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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

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1342/2007 teatavate Venemaa Föderatsioonist pärit 
terasetoodete impordi suhtes kehtestatud teatavate piirnormide haldamise kohta
(COM(2011)0715 – C7-0396/2011 – 2011/0315(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0715),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0396/2011),

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7 0000/2012),

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

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

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

1. detsembril 1997. aastal jõustus partnerlus- ja koostööleping, millega loodi partnerlus ühelt 
poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Vene Föderatsiooni 
(Venemaa) vahel1. Selle partnerlus- ja koostöölepingu raamistikus sõlmisid Euroopa Ühendus 
ja Venemaa Föderatsiooni valitsus 26. oktoobril 2007. aastal lepingu teatavate terasetoodetega 
kauplemise kohta2. 

Lepingut teatavate terasetoodetega kauplemise kohta (edaspidi „leping”) rakendati ELis 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1342/2007 teatavate Venemaa Föderatsioonist pärit terasetoodete 
impordi suhtes kehtestatud teatavate piirnormide haldamise kohta3. Lepingus kehtestati 
Euroopa Liitu imporditavate Venemaa Föderatsioonist pärit terasetoodete kvoodid 
(koguselised piirnormid). Lepingu artikli 10 lõikega 4 on ette nähtud, et kui Venemaa 
Föderatsioon ühineb Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) enne lepingu kehtivusaja 
lõppemist, siis leping lõpetatakse ja kvoodid tühistatakse. 

Euroopa Komisjoni andmete kohaselt oli Venemaa 2010. aastal suurim terasetoodete 
eksportija ELi, eksportides rohkem kui 6,5 miljonit tonni, mis moodustas 24 % kogu ELi 
teraseimpordist4.

Kehtetuks tunnistamise põhjendused

Komisjoni ettepanek tunnistada kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1342/2007, millega 
lepingut ELis rakendatakse, tuleneb eespool nimetatud artikli 10 lõikest 4. Võttes arvesse 
Venemaa Föderatsiooni saamist WTO liikmeks 16. detsembril 2011. aastal, ei ole Euroopa 
Liidul alates Venemaa ühinemise kuupäevast WTOga enam õigust eespool nimetatud 
teraseimpordi kvoote rakendada. Määruse (EÜ) nr 1342/2007 säilitamine ELi õiguses, mille 
tagajärjel säilivad ka kvoodid, toob kaasa WTO eeskirjade rikkumise ning Venemaa võib 
kasutada ELi suhtes õiguslikke meetmeid.

Venemaa ühinemine WTOga ja selle tagajärjed ELi ja Venemaa vahelise 
terasetoodetega kauplemise järelejäänud tõketele

Venemaa ühinemine WTO eeskirjadepõhise mitmepoolse kaubandussüsteemiga võimaldab 
ELil eeldatavasti kasu saada liberaalsemast turulepääsust Venemaa turule. Euroopa Komisjoni 
hinnangul annab raua- ja terasesektori lisaeksport umbes 107 miljonit eurot aastas5. Samuti 

                                               
1 EÜT L 327, 28.11.1997, lk 3.
2 ELT L 300, 17.11.2007, lk 52.
3 ELT L 300, 17.11.2007, lk 1.
4 http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/economic-sectors/industrial-goods/steel/
5 Euroopa Komisjoni 16. novembri 2011. aasta taustdokument kaubanduspoliitika komiteele 
pealkirjaga „Venemaa ühinemine Maailma Kaubandusorganisatsiooniga ja selle positiivne 
mõju ELi kaubandusele”, mis saadeti nõukogule, Euroopa Parlamendile ja sidusrühmadele.
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suureneb ELi terasesektori konkurentsivõime, esiteks vanaraua ekspordimaksude vähenemise 
tõttu praeguselt 15 %-lt 5 %-le järgmise 5 aasta jooksul alates ühinemise kuupäevast ning 
teiseks Venemaal tööstustarbijatele korrigeeritud gaasihindade tõttu.
Mis puudutab veel kehtida võivaid terasetoodete kahepoolse kaubandusega seotud 
järelejäänud tõkkeid, siis need peavad olema minimaalsed ja kohaldatavad ainult WTO 
eeskirjades ette nähtud konkreetsetes valdkondades, nt tariifid, kohaldatavad kaubanduse 
kaitsemeetmed, tehnilised standardid, konkreetsed tolli- ja kontrolliprotseduurid jne. WTO 
kohaldatavate eeskirjade järgimata jätmine ükskõik kumma osapoole poolt tuleks lahendada 
WTO kehtiva vaidluste lahendamise mehhanismi abil. Raportöör toetab põhjalikku 
järelevalvet ning nende kaubandus- ja investeeringutõkete eemaldamist, mis kummalgi poolel 
pärast Venemaa ühinemist WTOga võivad veel esineda. 

Raportööri seisukoht
Raportöör on veendumusel, et WTO tagab jätkuvalt kõige paremini eeskirjadepõhise 
mitmepoolse kaubandussüsteemi, ning väljendab lootust, et uus liige – Venemaa – ja EL 
püüavad täita kõiki endale WTOs võetud kohustusi. Raportöör avaldab ka soovi näha sellist 
ELi ja Venemaa vahelise kaubandussuhete arengut, mis on täielikult kooskõlas kehtivate 
kahepoolsete lepingute ühiselt kokkulepitud sätetega. Eespool nimetatud põhjustest lähtuvalt 
soovitab raportöör Euroopa Parlamendil nõustuda ettepanekuga tunnistada nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1342/2007 kehtetuks.

                                                                                                                                                  


