семената. Ако е целесъобразно, тази 
оценка може да бъде придружена от 
решение за отмяна или временно 
прекратяване на това решение за 
признаване на еквивалентността, ако 
бъде установено, че пазарът на семена 
на Европейския съюз действително е 
дестабилизиран.
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Or. fr

Изменение 18
Жереми Десерл, Шарл Гьоренс, Ирен Толре

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(6) Решение 2003/17/ЕО следва да 
бъде изменено единствено след като 
бъде извършена оценка на 
въздействието.

Or. en

Изменение 19
Жил Льобретон

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – буква а
Решение 2003/17/ЕО
Приложение 1 – таблица

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) В таблицата между „TR“ и 
„USA“ се вмъква следното вписване:

заличава се

[...]

Or. fr

Изменение 20
Ан Сандер

Предложение за решение
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
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Оценка
Не по-късно от 1 юли 2021 г. 
Комисията извършва оценка на 
решението да се признае 
еквивалентността на извършваните 
полски инспекции на семената от 
зърнени култури в Украйна и 
еквивалентността на семената от 
зърнени култури, произведени в 
Украйна и официално сертифицирани 
от нейните органи. Тази оценка 
обхваща най-малко социално-
икономическите фактори и 
рисковете от дестабилизиране на 
пазара, по-специално в сектора на 
семената. Тази оценка може да бъде 
придружена от законодателни 
предложения за отмяна или временно 
прекратяване на признаването на 
еквивалентността на Украйна, ако 
бъде установено, че пазарът на семена 
на Европейския съюз действително е 
дестабилизиран.

Or. fr

Изменение 21
Жереми Десерл, Шарл Гьоренс, Ирен Толре

Предложение за решение
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a
Три дни след публикуването на това 
решене в Официален вестник на 
Европейския съюз Комисията 
публикува оценка на въздействието на 
това решение, що се отнася по-
специално до социално-
икономическите фактори и 
рисковете за дестабилизиране на 
пазара, особено в сектора на 
семената. Тази оценка трябва да 
вземе предвид регулаторните 
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различия в стандартите за 
производство и в използването на 
биотехнологиите.
Ако резултатът от оценката на 
въздействието разкрие, че 
недостатъците на признаването, 
предвидено чрез това решение, са 
повече от неговите предимства, 
Комисията ще представи подходящи 
законодателни предложения.

Or. fr

Изменение 22
Иван Давид, Елена Лици, Жил Льобретон, Анджело Чока, Мара Бицото

Предложение за решение
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Проверка

Фитосанитарните органи на 
държавата членка, в която семената 
от Украйна се пускат на вътрешния 
пазар на Съюза, проверява дали тези 
семена отговарят на изискванията на 
Съюза относно семената.

Or. en

Обосновка

Целта на изменението е да продължат проверките на семената, внасяни от Украйна, 
за да се гарантира, че те отговарят на изискванията на правото на ЕС относно 
семената, използвани в Съюза. Основен проблем е фактът, че отглеждането на 
генетично модифицирани растения не е забранено в Украйна. Дори и в близост до 
място, където се отглеждат растения за семена с цел износ в ЕС. Прашец от 
генетично модифицирани растения може да замърси растенията, отглеждани за 
семена.

Земеделските стопани в държавите – членки на ЕС, трябва да бъдат сигурни, че 
семената, които купуват на пазара, отговарят на всички изисквания на правото на 
ЕС в областта на семената. Това може да бъде гарантирано единствено чрез 
фитосанитарен контрол.
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Изменение 23
Жереми Десерл, Шарл Гьоренс, Ирен Толре

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото решение влиза в сила на 
двадесетия ден след деня на 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Настоящото решение влиза в сила на 
двадесетия ден след деня на 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз. То се прилага на 
деня след публикуването на известие в 
серия „С“ на Официален вестник, 
съдържащо данни за публикацията на 
проучването на въздействието, 
посочено в член 1а.

Or. en


