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1.

TAUST

Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku edastamise kuupäev
(dokument COM(2013) 0192 (final) – 2013/0103 COD)):

10.4.2013

Euroopa Parlamendi seisukoha kuupäev, esimene lugemine:

16.4.2014

Nõukogu seisukoha vastuvõtmise kuupäev:

16.4.2018

2.

KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK

Nagu on öeldud mõjuhinnangus (SWD(2013) 105 (final)), mis esitati seoses ettepanekuga
muuta määrust (EL) 2016/1036 (dumpinguvastane alusmäärus) ja määrust (EL) 2016/1037
(subsiidiumivastane alusmäärus), on selle ettepaneku eesmärk tagada, et ELis kehtivate
kaubanduse kaitsemeetmetega suudetaks ka edaspidi uutele üleilmsetele probleemidele
tõhusalt vastu seista. Ettepanekus käsitletakse muudatusi, mille eesmärk on suurendada
läbipaistvust ja prognoositavust, näha ette tõhusad meetmed kaubandust moonutava
subsideerimise ja kolmandate riikide tooraineturu moonutamise vastase võitluse jaoks ning
lihtsustada koostööd.
3.

MÄRKUSED EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHA KOHTA

Euroopa Parlament võttis esimese lugemise seisukoha vastu 16. aprillil 2014. Seisukohas
soovitati teha komisjoni ettepanekus muudatusi, näiteks tunnustada ametiühinguid ning
sotsiaal- ja keskkonnanorme kaubanduse kaitsemeetmete kehtestamiseks tehtavas uurimises,
laiendada kaubanduse kaitsemeetmeid liikmesriigi mandrilavale ja majandusvööndile ning
näha ette lisatoetus väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Pärast nõukogu esimese
lugemise seisukoha vastuvõtmist peaks Euroopa Parlament ametlikult kinnitama
kolmepoolsetel läbirääkimistel saavutatud kokkuleppe.
4.

MÄRKUSED NÕUKOGU SEISUKOHA KOHTA

Nõukogu seisukoht kajastab kolmepoolsetel läbirääkimistel saavutatud kokkulepet. Selles
toetatakse komisjoni ettepanekut ja täiendatakse seda muu hulgas kolme nädala pikkuse
eelavalikustamise perioodi lisamisega olukorras, kus kehtestatakse varude vastased
kaitsemeetmed. Väiksema tollimaksu reegliga seoses kohaldatakse tasakaalustusmeetmeid
tavaliselt subsiidiumimarginaali ulatuses ning dumpinguvastase menetluse juhtudel on
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tooraineturu moonutustega seonduvalt kasutusele võetud 17% piirmäär. Mõlemal juhul tuleb
kontrollida, kas järgitakse liidu huve, ja vaadata vastav tegevus viie aasta pärast üle.
Dumpinguvastase uurimise kestust on lühemaks muudetud. Lisaks on muudetud Euroopa
tootmisharu puhul kehtiva sihthinna arvutamist ning edaspidi võetakse arvesse kogukulu,
investeeringuid, teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni ja 6% minimaalset sihtkasumit.
5.

JÄRELDUS

Komisjon nõustub nõukogu seisukohaga.
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