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PIEŅEMTIE TEKSTI 
 

P8_TA(2017)0437 

Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no 

valstīm, kas nav ES dalībvalstis ***I 

Eiropas Parlamenta 2017. gada 15. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par 

aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības 

dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no 

valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 

2016/0351(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0721),  

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 

2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0456/2016), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,  

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2016. gada 12. maija rezolūciju par Ķīnas kā tirgus 

ekonomikas statusu1, 

– ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar 

Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2017. gada 11. oktobra vēstulē 

pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības 

un enerģētikas komitejas atzinumu (A8-0236/2017), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;  

2. pieņem zināšanai Padomes un Komisijas deklarācijas, kas pievienotas šai rezolūcijai; 

                                                 
1  Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0223. 



3. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj 

ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt; 

4. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem.  

 



P8_TC1-COD(2016)0351 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 15. novembrī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/..., ar ko groza Regulu 

(ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav 

Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret 

subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis 

 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2017/2321.) 

 

 



NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS 

 

 

Komisijas deklarācija par pāreju 

 

Komisija atgādina, ka jaunās metodikas mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu Savienības 

ražošanas nozares aizsardzību pret negodīgu tirdzniecības praksi, it īpaši tādu, kas 

izriet no būtiskiem tirgus kropļojumiem. Šajā sakarā Komisija nodrošinās, ka netiek 

radīts papildu slogs Savienības ražošanas nozarei, kad tā lūdz aizsardzību saskaņā ar 

antidempinga instrumentu, it īpaši saistībā ar iespējamiem termiņa beigu pārskatīšanas 

pieprasījumiem, kas iesniegti pēc jaunās metodikas stāšanās spēkā. 

 

Komisijas deklarācija par 23. pantu un mijiedarbību ar Eiropas Parlamentu un Padomi 

Komisija vienmēr informē Eiropas Parlamentu un Padomi, kad plāno sagatavot vai 

atjaunināt ziņojumu saskaņā ar pamatregulas 2. panta 6.a punkta c) apakšpunktu. Ja 

Eiropas Parlaments vai Padome informē Komisiju par to, ka uzskata ziņojuma 

sagatavošanas vai atjaunināšanas nosacījumus saskaņā ar pamatregulas 2. panta 

6.a punkta c) apakšpunktu par izpildītiem, Komisija veiks attiecīgus pasākumus un par 

to informēs Eiropas Parlamentu un Padomi. 

 

 

Komisijas deklarācija attiecībā uz ziņojumiem saskaņā ar pamatregulas 2. panta 

6.a punkta c) apakšpunktu 

 

Komisija drīz sāks izmantot pamatregulas 2. panta 6.a punkta c) apakšpunktā paredzēto 

iespēju sagatavot ziņojumus par būtiskiem kropļojumiem, lai minētie ziņojumi būtu 

pieejami ieinteresētajām personām, kad tās gatavojas iesniegt informāciju, uz kuru var 

attiekties pamatregulas 2. panta 6.a punkta c) apakšpunkts. Komisija sniegs 

ieinteresētajām personām norādes par minēto ziņojumu izmantošanu. 

 


