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Tukijärjestelmä, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon 

toimittamista oppilaitoksiin ***I 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 8. maaliskuuta 2016 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja 

asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta tukijärjestelmän osalta, joka koskee 

hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin 

(COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2014)0032), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan sekä 42 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on 

antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0025/2014), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 9. heinäkuuta 2014 antaman 

lausunnon1, 

– ottaa huomioon alueiden komitean 7. lokakuuta 2014 antaman lausunnon2, 

– ottaa huomioon 27. toukokuuta 2015 tekemänsä päätöksen toimielinten välisten 

neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin ehdotuksesta3, 

– ottaa huomioon neuvoston edustajan 16. joulukuuta 2015 päivätyllä kirjeellä antaman 

sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 

                                                 
1 EUVL C 451, 16.12.2014, s. 142. 
2 EUVL C 415, 20.11.2014, s. 30. 
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0216. 



– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön 

(A8-0006/2016), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 



P8_TC1-COD(2014)0014 

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 8. maaliskuuta 

2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi asetusten 

(EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta hedelmien ja vihannesten, 

banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin koskevan tukijärjestelmän osalta 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 

lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2016/791.) 


