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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. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. 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 otsus, millega 
muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks 
kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ning Ukrainas 
kasvatatud teraviljaseemne samaväärsuse osas
(COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0137),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0100/2020),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [ ]1 arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A9-0000/2020),

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

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

1 ELT C , , lk .
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Raportöör teeb ettepaneku võtta käesolev ettepanek selle tehnilise laadi tõttu vastu ilma 
muudatusteta. Ettepaneku eesmärk on ajakohastada nõukogu otsus 2003/17/EÜ, milles on 
sätestatud teatavates ELi mittekuuluvates riikides vastavalt direktiividele 66/401/EMÜ, 
66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ ja 2002/57/EÜ tehtavate põldtunnustamiste samaväärsus ja 
kasvatatavate teatavate liikide seemne samaväärsus. Ettepaneku õiguslik alus on ELTLi artikli 
43 lõige 2.

Seni ei ole Ukraina kantud nende riikide loetellu, kes saavad sellest samaväärsusest kasu; 
seepärast ei ole praegu võimalik Ukrainas koristatud teraviljaseemet liitu importida. Ukraina 
on esitanud komisjonile taotluse, et nõukogu otsus 2003/17/EÜ hõlmaks tema teraviljaseemet 
samaväärsena.

Pärast kõnealuse taotluse saamist hindas komisjon Ukrainas kohaldatavaid õigusakte ning 
auditeeris Ukrainas teraviljaseemne põldtunnustamiste ja seemne sertifitseerimise süsteeme. 
Selle uuringu üldised tulemused olid positiivsed. Kehtivad nõuded ja kasutusel olev süsteem 
on liidu omadega samaväärsed ning nende alusel tagatakse samasugune usaldustase nagu liidu 
süsteemiga.

Käesolev ettepanek on kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepingu eesmärkidega, sest see 
hoogustab liidu eeskirjadele vastava seemnega kauplemist.

Nagu on selgitatud komisjoni ettepanekus, on kõik Ukraina teraviljaseemne samaväärsuse 
tunnustamiseks vajalikud tingimused täidetud.


