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Amendamentul 1
Gilles Lebreton

Propunere de decizie
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. fr

Amendamentul 2
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propunere de decizie
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

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

Propunere de decizie
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 4
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret
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Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1. adoptă poziția sa în primă lectură 
preluând propunerea Comisiei;

1. în lipsa unei evaluări a impactului, 
solicită suspendarea primei lecturi privind 
propunerea Comisiei;

Or. en

Amendamentul 5
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. invită Comisia să efectueze o 
evaluare a impactului, înainte de 
adoptarea oricărei decizii, pentru a 
verifica dacă prezenta decizie va crea 
dezechilibre economice pe piața 
semințelor din Uniune;

Or. en

Amendamentul 6
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 2

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din 
nou în cazul în care își înlocuiește, își 
modifică în mod substanțial sau 
intenționează să-și modifice în mod 
substanțial propunerea;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din 
nou imediat după finalizarea evaluării 
impactului și să-și modifice în consecință 
propunerea;

Or. en
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Amendamentul 7
Gilles Lebreton

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia a refuzat să prezinte o 
evaluare a impactului, în pofida 
solicitărilor repetate din partea 
Parlamentului European și a 
producătorilor europeni de semințe.

Or. fr

Amendamentul 8
Gilles Lebreton

Propunere de decizie
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Producția de semințe stă la baza 
oricărui sistem agricol. Ea joacă un rol 
capital în ceea ce privește obiectivul 
suveranității alimentare și, în această 
calitate, trebuie protejată cu orice preț.

Or. fr

Amendamentul 9
Gilles Lebreton

Propunere de decizie
Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Recunoașterea echivalenței 
inspecțiilor în câmp efectuate în Ucraina 
nu le va aduce niciun beneficiu 
producătorilor europeni de semințe; 
aceasta va genera o nouă concurență 
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neloială din partea unei țări terțe care va 
putea să exporte fără constrângeri.

Or. fr

Amendamentul 10
Gilles Lebreton

Propunere de decizie
Considerentul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Doar marile companii din 
domeniile agrochimic și al producției de 
semințe sunt de acord cu recunoașterea 
acestei echivalențe; în mod surprinzător, 
aceleași întreprinderi au anticipat deja, de 
altfel, de câțiva ani această liberalizare și 
și-au delocalizat masiv producția în 
Ucraina; în cazul în care procedura va 
trece, va exista, așadar, o suspiciune 
puternică și justificată privind o coluziune 
între marile companii din domeniile 
agrochimic și al producției de semințe și 
Comisia Europeană.

Or. fr

Amendamentul 11
Gilles Lebreton

Propunere de decizie
Considerentul 1 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) Franța este primul exportator 
mondial de semințe, cu un sold comercial 
de aproape 1 miliard EUR anual; această 
inițiativă riscantă a Comisiei pune în 
pericol 20 000 de exploatații din această 
țară, o filieră de excelență și eforturi 
incalculabile din domeniul cercetării 
agronomice.
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Or. fr

Amendamentul 12
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propunere de decizie
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Unele standarde și modele de 
producție din Ucraina nu sunt pe deplin 
aliniate la cerințele Uniunii, iar condițiile 
fitosanitare și cele sociale nu sunt 
similare celor din Uniune;

Or. en

Amendamentul 13
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propunere de decizie
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Comisia nu a efectuat o evaluare a 
impactului pentru a stabili dacă prezenta 
decizie va crea dezechilibre economice pe 
piața semințelor din Uniune;

Or. en

Amendamentul 14
Anne Sander

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Cu toate acestea, nicio evaluare a 
impactului care să țină cont de elementele 
socioeconomice și să aibă în vedere 
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cereale din Ucraina și semințelor de 
cereale produse în Ucraina și certificate 
oficial de autoritățile sale.

riscurile de denaturare a concurenței și de 
destabilizare a pieței, în special în sectorul 
semințelor, nu a fost realizată de Comisie 
înainte de acordarea echivalenței 
solicitate.

Or. fr

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

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin urmare, este oportun să se 
acorde echivalență inspecțiilor în câmp 
efectuate în ceea ce privește semințele de 
cereale din Ucraina și semințelor de cereale 
produse în Ucraina și certificate oficial de 
autoritățile sale.

(5) Nu este oportun să se acorde 
echivalență inspecțiilor în câmp efectuate 
în ceea ce privește semințele de cereale din 
Ucraina și semințelor de cereale produse în 
Ucraina și certificate oficial de autoritățile 
sale.

Or. en

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

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin urmare, Decizia 2003/17/CE 
trebuie modificată în consecință,

eliminat

Or. en

Amendamentul 17
Anne Sander

Propunere de decizie
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin urmare, Decizia 2003/17/CE 
trebuie modificată în consecință,

(6) Prin urmare, Decizia 2003/17/CE 
trebuie modificată și trebuie să se 
introducă o obligație pentru Comisie să 
efectueze o evaluare a modificării 
respective a deciziei privind acordarea 
echivalenței în ceea ce privește inspecțiile 
în câmp ale semințelor de cereale 
efectuate în Ucraina și ale semințelor de 
cereale produse în Ucraina și certificate 
oficial de autoritățile naționale. Această 
evaluare va trebui să vizeze, cel puțin, 
elemente socioeconomice și riscurile de 
destabilizare a pieței, în special în sectorul 
semințelor. Ea ar putea să fie urmată, 
dacă va fi cazul, de o decizie de revocare 
sau suspendare a deciziei de echivalență 
dacă s-ar dovedi că piața semințelor din 
Uniunea Europeană este într-adevăr 
destabilizată.

Or. fr

Amendamentul 18
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin urmare, Decizia 2003/17/CE 
trebuie modificată în consecință,

(6) Decizia 2003/17/CE trebuie 
modificată doar după efectuarea unei 
evaluări a impactului.

Or. en

Amendamentul 19
Gilles Lebreton

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – litera a
Decizia 2003/17/CE
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Anexa 1 – tabel

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) În tabel, se introduce următoarea 
rubrică între „TR” și „US”:

eliminat

[...]

Or. fr

Amendamentul 20
Anne Sander

Propunere de decizie
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Evaluarea

Cel târziu la 1 iulie 2021, Comisia 
evaluează decizia de acordare a 
echivalenței în cazul inspecțiilor în câmp 
efectuate în Ucraina privind semințele de 
cereale și semințelor de cereale produse în 
Ucraina și certificate oficial de 
autoritățile naționale. Această evaluare 
vizează, cel puțin, elemente 
socioeconomice și riscurile de 
destabilizare a pieței, în special în sectorul 
semințelor. Ea ar putea să fie însoțită de 
propuneri legislative de revocare sau 
suspendare a deciziei de echivalență 
acordate Ucrainei dacă s-ar dovedi că 
piața semințelor din Uniunea Europeană 
este într-adevăr destabilizată.

Or. fr

Amendamentul 21
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propunere de decizie
Articolul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
În cele șase luni de la publicarea 
prezentei decizii în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, Comisia publică o 
evaluare a impactului acesteia, vizând, în 
special, aspectele socioeconomice și 
riscurile de destabilizare a pieței, 
îndeosebi în sectorul semințelor. 
Evaluarea trebuie să ia în considerare 
diferențele reglementare în ceea ce 
privește normele de producție și utilizarea 
biotehnologiilor.
Dacă rezultatul evaluării impactului arată 
că dezavantajele recunoașterii avute în 
vedere de prezenta decizie sunt mai mari 
decât beneficiile, Comisia prezintă 
propunerile legislative adecvate.

Or. fr

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

Propunere de decizie
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Controale

Autoritățile fitosanitare din statul 
membru în care semințele din Ucraina 
sunt introduse pe piața unică a Uniunii 
verifică conformitatea acestora cu 
cerințele Uniunii privind semințele.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează menținerea controalelor asupra semințelor importate din Ucraina, 
pentru a asigura faptul că acestea îndeplinesc cerințele din legislația UE privind semințele 
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utilizate în Uniune. O problemă majoră o reprezintă faptul că în Ucraina nu este interzisă 
cultivarea plantelor modificate genetic. Nici măcar în apropierea unui câmp pe care sunt 
cultivate plante producătoare de semințe pentru exportul către UE. Polenul provenit de la 
OMG poate contamina plantele cultivate pentru semințe.

Fermierii din statele membre ale UE trebuie să aibă certitudinea că semințele pe care le 
achiziționează de pe piață îndeplinesc toate cerințele legislației UE privind semințele. Acest 
lucru poate fi asigurat doar prin controale fitosanitare.

Amendamentul 23
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prezenta decizie intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ea se 
aplică din ziua următoare celei publicării 
în Jurnalul Oficial (seria „C”) a unui aviz 
care conține referința publicării evaluării 
impactului menționate la articolul 1a.

Or. en


