
 

 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2017)0437 

Kaitse dumpinguhinnaga ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole 

ELi liikmed ***I 

Euroopa Parlamendi 15. novembri 2017. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 

kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 

määrusi (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole 

Euroopa Liidu liikmed, ja (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest 

riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 

2016/0351(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2016)0721), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 

lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 

(C8-0456/2016), 

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

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 12. mai 2016. aasta resolutsiooni Hiina 

turumajandusliku staatuse kohta1, 

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel 

heakskiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 11. oktoobri 2017. aasta 

kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning tööstuse, 

teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A8-0236/2017), 

                                                 
1  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0223. 



 

 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused; 

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. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0351 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. novembril 

2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) 2017/…, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta 

dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, ja määrust 

(EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa 

Liidu liikmed 

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

seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2017/2321) lõplikule kujule). 



 

 

LISA 

 

Üleminekut käsitlev komisjoni avaldus 

 

Komisjon tuletab meelde, et uue metoodika eesmärk on tagada liidu tootmisharu jätkuv kaitse 

ebaõiglaste, eelkõige suurte turumoonutustega seotud kaubandustavade vastu. Sellega seoses 

tagab komisjon, et liidu tootmisharule ei teki lisakoormust, kui tootmisharu taotleb 

dumpinguvastaste meetmete kohast kaitset, eelkõige võimaliku aegumise läbivaatamise 

taotluse esitamisel pärast seda, kui uus metoodika on kasutusele võetud.   

 

Komisjoni avaldus artikli 23 kohta ning koostöö Euroopa Parlamendi ja nõukoguga 

 

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu, kui ta kavatseb koostada alusmääruse 

artikli 2 lõike 6a punkti c kohase aruande või seda ajakohastada. Kui Euroopa Parlament või 

nõukogu teatavad komisjonile, et nende arvates on alusmääruse artikli 2 lõike 6a punkti c 

kohase aruande koostamise või ajakohastamise tingimused täidetud, võtab komisjon 

asjakohased meetmed ning teavitab sellest vastavalt Euroopa Parlamenti ja nõukogu. 

 

Komisjoni avaldus seoses alusmääruse artikli 2 lõike 6a punkti c kohase aruandega 

 

Komisjon kasutab kiiresti alusmääruse artikli 2 lõike 6a punktis c sätestatud võimalust ja 

esitab aruanded oluliste moonutuste kohta, et need aruanded oleksid huvitatud isikute 

käsutuses taotluste koostamisel, mille suhtes võidakse kohaldada alusmääruse artikli 2 

lõiget 6a. Komisjon annab huvitatud isikutele juhiseid osutatud aruannete kasutamiseks. 

 


