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πρόταση LL Αλλαγές στο σύστημα εισαγωγών στη μάχη κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού

Αντι-νταμπινγκδασμοίγιατηνΚίνα
Αλλαγές

στο σύστημα με τσ
3Π0Ϊ0 αντιμετωπίζει πς εισαγωγές

προϊόντων από την Κίνα

και αντι-ντάμπινγκ δασμούς
για να προστατεύσει τις ευρωπαϊκές

επιχειρήσεις από τον αθέμιτο

ανταγωνισμό προωθεί η Ευ

ρωπαϊκή Επιτροπή Οι προτάσεις
της θα συζητηθούν σε επίπεδο
υπουργών την Παρασκευή και
για να γίνουν νόμος θα πρέπει να
λάβουν την έγκριση τόσο των κρο
τών-μελώνόσο και του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως

και στις ΗΙΊΑ έχει ανοίξει συζήτηση

ως προς το εάν θα πρέπει
να αναγνωριστεί στην Κίνα κα¬

θεστώς οικονομίας της αγοράς
από τα μέσα του ερχόμενου Δεκεμβρίου

Τότε η δεύτερη μεγαλύτερη

οικονομία του πλανήτη
κλείνει 15 χρόνια συμμετοχής
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου

με το Πεκίνο να υπογραμμίζει

ότι αυτό από μόνο του
αποδεικνύει ότι είναι πράγματι
οικονομία της αγοράς Μέχρι σηγ
μής αντιμετωπίζεται ως ειδική
περίπτωση γεγονός που διευκολύνει

την επιβολή δασμών όταν
διαπιστώνονται πρακτικές ντάμπινγκ

όπως στην αγορά του χάλυβα

Η νέα πρόταση της Κομισιόν
είναι ουσιαστικά μία μέση λύση

ανάμεσα στο ισχύον πλαίσιο και
το καθεστώς της οικονομίας της
αγοράς Σύμφωνα με αυτές στις
υποθέσεις ντάμπινγκ που αφο
ρούν μέλη του ΠΟΕ η αξία αναφοράς

θα είναι οι εγχώριες τιμές
Ωστόσο σε περιπτώσεις αισθητών

στρεβλώσεων που επηρεάζουν
και τις εγχώριες τιμές σι αρχές

θα μπορούν να χρησιμοποιούν
ως αναφορά τις διεθνείς τιμές

Παράλληλα όπως σχολίαζαν
ειδικοί το βάρος της απόδειξης για
το εάν υπάρχουν ή όχι στρεβλώσεις

πέφτει στις καταγγέλλουσες
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενώ
έως σύμερο είναι σι κινεζικές εκείνες

που καλούνται να αποδείξουν

ότι δεν λαμβάνουν παράνομες
επιδοτήσεις και δεν πωλούν σε
τιμές κατώτερες του κόστους Αυτό

δεν σημαίνει ότι λέμε σήμερα
πως η Κίνα είναι οικονομία της
αγοράς Σαφέστατα δεν είναι

ξεκαθάρισε

σε ουνεντευξη Τύπου η
επίτροπος Εμπορίου Σεοτλια Μάλ
στρομ

Σημειώνεται ότι την ώρα που
κα Μάλστρομ παραχωρούσε τη
συνέντευξη έξω από το κτήριο
της Κομισιόν διαδήλωναν περίπου

15.000 εργαζόμενοι της χαλυβουργίας

οι οποίοι ζητούν προ
στασία απένανη στο κινεζικό ντάμπινγκ
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