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Η Επιτροπή θεσπίζει επιτήρηση των εισαγωγών βιοαιθανόλης και
παραμένει ανοικτή στην εξέταση αιτημάτων από άλλους τομείς

Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2020

Από σήμερα η Επιτροπή θεσπίζει επιτήρηση των εισαγωγών στην ΕΕ αιθανόλης από ανανεώσιμες
πηγές («βιοαιθανόλη»). Στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης που προκλήθηκε από τη νόσο COVID-19,
οι εισαγωγές βιοαιθανόλης σε χαμηλές τιμές αυξήθηκαν σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Ο
ευρωπαϊκός κλάδος βιοαιθανόλης έχει παρουσιάσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η περαιτέρω αύξηση
των εισαγωγών θα προκαλούσε οικονομική ζημία στον κλάδο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έλαβε άμεσα
μέτρα για να καταστήσει δυνατή την παρακολούθηση του όγκου των εισαγωγών, γεγονός που θα
επιτρέψει στον κλάδο της βιοαιθανόλης να αξιολογήσει καλύτερα την κατάσταση.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Εμπορίου, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις,
δήλωσε: «Οι οικονομίες μας εξακολουθούν να επηρεάζονται από τις συνέπειες της πανδημίας και η
διαδικασία ανάκαμψης δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται από τις στρεβλωτικές εμπορικές πρακτικές
τρίτων χωρών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς όλες τις
εμπορικές εξελίξεις που ενδέχεται να προκύψουν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Αυτό συμβαίνει
σήμερα με τη βιοαιθανόλη, αλλά ενδέχεται σύντομα να χρειαστεί επιτήρηση των εισαγωγών και σε
άλλους κλάδους προκειμένου να μπορέσουν να προστατευθούν καλύτερα από αυτές τις ανεπιθύμητες
πρακτικές.»

Η επιτήρηση των εισαγωγών από την Επιτροπή δεν αποτελεί μέτρο που περιορίζει τις εισαγωγές.
Εξασφαλίζει ταχεία παρακολούθηση της εξέλιξης των εισαγωγών για συγκεκριμένα προϊόντα. Τα
δεδομένα θα δημοσιοποιούνται. Αυτό αναμένεται ότι θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν μια
καλύτερη εικόνα της κατάστασης στον τομέα τους και θα τους προσφέρει τεκμηριωμένες πληροφορίες
που θα τις βοηθήσουν να διερευνήσουν την ανάγκη για περαιτέρω δράσεις.

Η θέσπιση της επιτήρησης ανταποκρίνεται σε αίτημα που υπέρβαλε η Γαλλία εκ μέρους του
ευρωπαϊκού κλάδου βιοαιθανόλης. Ο εν λόγω κλάδος υπέβαλε επαρκείς πληροφορίες που δείχνουν ότι
υπήρξε πρόσφατη και σημαντική αύξηση των εισαγωγών, καθώς και ενδείξεις ότι οι εισαγωγές αυτές
θα προκαλούσαν οικονομική ζημία.

Η εκτελεστική πράξη, που εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη και δημοσιεύτηκε σήμερα, προβλέπει
επιτήρηση από όλες τις χώρες καταγωγής για περίοδο ενός έτους. Τα στατιστικά στοιχεία για τις
εισαγωγές θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Επιτροπής σε μηνιαία βάση.

Καθώς και άλλοι κλάδοι της ΕΕ ενδέχεται να αντιμετωπίσουν παρόμοιες καταστάσεις, η Επιτροπή
παραμένει ανοικτή στην εξέταση τυχόν δεόντως τεκμηριωμένων αιτημάτων. Οι ευρωπαϊκοί οικονομικοί
κλάδοι που είναι σε θέση να παρουσιάσουν επαρκή αρχικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η
πρόσφατη αύξηση των εισαγωγών προκαλεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και τη ζημία μπορούν να
επωφεληθούν από τη δυνατότητα επιτήρησης των εισαγωγών. 

Ωστόσο, βάσει του νομικού πλαισίου της ΕΕ, τα αιτήματα αυτά θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω των
κρατών μελών της ΕΕ. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει με την παρούσα απόφαση ότι είναι διαθέσιμη να
παράσχει στα ενδιαφερόμενα μέρη κατάλληλα εργαλεία παρακολούθησης για την πρόβλεψη των
εμπορικών πιέσεων σε άλλους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας. 
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