
PR\1205272FI.docx PE652.324v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

2020/0053(COD)

5.6.2020

***I
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston 
päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ukrainassa 
viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja 
Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuudesta
(COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Esittelijä: Veronika Vrecionová



PE652.324v01-00 2/6 PR\1205272FI.docx

FI

PR_COD_1app

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 
2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ukrainassa viljakasvien 
siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Ukrainassa tuotettujen 
viljakasvien siementen vastaavuudesta
(COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2020)0137),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C9-0100/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön 
(A9-0000/2020),

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

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

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

1 EUVL C , , s. .
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PERUSTELUT

Esittelijä ehdottaa, että aiheen teknisen luonteen vuoksi ehdotus hyväksytään ilman 
tarkistuksia. Ehdotuksen tavoitteena on saattaa ajan tasalle neuvoston päätös 2003/17/EY, 
jossa säädetään tietyissä kolmansissa maissa tehtyjen viljelystarkastusten ja tiettyjen lajien 
siementen tuotannon vastaavuudesta, kun nämä ovat direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 
2002/54/EY ja 2002/57/EY mukaisia. Oikeusperustana on SEUT-sopimuksen 43 artiklan 
2 kohta.

Ukraina ei ole toistaiseksi ollut niiden maiden luettelossa, jotka hyötyvät vastaavuuden 
tunnustamisesta, minkä vuoksi Ukrainassa korjattujen viljakasvien siementen tuonti Euroopan 
unioniin ei ole tällä hetkellä mahdollista. Ukraina on toimittanut komissiolle pyynnön 
tunnustaa ukrainalaisten viljakasvien siementen vastaavuus neuvoston päätöksen 2003/17/EY 
mukaisesti.

Pyynnön saatuaan komissio tutki Ukrainassa sovellettavaa lainsäädäntöä ja tarkasti 
Ukrainassa käytössä olevan viljelystarkastusjärjestelmän ja viljakasvien siementen 
varmennusjärjestelmän. Tarkastuksen tulokset olivat kaiken kaikkiaan myönteisiä. Ukrainan 
vaatimukset ja käytössä oleva järjestelmä vastaavat unionin vaatimuksia ja järjestelmää ja 
tarjoavat samat takeet kuin unionin järjestelmä.

Ehdotus on EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen tavoitteiden mukainen, koska se edistää 
unionin sääntöjen mukaista siementen kauppaa.

Kuten komission ehdotuksessa todetaan, kaikki edellytykset Ukrainan järjestelmän 
vastaavuuden tunnustamiselle täyttyvät.


