
 
 

 
Λευκωσία 2 Ιουνίου, 2016 

 
 
 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
ΘΕΜΑ: Δασμοί Αντιντάμπιγκ και Αντισταθμιστικοί Δασμοί 
 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Ανάμεσα στα μέτρα εμπορικής άμυνας που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση 
προκειμένου να προστατεύσει την Κοινοτική Βιομηχανία από αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές που πιθανό να εφαρμόζουν διάφορες Τρίτες Χώρες κατά την εξαγωγή 
προϊόντων τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (εξαγωγή προϊόντων με πρακτικές 
dumping ή επιδότηση των εξαγωγών – subsidised exports είναι και η επιβολή 
Δασμών Αντιντάμπιγκ (Anti-dumping Duties) και Αντισταθμιστικών Δασμών (Anti-
subsidy Duties).  
 
Η επιβολή  μέτρων αντι-ντάμπιγκ και αντισταθμιστικών Δασμών γίνεται από την 
Ευρωπαική Επιτροπή μετά από σχετική διερεύνηση, η διάρκεια της οποίας ανάλογα 
με την περιπλοκότητα της υπόθεσης, μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες.  Η 
διερεύνηση μπορεί να αφορά συγκεκριμένα προϊόντα, συγκεκριμένους 
κατασκευαστές/εξαγωγείς από Τρίτες Χώρες, ή συνδυασμό των πιο πάνω. 
 
Σε αρκετές περιπτώσεις οι δασμοί αυτοί επιβάλλονται με αναδρομική ισχύ γεγονός 
που μπορεί να ισοδυναμεί με μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία καλείται να πληρώσει 
ο εισαγωγέας του προϊόντος στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Υπάρχουν 
επίσης περιπτώσεις όπου κατά την στιγμή της παραγγελίας να μην έχει ακόμα 
αποφασιστεί η επιβολή μέτρων εμπορικής άμυνας και αυτό να επισυμβεί στο 
διάστημα μέχρι την παραλαβή των εμπορευμάτων, οπότε και θα πρέπει να 
καταβληθούν οι επιβληθέντες δασμοί κατά την εκτελώνιση. 
 
Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο σας προτρέπουμε όπως πριν 
δεσμευτείτε με την αγορά προϊόντων ή προτού καταλήξετε να συνεργαστείτε με 
εξαγωγείς που πιθανό να ευρίσκονται υπό καθεστώς διερεύνησης, να επισκέπτεστε 
τους πιο κάτω συνδέσμους (links) στους οποίους θα μπορείτε να βρείτε, όπου ισχύει, 
αναρτημένη όλη την πληροφόρηση που θα πρέπει να γνωρίζετε για το θέμα: 
 
(α)  Γενικές πληροφορίες αναφορικά με το αντι-ντάμπινγκ: 
 

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-
against-imports-into-the-eu/anti-dumping/ 
 
 

 

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-dumping/
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-imports-into-the-eu/anti-dumping/


(β) Ανακοινώσεις της ΕΕ για όλες τις υποθέσεις Μέτρων Εμπορικής Άμυνας: 
 

http://trade.ec.europa.eu/tdi/notices.cfm 
 
 
(γ) Ανακοινώσεις της ΕΕ για όλες τις υποθέσεις προϊόντων υπό διερεύνηση: 
 
       http://trade.ec.europa.eu/tdi/ 
 
Στην πιο κάτω ιστοσελίδα θα βρείτε τα άτομα επαφής της Υπηρεσίας Εμπορίου του 
ΥΕΕΒΤ που ασχολούνται με το θέμα. 
 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/715EE2D6BA11C044C2257C7D004561B
B?OpenDocument 
 
Τέλος στο Παράρτημα που επισυνάπτεται γίνεται μια συνοπτική επεξήγηση των 
Μέτρων Εμπορικής Άμυνας που εφαρμόζει η ΕΕ για ενημέρωσή σας. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Μάριος Τσιακκής 
Γενικός Γραμματέας. 
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Παράρτημα Ι  - Μέτρα Εμπορικής Άμυνας της ΕΕ 

 

Το σύστημα εμπορικής άμυνας της ΕΕ βασίζεται στους κανόνες του ΠΟΕ οι οποίοι 
επιτρέπουν στα μέλη του να λαμβάνουν μέτρα εναντίον των εισαγωγών που υπόκεινται σε 
ντάμπιγκ ((πώληση προϊόντων σε τιμές χαμηλότερες της ΄κανονικής αξίας΄ (κανονική αξία 
θεωρείται η τιμή αγοράς από ανεξάρτητους αγοραστές στη χώρα εξαγωγής, κατά τη συνήθη 
εμπορική συναλλαγή, ή, το πλήρες κόστος συν κάποιο ΄λογικό΄ περιθώριο κέρδους))  ή σε 
αθέμιτες επιδοτήσεις.  

Οι κοινοτικές βιομηχανίες οι οποίες βλάπτονται από την πρακτική ντάμπιγκ ή/και από τις 
επιδοτήσεις Τρίτων Χωρών, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν παράπονο στην Ε.Επιτροπή η 
οποία εφόσον ικανοποιηθεί από τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν, ξεκινά έρευνα η 
οποία διαρκεί συνήθως 15 μήνες στην περίπτωση ντάμπιγκ και 12 μήνες στην περίπτωση 
επιδότησης. Κατά τη διάρκεια της έρευνας όλοι οι επηρεαζόμενοι φορείς καλούνται να 
συμμετάσχουν.  

Η αθέμιτη εμπορική πρακτική όπου ο παραγωγός επιχειρεί να διαθέσει τα προϊόντα του σε 
τιμές χαμηλότερες του κόστους με σκοπό να εξουδετερώσει πλήρως τον ανταγωνισμό στην 
ξένη αγορά και σε αυτή την περίπτωση στην αγορά της ΕΕ, είναι καταδικαστέα. (Λιγότερο 
αθέμιτες θεωρούνται οι πρακτικές όπου οδηγούνται από κίνητρα όπως την πρόσβαση σε 
ξένη αγορά, υπερπαραγωγής στην ντόπια αγορά και, παρεμπόδισης ανταγωνιστικής 
επιχείρησης εγκατάστασης στην ξένη αγορά). 

Υπάρχει όμως και η άποψη ότι τα μέτρα εμπορικής άμυνας αντί να χρησιμοποιούνται για 
καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών,  χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για 
διαμόρφωση πολιτικής προστατευτισμού, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα μόνο των 
βιομηχάνων, χωρίς να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη τα συμφέροντα των υπόλοιπων 
χρηστών, είτε αυτοί είναι εισαγωγείς πρώτων υλών, διανομείς, καταναλωτές, κλπ. Όταν τα 
μέτρα εμπορικής άμυνας δεν εφαρμόζονται αυστηρά σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, 
μπορούν να καταστούν εργαλεία προστατευτικών πολιτικών που παρεμποδίζουν το 
παγκόσμιο εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη. 

Επίσης, παρατηρείται ότι τα τελευταία χρόνια τα μέτρα εμπορικής άμυνας στοχεύουν όλο και 
περισσότερο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι το βιοντίζελ, βιοαιθανόλη, ίνες 
γυαλιού, ηλιακούς συλλέκτες και ηλιακά γυαλιά. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο http://trade.ec.europa.eu/tdi/ 
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