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P8_TA(2016)0101 

Aretusloomad ja aretusmaterjal ***I 

Euroopa Parlamendi 12. aprilli 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta 

võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus aretusloomade ja 

aretusmaterjaliga liidus kauplemise ning nende liitu importimise suhtes kehtivate 

zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta (COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 

2014/0032(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2014)0005 – 2014/0032(COD)), 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2014)0004 – 2014/0033(COD)), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 42 ja 

artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-

0032/2014), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. märtsi 2014. aasta 

arvamust1, 

– pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega, 

– võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 18. detsembri 2015. aasta kirjas võetud 

kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ja keskkonna-, 

rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0288/2015), 

                                                 
1  ELT C 226, 16.7.2014, lk 70. 



 

 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. on seisukohal, et kuna komisjoni ettepaneku COM(2014)0004 sisu on sellesse 

seisukohta üle võetud, on seadusandlik menetlus 2014/0033(COD) muutunud 

üleliigseks; 

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon 

kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 



 

 

P8_TC1-COD(2014)0032 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. aprillil 2016. aastal 

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/... 

tõupuhaste aretusloomade, ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali aretuse, 

turustamise ning nende liitu sissetoomise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste 

tingimuste kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 652/2014, nõukogu direktiive 

89/608/EMÜ ja 90/425/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks teatavad õigusaktid 

tõuaretuse valdkonnas (tõuaretuse määrus) 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 

seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2016/1012) lõplikule kujule). 


