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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen
Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset
Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla
kursiivilla.
Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan,
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan
paikannus.
Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset
Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvien lisäysaineiston
tuottamisesta ja asettamisesta saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta)
(COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))
(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle
(COM(2013)0262),
– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan
ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan
parlamentille (C7-0121/2013),
– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,
– ottaa huomioon Alankomaiden parlamentin alahuoneen ja Itävallan liittoneuvoston
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2
mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä
hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,
– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,
– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon
(A7-0112/2014),
1. hylkää komission ehdotuksen;
2. pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksensa ja antamaan uuden ehdotuksen;
3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä
kansallisille parlamenteille.
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YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN
TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvien lisäysaineiston
tuottamisesta ja asettamisesta saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta)
(COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))
Valmistelija: Pilar Ayuso

LYHYET PERUSTELUT
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta kehottaa
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa hylkäämään komission ehdotuksen
asetukseksi kasvien lisäysaineiston tuottamisesta ja asettamisesta saataville markkinoilla
erityisesti seuraavassa esitetyistä syistä:


”Yhden koon” toimintamalli

Monimuotoisuutensa takia kasvien lisäysaineistosta säädetään tätä nykyä 12 direktiivissä,
minkä ansiosta lainsäädäntöä on voitu mukauttaa kuhunkin yksittäiseen tapaukseen. Tästä
syystä on olemassa vaara, että valittu ˮyhden koonˮ toimintamalli ei riitä vastaamaan niihin
erilaisiin vaatimuksiin, joita olemassa oleva kasvien lisäysaineisto asettaa, eikä toimijoiden,
kuluttajien ja toimivaltaisten viranomaisten tarpeisiin. Ennen tämän asetusehdotuksen
laatimista järjestetyissä kuulemisissa kävi lisäksi ilmi, että sekä asianomaiset alat että
jäsenvaltiot olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä voimassa olevan lainsäädännön rakenteeseen,
mutta suhtautuivat avoimesti lainsäädännön mahdolliseen tarkistamiseen. Se, että komissio
esittää kaikkien nykyisten direktiivien yhdistämistä yhdeksi ja samaksi säädökseksi, ei ole
vastaus minkään sidosryhmän esittämään konkreettiseen pyyntöön.


Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset

Asetuksen tulevaa vaikutusta on erittäin vaikeaa arvioida asianmukaisesti, sillä ehdotukseen
sisältyy huomattava määrä delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä.


Soveltamisala
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Asetusehdotuksen soveltamisala kattaa myös metsänviljelyaineiston, josta nykyään säädetään
metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan 22. joulukuuta 1999 annetussa neuvoston
direktiivissä 1999/105/EY. Kyseinen erityisala kuuluu jo unionin sääntelyn piiriin, eikä sillä
ole näkyvää yhteyttä elintarvikkeiden turvallisuuteen (joka oli yksi komission tärkeimmistä
argumenteista, kun se ehdotti pakettia toukokuussa 2013).
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan jäsenet toivat
aikaisemmissa keskusteluissa esiin myös huolenaiheensa, jotka koskevat koristetarkoituksiin
ja kotipuutarhureille myytäväksi tarkoitettua kasvien lisäysaineistoa, komission tekemän
vaikutustenarvioinnin huonoa laatua, yhteisön kasvilajikeviraston (CPVO) tehtävien
lisäämistä, epätarkkoja määritelmiä sekä jäsenvaltiolle ja toimijoille sälytettyä tarpeetonta
hallinnollista rasitetta (joka saattaa johtaa kuluttajien valinnanvaran vähenemiseen ja
avoimuuden heikkenemiseen). Monet jäsenet korostivat myös sitä, että kasvien lisäysaineistoa
koskevan unionin lainsäädännön on helpotettava ja tuettava biologisen monimuotoisuuden
säilymistä maataloudessa ja puutarhaviljelyssä.
******
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa esittämään komission
ehdotuksen hylkäämistä.
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