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Viljelystarkastusten vastaavuus ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. syyskuuta 2018 ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2003/17/EY 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Brasiliassa rehu- ja viljakasvien siemenviljelmillä 
tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Brasiliassa tuotettujen rehu- ja 
viljakasvien siementen vastaavuudesta sekä Moldovassa vilja-, öljy- ja kuitukasvien sekä 
vihannesten siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja 
Moldovassa tuotettujen viljakasvien siementen, vihannesten siementen sekä öljy- ja 
kuitukasvien siementen vastaavuudesta (COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 
2017/0297(COD))
(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2017)0643),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan, jonka mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C8-0400/2017),

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 
oikeusperustasta,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. helmikuuta 2018 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön 
(A8-0253/2018),

1 EUVL C 227, 28.6.2018, s. 76.



1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

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.
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Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. syyskuuta 
2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2018/… antamiseksi 
neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Brasilian 
liittotasavallassa rehu- ja viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten 
vastaavuudesta ja Brasilian liittotasavallassa tuotettujen rehu- ja viljakasvien siementen 
vastaavuudesta sekä Moldovan tasavallassa viljakasvien, vihannesten sekä öljy- ja 
kuitukasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Moldovan 
tasavallassa tuotettujen viljakasvien siementen, vihannesten siementen sekä öljy- ja 
kuitukasvien siementen vastaavuudesta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 
lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2018/1674.)


