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Põldtunnustamise samaväärsus ***I
Euroopa Parlamendi 11. septembri 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 
otsust 2003/17/EÜ seoses Brasiilias söödakultuuri- ja teraviljaseemne tootmiseks 
kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsusega ning Brasiilias 
toodetud söödakultuuri- ja teraviljaseemne samaväärsusega ning Moldovas teravilja-, 
köögivilja-, õli- ja kiudtaimede seemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride 
põldtunnustamise samaväärsusega ning Moldovas toodetud teravilja-, köögivilja-, õli- ja 
kiudtaimede seemne samaväärsusega (COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 
2017/0297(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2017)0643),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0400/2017),

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 43 
lõiget 2,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. veebruari 2018. aasta 
arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 39,

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A8-0253/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 

1 ELT C 227, 28.6.2018, lk 76.



oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.



P8_TC1-COD(2017)0297

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. septembril 
2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2018/…, 
millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ seoses Brasiilia Liitvabariigis 
söödakultuuri- ja teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride 
põldtunnustamise samaväärsusega ning Brasiilia Liitvabariigis toodetud söödakultuuri- 
ja teraviljaseemne samaväärsusega ning Moldova Vabariigis teravilja-, köögivilja-, õli- 
ja kiutaimede seemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise 
samaväärsusega ning Moldova Vabariigis toodetud teravilja-, köögivilja-, õli- ja 
kiutaimede seemne samaväärsusega

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 
seisukoht õigusakti (otsus (EL) 2018/1674) lõplikule kujule).


