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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turul kättesaadavaks tegemist 
(taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus)
(COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0262),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0121/2013),

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

– võttes arvesse Austria liidunõukogu ja Madalmaade parlamendi esindajatekoja poolt 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta 
subsidiaarsuse põhimõttele,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ja keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0112/2014),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse 
taimse paljundusmaterjali tootmist ja turul kättesaadavaks tegemist (taimset 
paljundusmaterjali käsitlev õigus)
(COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

Arvamuse koostaja: Pilar Ayuso

LÜHISELGITUS

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub põllumajanduse ja maaelu arengu 
komisjonil lükata tagasi komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, milles käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turul kättesaadavaks 
tegemist, seda eelkõige järgmistel põhjustel: 

 „Kõik ühe mõõdu järgi” käsitus

Taimse paljundusmaterjali mitmekesisuse tõttu reguleeritakse seda praegu 12 direktiiviga, mis 
võimaldab õigusakte iga valdkonna puhul kohandada. Pakutud „kõik ühe mõõdu järgi” 
käsituse tõttu tekib aga oht, et see ei vasta olemasoleva taimse paljundusmaterjali eri nõuetele 
ning ettevõtjate, tarbijate ja pädevate asutuste vajadustele. Pealegi avaldasid enne 
seadusandliku ettepaneku koostamist toimunud konsultatsioonidel nii asjaomased sektorid kui 
ka liikmesriigid üldiselt rahulolu kehtivate õigusaktide struktuuri üle, ehkki olid avatud nende 
kohase läbivaatamise suhtes. Praeguste direktiivide kokkutoomine ühteainsasse õigusakti, 
nagu nähakse ette komisjoni ettepanekus, ei vasta sidusrühmade konkreetsele nõudmisele. 

 Delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid

Ettepanekus ettenähtud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide märkimisväärset arvu 
arvestades on väga raske hinnata määruse tulevast mõju. 

 Reguleerimisala

Ettepanek hõlmab ka metsapaljundusmaterjali, mida praegu reguleeritakse 22. detsembri 
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1999. aasta direktiiviga 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta. Lisaks 
asjaolule, et see konkreetne sektor on juba ELi õigusega reguleeritud, puudub sel ka ilmne 
side toiduohutusega (mis oli üks peamisi komisjoni argumente, kui ta paketi 2013. aasta mais 
esitas). 

Varasemates aruteludes on keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni liikmed 
väljendanud ka muret dekoratiivotstarbelise taimse paljundusmaterjali ja koduaednikele 
müümiseks mõeldud paljundusmaterjali, komisjoni mõjuhinnangu halva kvaliteedi, Ühenduse 
Sordiameti (CPVO) laiendatud pädevusvaldkonna, ebamääraste määratluste ning 
liikmesriikidele ja ettevõtjatele asetatava tarbetu halduskoormuse pärast (mis võib vähendada 
valikuvõimalusi ja läbipaistvust tarbijate jaoks). Ka on paljud liikmesriigid rõhutanud, et 
taimset paljundusmaterjali käsitlevad ELi õigusaktid peaksid edendama ja ergutama 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamist põllumajanduses ja aianduses.

******

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil teha ettepanek komisjoni ettepanek tagasi lükata.
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