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Põllumajandustoodete kvaliteedikavad ***I 

Euroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 

kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põllumajandustoodete 

kvaliteedikavade kohta (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2010)0733); 

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

artikli 118 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-

0423/2010); 

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 5. mai 2011. aasta arvamust1; 

– võttes arvesse Regioonide Komitee 12. mai 2011. aasta arvamust2; 

– võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 25. juuni 2012. aasta kirjas võetud kohustust kiita 

Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 

294 lõikele 4; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55; 

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A7-0266/2011), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud nõukogu avalduse; 

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

                                                 
1  ELT C 218, 23.7.2011, lk 114. 
2  ELT C 192, 1.7.2011, lk 28. 



 

P7_TC1-COD(2010)0353 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. septembril 2012. 

aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2012 

põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 

seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 1151/2012) lõplikule kujule). 



 

Seadusandliku resolutsiooni lisa 

 

 

Nõukogu avaldus 

 

„Nõukogu on võtnud teadmiseks, et Euroopa Parlamendi jaoks on oluline KPN ja KGT tähisega 

juustu tootmise haldamise süsteemi laiendamine muudele KPN ja KGT tähisega toodetele. 

Nõukogu võtab endale kohustuse arutada KPN ja KGT tähisega toodete pakkumise juhtimise 

küsimust Euroopa Parlamendiga peetavate läbirääkimiste kontekstis, mille käigus käsitletakse 

ühise põllumajanduspoliitika reformi käsitlevat komisjoni ettepanekut ühise turukorralduse 

kohta, mis sisaldab sätteid vahendite kohta, et reguleerida pakkumist põllumajandusturgudel. 

 


