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Ανακοινώσεις του ΥΕΕΒΤ σχετικά με διαδικασίες Μέτρων
Εμπορικής Άμυνας της ΕΕ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πιο πάνω θέμα και να σας αποστείλουμε το
σύνδεσμό στην ιστοσελίδα του Κλάδου Εμπορικής Πολιτικής και Διμερών Σχέσεων του
ΥΕΕΒΤ (Υπουργείου Εμπορίου, Ενέργειας Βιομηχανίας & Τουρισμού), όπου περιέχει
ανακοινώσεις σχετικά με διαδικασίες Μέτρων Εμπορικής Άμυνας της ΕΕ.
Πληροφοριακά, τα μέτρα εμπορικής άμυνας που εφαρμόζει η ΕΕ βασίζονται στους κανόνες
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), οι οποίοι επιτρέπουν τη λήψη μέτρων για
προστασία της Κοινοτικής βιομηχανίας ενάντια σε εισαγωγές που υπόκεινται σε
ντάμπιγκ ή/και σε αθέμιτες επιδοτήσεις.
Οι δασμοί αντι-ντάμπινγκ (anti-dumping) είναι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται σε
ορισμένα προϊόντα συγκεκριμένης χώρας καταγωγής που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (τρίτες χώρες) ή ακόμα και συγκεκριμένης εταιρίας παραγωγής, τα οποία
εισάγονται στο έδαφος της Κοινότητας σε πολύ χαμηλή τιμή ή σε τιμή κάτω του κόστους
παραγωγής. Σκοπός των μέτρων αντι-ντάμπινγκ είναι η καταπολέμηση της πρακτικής που
συνίσταται στην εξαγωγή εμπορευμάτων σε τιμές χαμηλότερες από εκείνες που
εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά για παρόμοια προϊόντα.
Οι αντισταθμιστικοί δασμοί (anti-subsidy) είναι πρόσθετοι δασμοί που επιβάλλονται με
σκοπό την άμυνα, κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους
τρίτων χωρών. Η πολιτική κατά των επιδοτήσεων αποσκοπεί στο να παρεμποδίσει την
εισαγωγή προϊόντων σε τιμές που διατηρούνται τεχνητά χαμηλές χάρη σε κρατικές
επιδοτήσεις από τις τρίτες χώρες καταγωγής.
Σε αντίθεση με τα μέτρα αντί-ντάμπινγκ και τα αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία αποτελούν
απάντηση σε αθέμιτες εμπορικές πολιτικές, τα μέτρα διασφάλισης (safeguard measures)
λαμβάνονται ως προσωρινή προστασία από τις δυσμενείς επιπτώσεις της απότομης
αύξησης των εισαγωγών συγκεκριμένου προϊόντος. Τα μέτρα διασφάλισης εφαρμόζονται
μόνο στο βαθμό που μπορούν να αποτρέψουν ή να εξουδετερώσουν σημαντική ζημιά και
μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι οι εισαγωγές των οποίων επιδιώκεται η μείωση, αυξήθηκαν
ταχέως και μαζικά, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό ζημιά στους εθνικούς παραγωγούς.
Εξάλλου, τα εν λόγω μέτρα δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις, δηλαδή πρέπει να
εφαρμόζονται σε όλες τις εισαγωγές του σχετικού προϊόντος αδιακρίτως καταγωγής.
Οι Ανακοινώσεις θα καταχωρούνται στην πιο κάτω ιστοσελίδα και έχουν προθεσμίες για
τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή:http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/B5A2901FF703CDDAC2257E5F0024
35B7?OpenDocument
Παρακαλούνται οι κυπριακές επιχειρήσεις που τυχόν να επηρεαστούν από τις πιο πάνω
διαδικασίες, όπως αποστείλουν τις απόψεις τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
epitsillidou@mcit.gov.cy και aaristotelous@mcit.gov.cy
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Εναλλακτικά, μπορούν να επισκεφθούν την πιο κάτω ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
και να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: Trade-Hearing-Officer@ec.europa.eu
Με εκτίμηση,
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