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Alteração 1
Gilles Lebreton

Proposta de decisão–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. fr

Alteração 2
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proposta de decisão
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

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

Proposta de decisão
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 4
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Projeto de resolução legislativa
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N.º 1

Projeto de resolução legislativa Alteração

1. Aprova a sua posição em primeira 
leitura, fazendo sua a proposta da 
Comissão;

1. Na ausência de uma avaliação de 
impacto, solicita a suspensão da primeira 
leitura da proposta da Comissão;

Or. en

Alteração 5
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-A. Insta a Comissão a realizar uma 
avaliação de impacto, antes de ser tomada 
uma decisão, para verificar se a presente 
decisão irá criar desequilíbrios 
económicos no mercado de sementes da 
União;

Or. en

Alteração 6
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Projeto de resolução legislativa
N.º 2

Projeto de resolução legislativa Alteração

2. Requer à Comissão que lhe 
submeta de novo a sua proposta, se a 
substituir, se a alterar substancialmente 
ou se pretender alterá-la 
substancialmente;

2. Requer à Comissão que lhe 
submeta de novo a sua proposta assim que 
for realizada a avaliação de impacto e a 
alterá-la em conformidade;

Or. en

Alteração 7
Gilles Lebreton
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Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A Comissão recusou-se a fornecer 
um estudo de impacto, apesar dos pedidos 
reiterados do Parlamento Europeu e dos 
produtores europeus de sementes;

Or. fr

Alteração 8
Gilles Lebreton

Proposta de decisão
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) A produção de sementes é o 
primeiro elemento do sistema agrícola. 
Desempenha um papel essencial no 
objetivo de soberania alimentar e, por 
conseguinte, deve ser protegida a todo o 
custo;

Or. fr

Alteração 9
Gilles Lebreton

Proposta de decisão
Considerando 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) O reconhecimento da equivalência 
das inspeções na Ucrânia não implica 
qualquer benefício para os produtores 
europeus de sementes; esse 
reconhecimento fará com que os 
produtores europeus enfrentem uma nova 
concorrência desleal de um país terceiro 
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que pode exportar sem restrições;

Or. fr

Alteração 10
Gilles Lebreton

Proposta de decisão
Considerando 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-D) Apenas as grandes indústrias 
agroquímicas e de sementes estão de 
acordo com o reconhecimento dessa 
equivalência; surpreendentemente, essas 
empresas anteciparam mesmo a 
liberalização há alguns anos, ao 
transferirem maciçamente a sua produção 
para a Ucrânia; caso este procedimento 
seja concluído com êxito, existirá, por 
conseguinte, uma forte suspeita de 
conluio entre a indústria das sementes e a 
Comissão Europeia;

Or. fr

Alteração 11
Gilles Lebreton

Proposta de decisão
Considerando 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-E) A França é o principal exportador 
mundial de sementes, com um saldo 
comercial de quase mil milhões de euros 
por ano; esta iniciativa imprudente da 
Comissão coloca em perigo 20 000 
explorações nesse país, um setor de 
excelência e incalculáveis esforços de 
investigação agronómica;

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

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Algumas normas e padrões de 
produção na Ucrânia não cumprem 
plenamente os requisitos da União e 
algumas condições fitossanitárias e 
sociais não são as mesmas que na União;

Or. en

Alteração 13
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proposta de decisão
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) A Comissão não realizou uma 
avaliação de impacto para determinar se a 
presente decisão irá criar desequilíbrios 
económicos no mercado de sementes da 
União;

Or. en

Alteração 14
Anne Sander

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Por conseguinte, afigura-se 
adequado conceder a equivalência no 
respeitante às inspeções de campo 
efetuadas em sementes de cereais na 

(5) No entanto, a Comissão não 
realizou nenhum estudo de impacto que 
tivesse em conta elementos 
socioeconómicos ou os riscos de distorção 
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Ucrânia e no atinente às sementes de 
cereais produzidas na Ucrânia e 
oficialmente certificadas pelas 
autoridades ucranianas.

da concorrência e de desestabilização do 
mercado, em especial no setor das 
sementes, antes de conceder a 
equivalência solicitada;

Or. fr

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

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Por conseguinte, afigura-se 
adequado conceder a equivalência no 
respeitante às inspeções de campo 
efetuadas em sementes de cereais na 
Ucrânia e no atinente às sementes de 
cereais produzidas na Ucrânia e 
oficialmente certificadas pelas autoridades 
ucranianas.

(5) Afigura-se inadequado conceder a 
equivalência no respeitante às inspeções de 
campo efetuadas em sementes de cereais 
na Ucrânia e no atinente às sementes de 
cereais produzidas na Ucrânia e 
oficialmente certificadas pelas autoridades 
ucranianas.

Or. en

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

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Decisão 2003/17/CE deve, pois, 
ser alterada em conformidade,

Suprimido

Or. en

Alteração 17
Anne Sander

Proposta de decisão
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Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Decisão 2003/17/CE deve, pois, 
ser alterada em conformidade,

(6) A Decisão 2003/17/CE deve, pois, 
ser alterada e a Comissão deve estar 
sujeita à obrigação de realizar uma 
avaliação da referida alteração da decisão 
que visa conceder a equivalência no 
respeitante às inspeções de campo 
efetuadas em sementes de cereais na 
Ucrânia e no atinente às sementes de 
cereais produzidas na Ucrânia e 
oficialmente certificadas pelas 
autoridades ucranianas. Essa avaliação 
deve incluir, pelo menos, os fatores 
socioeconómicos e os riscos de 
desestabilização do mercado, em especial 
no setor das sementes. Pode ser 
acompanhada, se necessário, por uma 
decisão destinada a revogar ou suspender 
a decisão de equivalência caso se 
verifique que o mercado de sementes da 
União Europeia foi realmente 
desestabilizado.

Or. fr

Alteração 18
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Decisão 2003/17/CE deve, pois, 
ser alterada em conformidade,

(6) A Decisão 2003/17/CE apenas 
deve ser alterada após a realização de uma 
avaliação de impacto.

Or. en

Alteração 19
Gilles Lebreton
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Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea a)
Decisão 2003/17/CE
Nexo I – quadro

Texto da Comissão Alteração

a) No quadro, é aditada a seguinte 
entrada entre «TR» e «US»:

Suprimido

[...]

Or. fr

Alteração 20
Anne Sander

Proposta de decisão
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Avaliação

O mais tardar até 1 de janeiro de 2021, a 
Comissão deve realizar uma avaliação da 
decisão destinada a conceder a 
equivalência no respeitante às inspeções 
de campo efetuadas em sementes de 
cereais na Ucrânia e no atinente às 
sementes de cereais produzidas na 
Ucrânia e oficialmente certificadas pelas 
autoridades ucranianas. Essa avaliação 
deve incluir, pelo menos, os fatores 
socioeconómicos e os riscos de 
desestabilização do mercado, em especial 
no setor das sementes. Pode ser 
acompanhada por propostas legislativas 
destinadas a revogar ou suspender a 
concessão de equivalência à Ucrânia caso 
se verifique que o mercado de sementes da 
União Europeia foi realmente 
desestabilizado.

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

Proposta de decisão
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
No prazo de seis meses após a publicação 
da presente decisão no Jornal Oficial da 
União Europeia, a Comissão deve 
publicar uma avaliação de impacto da 
decisão, sobre, nomeadamente, os aspetos 
socioeconómicos e os riscos de 
desestabilização do mercado, em especial 
no setor das sementes. Essa avaliação 
deve ter em conta as divergências 
regulamentares das normas de produção e 
a utilização de biotecnologia.
Caso o resultado da avaliação de impacto 
revele que as desvantagens do 
reconhecimento previsto na presente 
decisão são superiores aos benefícios, a 
Comissão deve apresentar propostas 
legislativas adequadas.

Or. fr

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

Proposta de decisão
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Verificação

As autoridades fitossanitárias dos 
Estados-Membros em que as sementes da 
Ucrânia são colocadas no mercado 
interno da União devem verificar se essas 
sementes cumprem os requisitos da União 
em matéria de sementes.

Or. en
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Justificação

O objetivo da alteração é manter as verificações das sementes importadas da Ucrânia, a fim 
de garantir que as sementes cumprem os requisitos da legislação da UE relativa às sementes 
utilizadas na União. Um dos principais problemas é o facto de o cultivo de plantas 
geneticamente modificadas não ser proibido na Ucrânia. Nem sequer nas proximidades de 
um campo de produção de sementes para exportação para a UE. O pólen de plantas 
geneticamente modificadas pode contaminar as plantas cultivadas para produzir sementes.

Os agricultores dos Estados-Membros devem poder ter a certeza de que as sementes que 
compram no mercado cumprem todos os requisitos da legislação da UE relativa às sementes. 
Tal apenas pode ser assegurado através de controlos fitossanitários.

Alteração 23
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

A presente decisão entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia. É 
aplicável a partir do dia seguinte ao da 
publicação de um aviso na série «C» do 
Jornal Oficial que contenha a referência 
de publicação do estudo de impacto a que 
se refere o artigo 1.º-A.

Or. en


