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Persbericht 
Luxemburg, 28 mei 2019 

Controleurs inspecteren EU-
handelsbeschermingsinstrumenten 
De Europese Rekenkamer verricht momenteel een controle om na te gaan hoe succesvol de 
Europese Commissie is geweest in het handhaven van het EU-handelsbeschermingsbeleid. De 
controleurs zullen met name onderzoeken of beslissingen die met betrekking tot 
handelsbeschermingsinstrumenten werden genomen passend waren en of EU-maatregelen 
bevorderlijk zijn voor een adequate en doeltreffende toepassing hiervan. 

Door haar toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie heeft de EU zich verbonden tot een open 
en op regels gebaseerd handelssysteem. Voor praktijken die niet in overeenstemming zijn met de 
internationale regels, zoals dumping (exportverkoop tegen prijzen die onder de binnenlandse 
prijzen liggen) en subsidiëring (ongerechtvaardigde staatssteun voor exportproducten), kunnen 
sancties worden opgelegd. Door middel van handelsbeschermingsinstrumenten kan de Europese 
Commissie reageren op dergelijke oneerlijke mededinging. 

De controleurs hebben vandaag een vooruitblik op de controle van de EU-
handelsbeschermingsinstrumenten (TDI’s, trade defence instruments) gepubliceerd. Een 
vooruitblik op de controle verschaft informatie over een lopende controletaak. Dergelijke 
documenten zijn bedoeld als bron van informatie voor degenen die geïnteresseerd zijn in het 
gecontroleerde beleid of de gecontroleerde programma’s. 

“Open handel schept mogelijkheden voor Europese bedrijven. Maar er moeten ook instrumenten 
beschikbaar zijn om een antwoord te kunnen bieden op illegale praktijken”, aldus Ildikó Gáll-
Pelcz, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “Het is de 
verantwoordelijkheid van de Europese Commissie om EU-producenten op doeltreffende wijze te 
beschermen tegen oneerlijke mededinging.” 

https://www.eca.europa.eu/
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Handelsbeschermingsmaatregelen nemen gewoonlijk de vorm aan van extra heffingen ter 
compensatie van verliezen die het bedrijfsleven in de EU heeft geleden door oneerlijke 
praktijken. Tussen 2013 en 2017 werden in de EU 142 antidumping- of 
antisubsidiëringsmaatregelen toegepast. Twee derde hiervan betrof China. In de meeste gevallen 
waren deze maatregelen gericht op industriële (metaal- en chemische) producten in plaats van 
consumentenproducten, met als opvallende uitzondering (elektrische en standaard-) fietsen.  

Bij de controle zal worden beoordeeld of de Europese Commissie succesvol was bij het handhaven 
van het EU-handelsbeschermingsbeleid. In het bijzonder zullen de controleurs nagaan of het 
directoraat-generaal Handel van de Commissie: 

o zorgt voor een eerlijke en doelmatige toepassing van TDI’s; 

o passende besluiten neemt met betrekking tot TDI’s; 

o zijn instrumenten optimaal gebruikt om de doeltreffendheid van TDI’s te waarborgen; 

o met toereikende middelen is uitgerust om ervoor te zorgen dat TDI’s naar behoren worden 
toegepast. 

 

 

Noot voor de redactie  

Het controleverslag zal naar verwachting in 2020 worden gepubliceerd. 
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