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De EU vernieuwt de bescherming tegen oneerlijke
handelspraktijken
Zoetermeer, maandag 9 oktober 2017 – Naar verwachting beschikt de EU eind 2017 over een
betere bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken. Dit versterkt de concurrentiepositie van
de Nederlandse metallurgische sector.
Het Europees Parlement en de EU-lidstaten gingen 3 oktober jl. tijdens de laatste trialoogonderhandeling akkoord met een voorstel van de Europese Commissie uit 2016 om nieuwe antidumpingsmaatregelen te treffen. Deze moeten de import tegengaan van goederen die onder de
marktprijs worden aangeboden door landen die aangesloten zijn bij de Wereldhandelsorganisatie.
Met de nieuwe regelgeving beschikt de Europese Commissie over een nieuwe methode om
‘objectief’ te bepalen of de markt wordt verstoord. Daarbij wordt niet enkel gekeken naar de invloed
van de overheid op de economie vanwege staatssubsidies of ‘buitensporige’ overheidsbemoeienis,
maar bijvoorbeeld ook naar het respect voor internationale arbeids- en milieunormen. Als
marktverstoring wordt vastgesteld kunnen heffingen worden opgelegd. Hiermee wapent de EU zich
tegen overcapaciteit op de wereldmarkt.
Versterking concurrentiepositie
VNMI verwelkomt een betere bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken. “De VNMI heeft de
afgelopen periode samen met haar EU-partners Eurometaux en European Aluminium gestreefd naar
een pragmatische aanpak van dit euvel. We zien de uitkomst van de trialoog voor nu als een stap in
de goede richting. Veel zal afhangen van de praktische uitwerking en daadwerkelijke handhaving van
de aankomende nieuwe regelgeving. Hiervoor dienen eerst de definitieve regelgevingstekst en het
akkoord van de Wereldhandelsorganisatie afgewacht te worden”, aldus Sekhar Lahiri, directeur
VNMI.
Over VNMI
VNMI is de brancheorganisatie van Nederlandse producenten van ruwe metalen en metaallegeringen
en halffabricaten daarvan. VNMI vertegenwoordigt ruim 80% van de in Nederland gevestigde
metallurgische industrie. De bedrijven in de metallurgische industrie vertegenwoordigen in
Nederland circa 50.000 voltijdsbanen (direct/indirect) en een exportwaarde van 6 miljard euro op
jaarbasis.
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