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În calitate de membru al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), UE are dreptul de a 
investiga subvențiile, practicile de dumping și măsurile de apărare comercială ale altor 
membri ai OMC și de a reacționa la acestea, în conformitate cu normele OMC aplicabile. 
Comisia examinează îndeaproape astfel de practici și intervine atunci când este necesar, 
sprijinindu-i pe producătorii și pe exportatorii afectați. UE a investigat în mod repetat 
practicile comerciale neloiale din sectorul aluminiului.

În prezent, sunt în vigoare cinci măsuri antidumping definitive (AD)1. Aceste măsuri 
protejează aproximativ 56 000 de locuri de muncă în UE. În plus, șase anchete AD sunt, de 
asemenea, în curs de desfășurare: trei cazuri noi2, o reexaminare3 și două anchete antieludare4, 
întrucât punerea în aplicare a măsurilor este una dintre prioritățile UE.

Tariful actual la import pentru produsele din aluminiu este rezultatul unui echilibru complex 
stabilit de Consiliu între necesitățile industriilor din amonte și din aval ale UE. 

Producătorii din UE, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), pot depune plângeri 
suplimentare la Comisie în cazul în care suferă un prejudiciu cauzat de importurile care fac 
obiectul unui dumping sau al unor subvenții. Prin urmare, o anchetă poate conduce la măsuri 
suplimentare, dacă acest lucru este justificat, pentru a restabili condițiile comerciale normale.

În mod specific, Comisia sprijină IMM-urile prin intermediul unui serviciu de asistență în 
materie de instrumente de apărare comercială (IAC). IMM-urile au beneficiat, de asemenea, 
de chestionare de caz privind IAC mai puțin împovărătoare și de perioade de anchetă aliniate 
la exercițiul lor financiar. În plus, în cursul anului 2021 va fi publicat un pachet de informații 
pentru IMM-uri cu privire la utilizarea IAC.

În cele din urmă, pentru a face față posibilelor efecte de denaturare pe piața UE ale 
subvențiilor străine care nu intră în domeniul de aplicare al normelor OMC, în mai 2021, 
Comisia a adoptat o propunere de regulament pentru a combate subvențiile străine care 
denaturează piața internă5.

1 Privind roțile din aluminiu pentru autovehicule, folia de aluminiu (în rulouri de mici dimensiuni și rulouri 
jumbo), radiatoarele din aluminiu și extrudatele din aluminiu din China. Acest din urmă caz a reprezentat una 
dintre cele mai importante anchete pe care le-a abordat Comisia, cu o valoare de piață de 10 miliarde EUR și cu 
37 000 de locuri de muncă afectate.
2 Privind produsele laminate plate din aluminiu (JO C 268/5, 14.8.2020) și folia convertoare de aluminiu 
(JO C 352/1, 22.10.2020 și JO C 419/32, 4.12.2020).
3 Privind măsurile referitoare la folia de aluminiu în rulouri jumbo (JO C 436/10, 17.12.2020).
4 Privind măsurile referitoare la rulourile de folie de aluminiu de dimensiuni mici și jumbo (JO L 431/42 și 
JO L 431/48, 21.12.2020).
5 COM(2021) 223 final.


