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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 28 maja 2019 r. 

Unijne instrumenty ochrony handlu 
w centrum zainteresowania 
kontrolerów 
Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadza obecnie kontrolę dotyczącą tego, na ile 
skutecznie Komisja Europejska egzekwuje unijną politykę ochrony handlu. Kontrolerzy zbadają 
w szczególności, czy w odniesieniu do instrumentów ochrony handlu podejmowano 
odpowiednie decyzje oraz czy działania UE sprzyjają właściwemu i efektywnemu wdrażaniu 
tych instrumentów. 

Unia Europejska, jako członek Światowej Organizacji Handlu, działa na rzecz otwartego 
i uregulowanego systemu handlu. Praktyki naruszające międzynarodowe zasady, takie jak 
dumping (sprzedaż eksportowa po cenach poniżej cen krajowych) czy subsydiowanie 
(nieuzasadnione wsparcie finansowe ze strony państwa na rzecz produktów eksportowych), 
mogą podlegać sankcjom. Dzięki instrumentom ochrony handlu Komisja Europejska jest w stanie 
zareagować na tego rodzaju nieuczciwą konkurencję. 

Trybunał opublikował dziś wprowadzenie do kontroli na temat unijnych instrumentów ochrony 
handlu. Wprowadzenia do kontroli zapewniają informacje na temat zadania kontrolnego 
będącego w toku. Mają one stanowić źródło informacji dla osób zainteresowanych obszarami 
polityki lub programami będącymi przedmiotem kontroli. 

– Otwarty handel stwarza nowe możliwości dla europejskich przedsiębiorstw. Jednocześnie 
trzeba jednak zadbać o odpowiednie instrumenty umożliwiające zwalczanie nielegalnych praktyk 
– powiedziała Ildikó Gáll-Pelcz, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
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odpowiedzialna za tę kontrolę. – Należy to do zadań Komisji Europejskiej, która powinna 
skutecznie chronić unijnych producentów przed nieuczciwą konkurencją. 

Środki ochrony handlu przyjmują zazwyczaj postać dodatkowych ceł, które mają 
zrekompensować wszelkie straty poniesione przez unijny przemysł w wyniku nieuczciwych 
praktyk. W latach 2013–2017 w UE zastosowano 142 środki antydumpingowe lub 
antysubsydyjne. Dwie trzecie z nich odnosiło się do Chin. W większości przypadków środki te 
dotyczyły wyrobów przemysłowych (wyroby metalowe i chemiczne), a nie produktów 
konsumpcyjnych. Istotny wyjątek od tej reguły stanowiły rowery (zarówno tradycyjne, jak 
i elektryczne).  

Kontrola będzie dotyczyć tego, czy Komisja Europejska skutecznie egzekwuje unijną politykę 
ochrony handlu. Kontrolerzy zbadają w szczególności, czy działająca w strukturach Komisji 
Dyrekcja Generalna ds. Handlu: 

o zapewnia należyte i efektywne stosowanie instrumentów ochrony handlu; 

o podejmuje odpowiednie decyzje dotyczące tych instrumentów; 

o w pełni korzysta z dostępnych jej narzędzi, tak aby zapewnić skuteczność instrumentów 
ochrony handlu; 

o dysponuje odpowiednimi zasobami, by zagwarantować, że instrumenty te będą właściwie 
stosowane. 

 

 

Informacje dla redaktorów  

Publikacja sprawozdania z kontroli planowana jest na 2020 r. 
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