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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. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. 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 määrus, millega 
rakendatakse dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, 
mis võimaldab ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning 
nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelises assotsieerimislepingus sätestatud 
tariifsete soodustuste ajutist peatamist
(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2015)0155),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 
2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile(C8-0091/2015),

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjoni arvamust (A8-0000/2015),

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 muu tekstiga asendada;

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

ELi ja Gruusia vaheline assotsieerimisleping sisaldab nn dumpinguvastastest meetmetest 
kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, mis võimaldab kehtestada uuesti 
enamsoodustusrežiimi tollimaksumäära, kui teatavate põllumajandustoodete import Gruusiast 
ületab teatava künnise ilma nõuetekohase põhjenduseta toodete täpse päritolu kohta. Selleks 
et luua ELi õiguskorras vajalik vahend, mis võimaldaks kohaldada dumpinguvastastest 
meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, on vaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust. 

Lepingu II-C lisas loetletud toodete impordile, mille suhtes kohaldatakse lepingu artikli 27 
kohast dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, on määratud 
keskmine aastane impordikogus. Nõuetekohaselt põhjendatud eriti kiireloomulistel juhtudel 
seoses ühe või mitme tooteliigiga, mis saavutavad mingil aastal lepingu II-C lisas osutatud 
impordimahu, kusjuures aasta alguseks loetakse 1. jaanuari, ning saamata Gruusialt selle 
kohta kindlat põhjendust, võtab komisjon vastu viivitamata kohaldatava rakendusakti 
vastavalt kavandatud määruses osutatud menetlusele. Komisjon võib otsustada asjaomasele 
tootele või toodetele kehtestatud soodustollimaksu ajutiselt peatada või otsustada, et selline 
peatamine ei ole asjakohane. Soodustollimaksu ajutist peatamist on võimalik kohaldada kuni 
kuueks kuuks alates soodustollimaksu peatamise otsuse avaldamise kuupäevast.

Raportöör juhib tähelepanu asjaolule, et kavandatava määrusega viiakse ellu ELi ja Gruusia 
vahelise assotsieerimislepingu vastavad sätteid, millele Euroopa Parlament andis oma 
nõusoleku 18. detsembril 2015. Kavandatava määruse vastuvõtmine on vajalik, et jõustada 
lepingu dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise sätetest tulenevad Gruusia 
kohustused ja kaitsta vajaduse korral ELi tootjaid.

Raportöör väljendab ühtlasi heameelt ettepanekus sätestatud komisjoni aruandekohustuse üle, 
mille kohaselt komisjon peab esitama kaasseadusandjatele iga-aastase aruande määruse 
kohaldamise ja rakendamise kohta ning selle seejärel avalikustama. Euroopa Parlament võib 
kutsuda komisjoni esindaja pädeva parlamendikomisjoni erakorralisele koosolekule 
tutvustama ja selgitama määruse rakendamisega seotud küsimusi. Raportöör on seisukohal, et 
selline aruandlus aitab kaasa komisjoni poolt rakendatava ühise kaubanduspoliitika 
parlamentaarsele analüüsile ning selles osas suurema läbipaistvuse saavutamisele.

Eespool loetletud põhjustel soovitab raportöör Euroopa Parlamendil komisjoni ettepaneku 
muudatusteta heaks kiita.


