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Systém ochrany podnikov EÚ pred nekalou 
hospodárskou súťažou funguje dobre, 
konštatujú audítori 
Európska únia je odhodlaná presadzovať voľný obchod. Ak sú však európske výrobné odvetvia 
zasiahnuté nekalými obchodnými praktikami, ako je dumping alebo subvencovaný dovoz, 
zo strany krajín mimo EÚ, EÚ môže reagovať použitím nástrojov na ochranu obchodu. Európsky 
dvor audítorov preskúmal túto oblasť po prvýkrát. Dospel k záveru, že Komisia presadzovala 
politiku ochrany obchodu úspešne, existuje však priestor na zlepšenie jej účinnosti, a to najmä 
vzhľadom na silnejúce napätie vo svetovej obchodnej politike. 

Ako člen Svetovej obchodnej organizácie a so zreteľom na svoje vlastné hodnoty je EÚ odhodlaná 
zaistiť otvorený systém obchodovania založený na pravidlách. Európska komisia môže na nekalé 
obchodné praktiky, ktoré nie sú v súlade s medzinárodnými pravidlami, napríklad dumping (vývozné 
ceny nižšie než domáce ceny) a subvencovanie (neodôvodnená štátna podpora pre vývozné 
výrobky), odpovedať použitím nástrojov na ochranu obchodu. 

„Otvorený trh vytvára príležitosti pre európske podniky, no len ak na ňom platia pre všetkých 
rovnaké pravidlá. Pri našom audite sme zistili, že Komisia dokázala obhájiť záujmy výrobcov EÚ pred 
nekalou hospodárskou súťažou,“ uviedla Ildikó Gáll-Pelcz, členka Európskeho dvora audítorov 
zodpovedná za túto správu. „Domnievame sa, že európske podniky by mali byť lepšie oboznámené 
s takýmito opatreniami proti nekalým praktikám. Navyše v súvislosti s monitorovaním 
a stanovovaním priorít pre riešenie budúcich výziev v oblasti medzinárodného obchodu je ešte 
priestor na zlepšenie.“ 

Opatrenia na ochranu obchodu majú zvyčajne podobu dodatočných ciel, ktoré majú vykompenzovať 
straty výrobných odvetví EÚ spôsobené nekalými praktikami. Obchodná politika je vo výhradnej 
právomoci EÚ, čo znamená, že za vykonávanie prešetrovaní a ukladanie ciel v mene členských štátov 
zodpovedá Európska komisia. Podľa audítorov Komisia aktívne využíva nástroje, ktoré má 
k dispozícii, prešetrovania vykonáva náležite a uložené opatrenia riadne zdôvodňuje. Vo väčšine 
prípadov sú tieto ochranné opatrenia zamerané skôr na priemyselné než na spotrebiteľské výrobky, 
no pozoruhodnou výnimkou sú bicykle (elektrické aj štandardné). Audítori zistili, že nástroje 
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na ochranu obchodu mali skutočne pozitívny vplyv na odvetvie elektrobicyklov: bez týchto opatrení 
by sa ich výroba v Európe pravdepodobne zastavila. Okrem toho boli podľa audítorov nástroje 
na ochranu obchodu dôležitým zdrojom podpory aj pre oceliarsky priemysel, aj keď v menšej miere 
pre odvetvie solárnych panelov. Na toto odvetvie však majú veľký vplyv aj politické rozhodnutia 
v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. 

Audítori vo všeobecnosti odporúčajú, aby Komisia zvýšila povedomie o nástrojoch na ochranu 
obchodu, pretože v súčasnosti ich využíva len niekoľko odvetví: odvetvia ako oceliarstvo a chemický 
priemysel sú s nástrojmi na ochranu obchodu oboznámené dobre, no v iných odvetviach – hlavne 
v prípade malých a stredných podnikov – je informovanosť o nich omnoho nižšia a je možné, 
že preto nepožiadajú o ochranné opatrenia, keď budú čeliť narušeniam obchodu. Audítori okrem 
toho odporúčajú, aby Komisia, ako významný aktér EÚ v svetovom obchode, zlepšila spôsob 
monitorovania celkovej účinnosti politiky a lepšie stanovila niektoré opatrenia za priority (napr. 
v kontexte fóra WTO). 

 

Poznámky pre redaktorov 

Ochrana obchodu má celosvetový význam a reguluje sa na celosvetovej úrovni. Právny 
a inštitucionálny rámec pre nástroje na ochranu obchodu, vrátane rozhodovania o tom, kedy ich 
možno uplatniť a aké pravidlá musia byť dodržané pri prešetrovaniach, je stanovený v dohodách 
WTO. Právne predpisy EÚ musia v plnej miere odrážať pravidlá WTO, no v niektorých prípadoch sa 
v nich môžu pred prijatím opatrení zaviesť dodatočné požiadavky, ako to bolo v prípade testu 
záujmu Únie. Hlavnými právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa nástrojov na ochranu obchodu sú 
základné nariadenie o antidumpingových opatreniach a základné nariadenie o antisubvenčných 
opatreniach z roku 2016, s nedávnymi dôležitými zmenami z roku 2017 a 2018. 

V roku 2019 Komisia iniciovala 11 nových antidumpingových a päť nových antisubvenčných 
prešetrovaní. Tieto prešetrovania sa týkali šiestich rôznych krajín, pričom najväčší počet bol 
iniciovaný voči Číne (7) a Egyptu (4). Na konci roku 2019 bolo v platnosti 109 antidumpingových 
a antisubvenčných opatrení. 

Náš audit sa týkal činnosti Komisie v období 2016 – 2019. Predmetom auditu nebola účinnosť práce 
vnútroštátnych colných orgánov, ktoré nesú výhradnú zodpovednosť za výber ciel uložených 
na základe prešetrovaní v súvislosti s ochranou obchodu. EDA preskúmal súvisiace témy v osobitnej 
správe č. 19/2017: Dovozné postupy: nedostatky v právnom rámci a neúčinné vykonávanie 
ovplyvňujú finančné záujmy EÚ a v osobitnej správe č. 2/2014: Spravujú sa preferenčné obchodné 
režimy primerane? 

Osobitná správa č. 17/2020 Nástroje na ochranu obchodu: systém ochrany podnikov v EÚ pred 
dumpingovým a subvencovaným dovozom funguje dobre je dostupná v 23 jazykoch na webovom 
sídle EDA. 

Informácie o opatreniach EDA prijatých v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 nájdete tu. 

 

Kontakt pre médiá v súvislosti s touto správou 
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – Tel.: (+352) 4398 45547/mobil: (+352) 691 553547 
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