
 

    

Λευκωσία, 11 Οκτωβρίου 2018 

ΕΠΕΙΓΟΝ  
 
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους  
   
Κυρίες / Κύριοι, 

 Μέτρα Αντιντάμπινγκ/Αντισταθμιστικοί Δασμοί 
 

Το ντάμπινγκ θεωρείται ως μια αθέμιτη εμπορική πρακτική και συμβαίνει όταν μια εταιρεία 
εμπορεύεται ένα προϊόν σε πολύ χαμηλότερη τιμή στην Ευρωπαϊκή αγορά σε σύγκριση με 
την τιμή που το ίδιο προϊόν πωλείται ή που κατασκευάζεται από τους Ευρωπαίους 
παραγωγούς. Για να διασφαλιστεί ο δίκαιος ανταγωνισμός στο θέμα της πώλησης του 
ιδίου προϊόντος στην αγορά της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης από Ευρωπαίους παραγωγούς η 
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση δύναται να επιβάλει μέτρα αντιντάμπινγκ σε τέτοιου είδους εισαγωγές. 
 
Για το σκοπό αυτό η Ε.Ε. έχει εκδώσει τον Κανονισμό 2017R0336 με στόχο την 
προστασία έναντι εισαγωγών σε μερικά είδη βαρετού τύπου κραματοποιημένου και μη 
χάλυβα (Heavy plate of non-alloy or other alloy steel), που αποτελούν αντικείμενο 
ντάμπινγκ εκ μέρους της Λαικής Δημοκρατίας της Κίνας.  
 
Δυστυχώς η επιβολής αυτών των αντισταθμιστικών δασμών είχε ως συνέπεια να 
αυξηθούν κατακόρυφα οι τιμές των ανεμογεννητριών οι οποίες για να κατασκευαστούν 
χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη βαρετού τύπου κραματοποιημένο και μη χάλυβα και ως εκ 
τούτου οι Ασιάτες κατασκευαστές ανεμογεννητριών να πωλούν εντός της ΕΕ σε πολύ 
χαμηλότερες τιμές συγκριτικά με τους Ευρωπαίους κατασκευαστές.  
 

Για το πιο πάνω λόγο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Δανίας (SME Denmark) ως μέλος 
του UEAPME (the employers’ organisation representing the interests of European crafts, 
trades and SMEs at EU level) έχουν σκοπό να αποστείλουν επιστολή στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ζητώντας να επιβληθούν αντισταθμιστικοί δασμοί και στις ανεμογεννήτριες.   

Παρακαλείστε, όπως αφού πρώτα μελετήσετε  με την δέουσα προσοχή την 
επισυναπτόμενη επιστολή, να υποβάλετε γραπτώς (protopapas@ccci.org.cy) τυχόν 
απόψεις σας το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018.  

Με εκτίμηση,  
 
 
 
Μιχάλης Πρωτοπαπάς 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας 
Για Γενικό Γραμματέα 
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June 8th 2018 
 
 
Re. Imposing Anti-Dumping Duty on Wind Mill Towers 
 
With regulation 2017R0336 the Commission imposed anti-dumping duty on imports of certain 
heavy plate of non-alloy or other alloy steel originating in the People's Republic of China. 
 
This necessary initiative came after a period of heavy price dumping from the Chinese manu-
facturers of the above-mentioned products. The imposing of anti-dumping duty on heavy steel 
plates has however lead to some unfortunate consequences in the production of wind mill 
towers.  
 
The prices on heavy steel plates used in the production of wind mill towers have increased 
significantly and thus increased the production cost of wind mill towers. As the Chinese steel is 
still sold at dumping prices outside the EU, the production costs have not increased accordingly 
for the Asian manufacturers of wind mill towers. Because anti-dumping duty is not imposed on 
the imports of wind mill towers or parts of these, this has led to another unfortunate effect, 
namely that the Asian manufacturers are able produce and sell wind mill towers to the EU at a 
much lower price than the EU manufacturers. 
 
This probable consequence was already mentioned by an ad hoc group of manufacturers of 
wind mill towers during the process of imposing anti-dumping duty with regulation 2017R0336, 
and it was warned that it could lead to the fact that jobs will be exported out the EU. The point 
was however dismissed by the Commission.  
 
Currently we are seeing that the fears and concerns of the EU manufacturers are becoming 
reality as Siemens recently placed a major order in China on wind mill towers for a project in 
Scotland. This is due to the large price difference in favor of the Chinese wind mill towers.  
 
As the materials in the production of a wind mill tower consist by 90 % of the type of heavy 
steel plates included in regulation 2017R336, the arguments for imposing anti-dumping duty 
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on wind mill towers are the same as those used in regulation 2017R336 for imposing anti-
dumping duty on heavy steel plates. 
 
The Danish Employer’s Association for Industrial and Construction Enterprises therefore urges 
the Commission to include imports of wind mill towers or parts of these in regulation 2017R336 
via an appendix to the regulation and thus impose anti-dumping duty on these products to stop 
this unfair distortion of competition and to stop jobs from being exported out of the EU. 
 
The Danish Employer’s Association for Industrial and Construction Enterprises is happy to assist 
with further information or answering questions. Please contact CEO Mads Graves Larsen at 
mgl@arbejdsgiverne.dk  
 
 
Yours sincerely, 
 
 
 
Jeppe Rosenmejer 
Senior Legal Counsel, LL.M. 
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