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Muudatusettepanek 1
Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu otsus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu otsus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ivan David, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu otsus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret
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Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. võtab vastu esimese lugemise 
seisukoha, võttes üle komisjoni 
ettepaneku;

1. mõjuhinnangu puudumise tõttu 
nõuab komisjoni ettepaneku esimese 
lugemise peatamist;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1a. kutsub komisjoni üles viima enne 
mis tahes otsuse tegemist läbi mõju 
hindamise, et kontrollida, kas see otsus 
tekitab liidu seemneturul majanduslikku 
tasakaalustamatust;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti 
Euroopa Parlamendile saata, kui 
komisjon asendab oma ettepaneku, 
muudab seda oluliselt või kavatseb seda 
oluliselt muuta;

2. palub komisjonil viia enne mis 
tahes otsuse tegemist läbi mõju 
hindamine, et kontrollida, kas see otsus 
tekitab liidu seemneturul majanduslikku 
tasakaalustamatust;

Or. en



AM\1208748ET.docx 5/12 PE653.996v01-00

ET

Muudatusettepanek 7
Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) Vaatamata Euroopa Parlamendi ja 
Euroopa seemnetootjate korduvatele 
nõudmistele keeldus komisjon 
mõjuhinnangut esitamast.

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1b) Seemnetootmine on iga 
põllumajandustootmise süsteemi esimene 
lüli. Sellel on oluline roll toiduainetega 
varustamise sõltumatuse eesmärgi 
saavutamisel ja seetõttu tuleb seda igal 
juhul kaitsta;

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1c) Ukrainas tehtavate kontrollide 
samaväärsuse tunnustamine ei too 
Euroopa seemnetootjatele mingit kasu; 
see tekitab neile uue ebaausa konkurentsi 
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kolmandast riigist, kes saab piiranguteta 
eksportida;

Or. fr

Muudatusettepanek 10
Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1d) Ainult suur agrokeemia- ja 
seemnetööstus on nõus sellise 
samaväärsuse tunnustamisega; üllataval 
kombel on samad ettevõtted seda 
liberaliseerimist viimastel aastatel ära 
kasutanud, paigutades oma tootmise 
massiliselt ümber Ukrainasse; kui see 
menetlus on edukalt lõpule viidud, tekib 
põhjendatud kahtlus, et 
põllumajandusseemnetööstus ja Euroopa 
Komisjon teevad kokkumängu;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 e) Prantsusmaa on maailma suurim 
seemneeksportija, kelle kaubandusbilanss 
on peaaegu miljard eurot aastas; see 
komisjoni riskantne algatus seab selles 
riigis ohtu 20000 põllumajandusettevõtet, 
tipptasemel valdkonna ja mõõtmatud 
jõupingutused agronoomiliste 
teadusuuringute valdkonnas;

Or. fr
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Muudatusettepanek 12
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Mõned Ukraina standardid ja 
tootmismudelid ei ole täielikult kooskõlas 
liidu nõuetega ning fütosanitaar- ja 
sotsiaalsed tingimused ei ole samad mis 
liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4b) Komisjon ei ole läbi viinud mõju 
hindamist, et teha kindlaks, kas 
kõnealune otsus tekitab liidu seemneturul 
majanduslikku tasakaalustamatust.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Seega on asjakohane tunnistada 
samaväärseks Ukrainas tehtavad 
teraviljaseemne põldtunnustamised ning 
tunnistada samaväärseks Ukrainas 
toodetud teraviljaseeme, mille Ukraina 

(5) Komisjon ei ole siiski enne 
nõutava samaväärsuse kinnitamist 
mõjuhinnangut läbi viinud, võttes arvesse 
sotsiaalmajanduslikke tegureid, 
konkurentsi moonutamise ohtu ja turu 
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ametiasutused on ametlikult 
sertifitseerinud.

destabiliseerimise ohtu, eelkõige 
seemnesektoris;

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Ivan David, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Seega on asjakohane tunnistada 
samaväärseks Ukrainas tehtavad 
teraviljaseemne põldtunnustamised ning 
tunnistada samaväärseks Ukrainas toodetud 
teraviljaseeme, mille Ukraina 
ametiasutused on ametlikult 
sertifitseerinud.

(5) Seega ei ole asjakohane tunnistada 
samaväärseks Ukrainas tehtavad 
teraviljaseemne põldtunnustamised ning 
tunnistada samaväärseks Ukrainas toodetud 
teraviljaseeme, mille Ukraina 
ametiasutused on ametlikult 
sertifitseerinud.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ivan David, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Seepärast tuleks otsust 
2003/17/EÜ vastavalt muuta,

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 17
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Seepärast tuleks otsust 2003/17/EÜ 
vastavalt muuta,

(6) Seepärast on asjakohane muuta 
otsust 2003/17/EÜ ja kehtestada 
komisjonile kohustus hinnata nimetatud 
muudatust otsuses, millega tunnistatakse 
samaväärseks Ukrainas tehtud 
teraviljaseemne ja Ukrainas toodetud ja 
riigi ametiasutuste poolt ametlikult 
sertifitseeritud teraviljaseemne 
põldtunnustamine. See hindamine peaks 
hõlmama vähemalt sotsiaalmajanduslikke 
tegureid ja turu destabiliseerimise ohtu, 
eelkõige seemnesektoris. Selle 
hinnanguga võib vajaduse korral 
kaasneda otsus selline samaväärsust 
kinnitav otsus tühistada või peatada, kui 
ilmneb, et liidu seemneturg on tegelikult 
destabiliseeritud.

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Seepärast tuleks otsust 2003/17/EÜ 
vastavalt muuta,

(6) Seepärast tuleks otsust 2003/17/EÜ 
muuta alles pärast mõjuhinnangu 
läbiviimist.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt a
Otsus 2003/17/EÜ
Lisa 1 – tabel
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tabelisse lisatakse kannete „TR“ ja 
„US“ vahele järgmine kanne:

välja jäetud

[...]

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1a
Hindamine

Komisjon hindab 1. juuliks 2021 otsust 
tunnustada Ukrainas teostatud 
teraviljaseemne põldtunnustamise 
samaväärsust Ukrainas toodetud ja 
Ukraina ametiasutuste poolt ametlikult 
sertifitseeritud teraviljaseemnega. See 
hindamine hõlmab vähemalt 
sotsiaalmajanduslikke tegureid ja turu 
destabiliseerimise ohtu, eelkõige 
seemnesektoris. Hindamisega võivad 
kaasneda seadusandlikud ettepanekud 
Ukrainale samaväärsuse andmise 
tühistamiseks või peatamiseks, kui 
leitakse, et liidu seemneturg on tegelikult 
destabiliseeritud.

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Artikkel 1a
Kuue kuu jooksul pärast käesoleva otsuse 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
avaldab komisjon hinnangu otsuse enda 
mõju kohta, eelkõige seoses 
sotsiaalmajanduslike aspektide ja turu 
destabiliseerimise ohuga, eelkõige 
seemnesektoris. Hindamisel tuleb arvesse 
võtta tootmisstandardite ja biotehnoloogia 
kasutamise regulatiivseid erinevusi.
Kui mõjuhinnangu tulemused näitavad, et 
käesoleva otsuse kohase tunnustamise 
puudused kaaluvad üles sellest tuleneva 
kasu, esitab komisjon asjakohased 
seadusandlikud ettepanekud.

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Ivan David, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1a
Ennetus-meetmed

Selle liikmesriigi fütosanitaarasutused, 
kus Ukrainast pärit seeme liidu siseturule 
lastakse, kontrollivad, kas seeme vastab 
liidu seemnenõuetele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on säilitada Ukrainast imporditud seemne kontrollimine, et 
tagada seemnete vastavus liidu õiguse nõuetele liidus kasutatavate seemnete kohta. Suureks 
probleemiks on asjaolu, et geneetiliselt muundatud taimede kasvatamine ei ole Ukrainas 
keelatud. Mitte isegi põllu läheduses, kus kasvatatakse seemnetaimi ELi eksportimiseks. 
Geneetiliselt muundatud taimede õietolm võib saastada seemnete tootmiseks kasvatatavaid 
taimi.
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ELi liikmesriikide põllumajandustootjad peavad olema kindlad, et seemned, mida nad turult 
ostavad, vastavad kõigile seemneid käsitlevate ELi õigusaktide nõuetele. Seda on võimalik 
tagada üksnes fütosanitaarkontrollidega.

Muudatusettepanek 23
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas. Seda kohaldatakse 
järgmisel päeval pärast teate avaldamist 
Euroopa Liidu Teataja C-seerias, mis 
sisaldab artiklis 1a osutatud mõju-
uuringu avaldamisviidet.

Or. en


