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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 
decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności przeprowadzanych na 
Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych 
i w sprawie równoważności materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na 
Ukrainie
(COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2020)0137),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C9-0100/2020),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia [...]1,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A9-0000/2020),

1. zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

1 Dz.U. C z , s. .
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UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni proponuje przyjęcie tego wniosku bez poprawek ze względu na techniczny 
charakter tego dossier. Wniosek ma na celu aktualizację decyzji Rady 2003/17/WE, w której 
uznano równoważność niektórych państw trzecich w odniesieniu do inspekcji polowych 
i produkcji materiału siewnego niektórych gatunków, prowadzonych zgodnie z dyrektywami 
66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE i 2002/57/WE. Podstawą prawną jest zatem art. 43 
ust. 2 TFUE.

Ukraina nie znajduje się dotychczas w wykazie państw korzystających z tej równoważności. 
zatem przywóz do Unii Europejskiej materiału siewnego roślin zbożowych zebranego w tym 
państwie nie jest obecnie możliwy. Ukraina przedłożyła Komisji wniosek o objęcie jej 
materiału siewnego roślin zbożowych decyzją Rady 2003/17/WE jako równoważnego.

W odpowiedzi na ten wniosek Komisja przeprowadziła analizę obowiązującego 
prawodawstwa Ukrainy oraz audyt inspekcji polowych i systemu certyfikacji materiału 
siewnego roślin zbożowych na Ukrainie. Ogólne wyniki tej analizy były pozytywne. System 
i jego wymogi są równoważne z systemem i wymogami unijnymi oraz dają taką samą 
pewność jak system unijny.

Niniejszy wniosek jest zgodny z celami układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą, 
ponieważ pobudzi handel materiałem siewnym zgodnym z przepisami UE.

Jak wyjaśniono we wniosku Komisji, wszystkie warunki zostały spełnione w celu uznania 
równoważności w przypadku Ukrainy.


