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Tarkistus 1
Gilles Lebreton

Ehdotus päätökseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. fr

Tarkistus 2
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Ehdotus päätökseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 4
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret
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Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 kohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn 
kantanaan komission ehdotuksen;

1. pyytää lykkäämään komission 
ehdotuksen ensimmäistä käsittelyä, koska 
vaikutustenarviointia ei ole tehty;

Or. en

Tarkistus 5
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota tekemään 
vaikutustenarvioinnin ennen päätöksen 
tekemistä, jotta voidaan tarkistaa, 
johtaako päätös taloudellisiin 
epätasapainotiloihin unionin 
siemenmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 6
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
2 kohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

2. pyytää komissiota antamaan asian 
uudelleen Euroopan parlamentin 
käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, 
muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo 
muuttaa sitä huomattavasti;

2. pyytää komissiota antamaan asian 
uudelleen Euroopan parlamentin 
käsiteltäväksi heti, kun 
vaikutustenarviointi on tehty, ja 
muuttamaan ehdotustaan vastaavasti;

Or. en
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Tarkistus 7
Gilles Lebreton

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan parlamentin ja 
eurooppalaisten siemenviljelijöiden 
toistuvista pyynnöistä huolimatta komissio 
on kieltäytynyt toimittamasta 
vaikutustenarviointia.

Or. fr

Tarkistus 8
Gilles Lebreton

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Siementen tuotanto on koko 
maatalousjärjestelmän lähtökohta. Se on 
keskeisessä asemassa tavoiteltaessa 
elintarvikeomavaisuutta, minkä vuoksi 
sitä on suojeltava kaikin keinoin.

Or. fr

Tarkistus 9
Gilles Lebreton

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Ukrainassa suoritettujen 
tarkastusten vastaavuuden 
tunnustaminen ei hyödytä mitenkään 
eurooppalaisia siemenviljelijöitä. Sen 
seurauksena viljelijät joutuvat uuteen 
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epäoikeudenmukaiseen 
kilpailutilanteeseen kolmannen maan 
kanssa, joka voi viedä siemeniä 
rajoituksetta.

Or. fr

Tarkistus 10
Gilles Lebreton

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 d) Ainoastaan suuret 
maatalouskemikaalien ja siementen 
tuottajat kannattavat vastaavuuden 
tunnustamista. Kyseiset yritykset ovatkin 
hämmästyttävästi ennakoineet tätä 
vapauttamista jo muutaman vuoden ajan 
ja siirtäneet merkittävästi tuotantoaan 
Ukrainaan. Jos tämä menettely saatetaan 
loppuun, voidaan perustellusti ja vahvasti 
epäillä, että siementuotantoteollisuus ja 
komissio tekevät kilpailunvastaista 
yhteistyötä.

Or. fr

Tarkistus 11
Gilles Lebreton

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 e) Ranska on maailman suurin 
siementen viejä, ja sen vuosittainen 
kaupan arvo on lähes miljardi euroa. 
Tämä komission riskialtis aloite 
vaarantaa Ranskan 20 000 maatilaa, 
johtavan toimialan ja 
maataloustutkimuksen lukemattomat 
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ponnistelut.

Or. fr

Tarkistus 12
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jotkin Ukrainan normit ja 
tuotantotavat eivät vastaa täysin unionin 
vaatimuksia, ja kasvinterveysvaatimukset 
ja sosiaaliset olot eroavat unionin 
vastaavista.

Or. en

Tarkistus 13
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Komissio ei ole tehnyt 
vaikutustenarviointia selvittääkseen, 
johtaako päätös taloudellisiin 
epätasapainotiloihin unionin 
siemenmarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 14
Anne Sander

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Sen vuoksi on aiheellista 
tunnustaa Ukrainassa tehtävien 
viljakasvien siemeniä koskevien 
viljelystarkastusten ja Ukrainassa 
tuotettujen ja Ukrainan viranomaisten 
virallisesti varmentamien viljakasvien 
siementen vastaavuus.

(5) Komissio ei ole kuitenkaan tehnyt 
ennen pyydetyn vastaavuuden 
myöntämistä ainuttakaan 
vaikutustenarviointia, jossa olisi tutkittu 
sosioekonomisia tekijöitä ja kilpailun 
vääristymisen ja markkinoiden vakauden 
horjuttamisen vaaroja erityisesti 
siemenviljelyn alalla.

Or. fr

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sen vuoksi on aiheellista 
tunnustaa Ukrainassa tehtävien 
viljakasvien siemeniä koskevien 
viljelystarkastusten ja Ukrainassa 
tuotettujen ja Ukrainan viranomaisten 
virallisesti varmentamien viljakasvien 
siementen vastaavuus.

(5) Ukrainassa tehtävien viljakasvien 
siemeniä koskevien viljelystarkastusten ja 
Ukrainassa tuotettujen ja Ukrainan 
viranomaisten virallisesti varmentamien 
viljakasvien siementen vastaavuutta ei ole 
aiheellista tunnustaa.

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Päätöstä 2003/17/EY olisi sen 
vuoksi muutettava,

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 17
Anne Sander

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Päätöstä 2003/17/EY olisi sen 
vuoksi muutettava,

(6) Päätöstä 2003/17/EY olisi 
muutettava, ja komissio olisi velvoitettava 
tekemään arviointi Ukrainassa tehtävien 
viljakasvien siemeniä koskevien 
viljelystarkastusten ja Ukrainassa 
tuotettujen ja Ukrainan viranomaisten 
virallisesti varmentamien viljakasvien 
siementen vastaavuuden tunnustamista 
koskevan päätöksen muuttamisesta. Tässä 
arvioinnissa on käsiteltävä ainakin 
sosioekonomisia tekijöitä ja markkinoiden 
vakauden horjuttamisen vaaroja 
erityisesti siemenviljelyn alalla. 
Arvioinnin perusteella voidaan 
tarvittaessa tehdä päätös kumota 
vastaavuuden tunnustamista koskeva 
päätös tai keskeyttää sen soveltaminen, 
jos osoittautuu, että sen soveltaminen 
todellakin horjutti unionin 
siemenmarkkinoiden vakautta,

Or. fr

Tarkistus 18
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Päätöstä 2003/17/EY olisi sen 
vuoksi muutettava,

(6) Päätöstä 2003/17/EY olisi 
muutettava vasta sen jälkeen, kun 
vaikutustenarviointi on tehty,

Or. en
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Tarkistus 19
Gilles Lebreton

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Päätös 2003/17/EY
Liite – taulukko

Komission teksti Tarkistus

a) Lisätään taulukkoon kohtien ”TR” 
ja ”US” väliin seuraava kohta:

Poistetaan.

[...]

Or. fr

Tarkistus 20
Anne Sander

Ehdotus päätökseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Arviointi

Komissio arvioi viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 2021 päätöstä tunnustaa 
Ukrainassa tehtävien viljakasvien 
siemeniä koskevien viljelystarkastusten ja 
Ukrainassa tuotettujen ja Ukrainan 
viranomaisten virallisesti varmentamien 
viljakasvien siementen vastaavuus. Tässä 
arvioinnissa käsitellään ainakin 
sosioekonomisia tekijöitä ja markkinoiden 
vakauden horjuttamisen vaaroja 
erityisesti siemenviljelyn 
alalla. Arvioinnin perusteella voidaan 
laatia lainsäädäntöehdotuksia Ukrainalle 
myönnetyn vastaavuuden kumoamisesta 
tai sen soveltamisen keskeyttämisestä, jos 
osoittautuu, että sen soveltaminen 
todellakin horjutti unionin 
siemenmarkkinoiden vakautta.

Or. fr
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Tarkistus 21
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Ehdotus päätökseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Komissio julkaisee kuuden kuukauden 
kuluessa tämän päätöksen julkaisemisesta 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
itse päätöstä koskevan 
vaikutustenarvioinnin, jossa käsitellään 
varsinkin sosioekonomisia tekijöitä ja 
markkinoiden vakauden horjuttamisen 
vaaroja erityisesti siemenviljelyn alalla. 
Arvioinnissa on otettava huomioon 
tuotantonormien ja bioteknologian käytön 
sääntelyerot.
Jos vaikutustenarviointi osoittaa, että 
tässä päätöksessä säädetyn vastaavuuden 
tunnustamisen haitat ovat suuremmat 
kuin sen hyödyt, komissio esittää 
asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia.

Or. fr

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

Ehdotus päätökseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Tarkistaminen

Sen jäsenvaltion kasvinterveydestä 
vastaavat viranomaiset, jossa Ukrainasta 
peräisin olevat siemenet saatetaan 
unionin sisämarkkinoille, tarkistavat, että 
kyseiset siemenet ovat siemeniä koskevien 
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unionin vaatimusten mukaisia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on jatkaa Ukrainasta unioniin tuotujen siementen tarkistuksia, jotta 
voidaan varmistaa, että siemenet ovat unionissa käytettäviä siemeniä koskevan unionin 
lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Suuri ongelma on se, ettei muuntogeenisten kasvien 
viljelyä ole kielletty Ukrainassa. Sitä ei ole kielletty edes sellaisten peltojen läheisyydessä, 
joilla viljellään unioniin vietäväksi tarkoitettujen siementen tuotantoon tarkoitettuja kasveja. 
Muuntogeenisten kasvien siitepöly voi saastuttaa siementen tuotantoon tarkoitettuja kasveja.

EU:n jäsenvaltioiden viljelijöiden on oltava varmoja, että siemenet, joita he ostavat 
markkinoilta, ovat siemeniä koskevan unionin lainsäädännön kaikkien vaatimusten mukaisia. 
Tämä voidaan varmistaa vain perusteellisilla kasvinterveystarkastuksilla.

Tarkistus 23
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä päätös tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä päätös tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. Sitä 
sovelletaan sitä päivää seuraavasta 
päivästä, jona virallisen lehden C-sarjassa 
on julkaistu 1 a artiklassa tarkoitetun 
vaikutustenarvioinnin julkaisuviitteen 
sisältävä ilmoitus.

Or. en


