Мерки срещу субсидиран внос
Основният регламент за реда и условията за въвеждане на мерки за защита срещу
субсидиран внос е Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 година относно
защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност
(кодифицирана версия), заменящ Регламент на Съвета № 2026/97 и всички негови
изменения. В основния регламент са включени правилата, определени в Споразумението за
субсидиите и изравнителните мерки по приложение 1А към Маракешкото споразумение за
създаване на Световната търговска организация. Съгласно Регламент № 597/2009
изравнителни мита могат да се налагат само в случай на внос на стоки, за които
правителствата (или други държавни или общински органи) от страни, които не са членки
на Европейския съюз са предоставили субсидия (финансова помощ, независимо от формата
на нейното предоставяне), от която е реализирана изгода и ако са изпълнени следните
условия:
- субсидията да е специфична, т.е. да е ограничена до едно предприятие,
производство или група предприятия или производства; да е зависеща от осъществяването
на износ или от използването на местни вместо вносни суровини и др. Въпреки това, някои
специфични субсидии (като например помощи за изостанали райони, помощи за
изследователски дейности, помощи за фирми с цел подпомагане на приспособяването към
нови правила за опазване на околната среда), ако отговарят на определени условия, не са
обект на прилагане на изравнителни мита;
- вносът на субсидирания продукт да причинява вреда на производителите от
Общността;
- въвеждането на изравнителни мита да е в интерес на Общността, т.е. ползата
от въвеждането на мярката срещу субсидиран внос да не бъде непропорционално малка в
сравнение с негативните последици, които биха могли да настъпят в резултат на
прилагането на мярката.
Както и при антидъмпинговите мерки, Европейската комисия провежда разследване и
при необходимост може да въведе временни мерки срещу субсидиран внос. Окончателни
мерки се въвеждат от Съвета на министрите.

