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Modernizacja instrumentów ochrony handlu
Wywóz towarów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów trzecich to nieuczciwe praktyki
handlowe, mogące wyrządzić szkodę państwu przywozu. Przepisy Światowej Organizacji Handlu (WTO)
pozwalają na przeciwdziałanie tego rodzaju szkodom poprzez nakładanie specyficznych ceł znanych jako
instrumenty ochrony handlu. W celu zagwarantowania, by unijne instrumenty ochrony handlu były
odpowiednie do podejmowania nowych wyzwań dla handlu międzynarodowego, takich jak zakłócenia w
handlu surowcami w państwach wywozu, Komisja zaproponowała modernizację podstawowego
rozporządzenia antydumpingowego i rozporządzenia antysubsydyjnego UE. Podczas drugiej majowej sesji
plenarnej Parlament zamierza przeprowadzić głosowanie w sprawie wczesnego porozumienia w drugim
czytaniu, osiągniętego w wyniku negocjacji trójstronnych.

Wniosek Komisji
Od 1994 r., kiedy przyjęto unijne instrumenty ochrony handlu w celu transpozycji ram prawnych WTO do
prawa UE, instrumenty te zmieniano jedynie w celu uwzględnienia orzecznictwa WTO. Obecnie UE musi
zareagować na pewne niedociągnięcia w instrumentach ochrony handlu w odniesieniu do procedury i
treści, aby dotrzymać kroku szybko zmieniającemu się otoczeniu handlowemu.
W kwietniu 2013 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie aktualizacji unijnego rozporządzenia
antydumpingowego i antysubsydyjnego (które skodyfikowano w 2016 r.). Celem reformy było zwiększenie
przejrzystości i przewidywalności postępowań, podniesienie skuteczności i egzekwowania środków
antydumpingowych i antysubsydyjnych oraz przeciwdziałanie ryzyku środków odwetowych. Kluczowym
elementem wniosku było uchylenie zasady niższego cła w przypadku obejścia środków, subsydiowania i
strukturalnych zakłóceń w handlu surowcami w państwach wywozu. Zasada niższego cła obejmuje
porównanie marginesów dumpingu i szkody, a także wykorzystanie niższego z nich do określenia cła
antydumpingowego. Zasada niższego cła jest zasadą WTO plus, której nie stosują najważniejsze strony,
takie jak Chiny czy USA, jednak UE stosuje ją regularnie. Częściowa eliminacja tej zasady w przypadkach
antydumpingowych doprowadziłaby do wyższych ceł na przywóz z państw, w których występują
zakłócenia na rynkach surowców.

Stanowisko Rady
Dyskusje prowadzone na temat powyższego wniosku w Radzie utknęły w martwym punkcie w latach 2013–
2016. W szczególności państwa członkowskie UE bardziej zorientowane na wolny handel i/lub państwa
obawiające się ewentualnych środków odwetowych wolały utrzymać zasadę niższego cła w jej obecnej
formie. W grudniu 2016 r. prezydencja słowacka zdołała w końcu nakłonić państwa członkowskie UE do
przyjęcia stanowiska negocjacyjnego do rozpoczęcia rozmów trójstronnych (tj. negocjacji
międzyinstytucjonalnych) z Parlamentem Europejskim.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie wniosku w 2014 r. Parlament odrzucił wnioski o
wcześniejsze informowanie o tymczasowych środkach antydumpingowych/antysubsydyjnych oraz zwrot
cła zapłaconego podczas przeglądów wygaśnięcia, jeśli prowadzą one do zniesienia tych środków.
Parlament wezwał do zniesienia zasady niższego cła w przypadkach antydumpingowych, jeżeli w
państwach wywozu występują strukturalne zakłócenia w handlu surowcami, jeżeli normy społeczne i
środowiskowe w państwach wywozu są niewystarczające lub jeżeli strona wnosząca skargę reprezentuje
zróżnicowany i rozdrobniony przemysł, składający się głównie z MŚP. Parlament wprowadził prawo
związków zawodowych do wnoszenia skarg wspólnie z sektorami przemysłu UE oraz przyznał im status
strony trzeciej. Ponadto zaproponował rozszerzenie zakresu przepisów, by objąć nim wyłączne strefy
ekonomiczne i szelf kontynentalny, jednocześnie wzywając do modernizacji punktu pomocy dla MŚP oraz
do skrócenia okresów objętych dochodzeniem w porównaniu z długością określoną we wniosku.
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W grudniu 2017 r. wstępny tekst odzwierciedlał istotne porozumienie w sprawie bardziej ukierunkowanego
stosowania zasady niższego cła w przypadkach antydumpingowych, a także kompromis w innych
kwestiach. Komisja Handlu Międzynarodowego zatwierdziła ten tekst dnia 23 stycznia 2018 r. 29 głosami
za, przy 5 głosach przeciw oraz 3 głosach wstrzymujących się. Rada formalnie przyjęła swoje stanowisko w
pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2018 r., natomiast Parlament przeprowadzi debatę i głosowanie
nad zaleceniem Komisji Handlu Międzynarodowego do drugiego czytania podczas drugiej sesji majowej.

Sprawozdanie w drugim czytaniu: 2013/0103(COD);
Komisja przedmiotowo właściwa: INTA; Sprawozdawca:
Christofer Fjellner (PPE, Szwecja). Więcej informacji można
znaleźć w briefingu pt. „Opracowywanie prawa UE”.
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