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Ochrona przed przywozem towarów po cenach
dumpingowych i towarów subsydiowanych
Wywóz towarów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów trzecich to
nieuczciwe praktyki handlowe, mogące wyrządzić szkodę krajowi importującemu. Przepisy Światowej
Organizacji Handlu (WTO) pozwalają na przeciwdziałanie takiej szkodzie poprzez wprowadzenie
specyficznych ceł określanych mianem środków ochrony handlu. Z myślą o umożliwieniu UE
zastosowania takich środków ochrony w obecnych warunkach prowadzenia handlu
międzynarodowego, charakteryzujących się w szczególności nadwyżką mocy produkcyjnych, Komisja
Europejska zaproponowała wprowadzenie zmian do rozporządzenia antydumpingowego i
antysubsydyjnego. Podczas listopadowej sesji plenarnej Parlament Europejski zamierza poddać pod
głosowanie wstępne porozumienie osiągnięte podczas rozmów trójstronnych.

Kontekst

W dniu 11 grudnia 2016 r. przestały obowiązywać pewne przepisy zawarte w protokole z 2001 r. w sprawie
przystąpienia Chin do WTO. Przepisy te umożliwiały członkom WTO traktowanie Chin jako gospodarki
nierynkowej w ramach dochodzeń w sprawie środków antydumpingowych, a tym samym odstępstwa od
standardowej metody obliczania marginesów dumpingu, w ramach której stosuje się ceny i koszty krajowe w
kraju eksportującym, aby ustalić wartość wolnorynkową. Wygaśnięcie przepisów WTO zmusiło UE do podjęcia
działań.

Wniosek Komisji Europejskiej

W odniesieniu do rozporządzenia antydumpingowego Komisja zaproponowała stosowanie wobec wszystkich
członków WTO obecnej standardowej metody, a wobec krajów niebędących członkami WTO – analogicznej
metody, w ramach której stosuje się koszty i ceny w kraju analogicznym. Jednak w przypadku znaczących
zakłóceń w krajach wywozu wartość wolnorynkową oraz margines dumpingu dla towarów importowanych z
tych krajów konstruowano by w oparciu o koszty produkcji i sprzedaży, odzwierciedlające niezniekształcone
ceny lub wartości odniesienia. Wniosek zawierał niewyczerpujący wykaz kryteriów na potrzeby określenia
znaczących zakłóceń. Komisja zaproponowała sporządzanie publicznych sprawozdań przedstawiających
konkretną sytuację w zakresie warunków rynkowych w danym kraju bądź sektorze, na które to sprawozdania
gałęzie przemysłu w UE mogłyby się powoływać w dotyczącej ich sprawie. Ponadto zaproponowano
rozwiązania w zakresie przechodzenia z obecnego do nowego systemu. Jeżeli chodzi o rozporządzenie
antysubsydyjne, z uwagi na potrzebę zapewnienia przejrzystości i należytych procedur Komisja wyjaśnia we
wniosku, że pod uwagę brane byłyby subsydia, jakich dopatrzono się w ramach dowolnego dochodzenia lub
kontroli.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

W dniu 20 czerwca 2017 r. Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) przyjęła odnośne sprawozdanie
(poprawki do wniosku Komisji zatwierdzono 33 głosami za, przy trzech głosach przeciwnych i dwóch głosach
wstrzymujących się) i przeprowadziła głosowanie w sprawie natychmiastowego podjęcia negocjacji
trójstronnych z Radą i Komisją. W dniu 3 października, podczas czwartego posiedzenia trójstronnego,
instytucje osiągnęły wstępne porozumienie, do którego dołączono trzy projekty deklaracji Komisji oraz pismo.
W tekście uwzględniono niektóre z poprawek Parlamentu, w tym dodanie nowych kryteriów do
niewyczerpującego wykazu zaproponowanego przez Komisję w celu określenia „znaczących zakłóceń”, np. w
EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego

Autor: Gisela Grieger, Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów
PE 608.803

Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie: Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi jego autor. Wszelkie wyrażone w nim opinie
niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. Niniejszy dokument przeznaczony jest do wykorzystania przez posłów do Parlamentu
Europejskiego oraz jego pracowników w ramach wykonywanej przez nich pracy parlamentarnej. Powielanie i tłumaczenie do celów niehandlowych jest dozwolone pod
warunkiem, że wskazano źródło, uprzednio poinformowano Parlament Europejski oraz dostarczono egzemplarz. © Unia Europejska, 2017.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

PL

(or. EN)

sytuacjach, kiedy koszty wynagrodzeń są zniekształcone lub kiedy przepisy prawa upadłościowego, prawa
spółek czy prawa rzeczowego stosuje się w sposób dyskryminujący bądź niewłaściwie je egzekwuje. Ponadto
podczas dokonywania wyboru odpowiedniego kraju reprezentatywnego uwzględniać się będzie kwestię
przestrzegania międzynarodowych norm środowiskowych i norm pracy, aby określić niezniekształcone koszty
i ceny. Zgodnie z wnioskiem Parlamentu na przemysł w UE nie nałożono dodatkowego ciężaru dowodu.
Stosownie do przepisów WTO ciężar dowodu będzie spoczywał na Komisji. We wstępnym porozumieniu
uwzględniono również kwestie będące przedmiotem szczególnego zainteresowania małych i średnich
przedsiębiorstw, a także przewidziano możliwość wnoszenia postulatów przez przemysł UE i związki
zawodowe. Komisja INTA zatwierdziła wstępne porozumienie w dniu 12 października 2017 r. Głosowanie
plenarne nad uzgodnionym tekstem w pierwszym czytaniu zaplanowano na pierwszą sesję listopadową.
Pierwsze
czytanie:
2016/0351(COD);
komisja
przedmiotowo właściwa: INTA; sprawozdawca: Salvatore
Cicu (PPE, Włochy). Więcej informacji można znaleźć w
nocie informacyjnej pt. „Opracowywanie prawa UE”.

Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego
PE 608.803

październik I 2017 r.
2

