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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

Γιοχάνεσμπουργκ, 3 Δεκεμβρίου 2018 

 

Επιβολή μέτρων διασφάλισης από πλευράς Νοτ. Αφρικής στις εισαγωγές 

πουλερικών από κ-μ της Ε.Ε. 
 

  Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Νοτ. Αφρικής (Government Gazette-GG, 

No. 41939/28.9.2018), οι αποφάσεις που αφορούν στην επιβολή αντισταθμιστικών δασμών, αρχικού ύψους 

35,3%, ως προσωρινά μέτρα προστασίας (provisional safeguard duties) σε όλες τις εισαγωγές προϊόντων 

πουλερικών, που προέρχονται αποκλειστικά από κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

 

Τα μέτρα διασφάλισης αφορούν στις εισαγωγές προϊόντων πουλερικών, της δασμ. κλάσης 0207 

[κρέατα και παραπροϊόντα πουλερικών (Gallus domesticus) βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 

κατεψυγμένα]. 

 

  Ειδικότερα τα μέτρα διασφάλισης για τα προϊόντα της ως άνω δασμ κλάσης, θα ισχύσουν για τις 

ακόλουθες χρονικές περιόδους: 

 

- Απόφαση υπ. αριθμ. R 1009: επιβολή εισαγωγικών δασμών ύψους 35,3%, με ισχύ από 28.9.2018 έως και 

11.3.2019 
- Απόφαση υπ. Αριθμ. R 1008: μείωση του ποσοστού των επιβληθέντων εισαγωγικών δασμών από 35,3% 

σε 30%, με έναρξη ισχύος από 12.3.2019 έως και 11.3.2020 

- Απόφαση υπ. Αριθμ. R 1010: μείωση του ποσοστού των επιβληθέντων εισαγωγικών δασμών από 30% σε 

25%, με έναρξη ισχύος από 12.3.2020 έως και 11.3.2021 

- Απόφαση υπ. Αριθμ. R 1011: μείωση του ποσοστού των επιβληθέντων εισαγωγικών δασμών από 25% σε 

15%, με έναρξη ισχύος από 12.3.2021 έως και 11.3.2022 

  

  Ως γνωστόν, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Νοτ. Αφρικής, όσον αφορά στις εισαγωγές φρέσκων 

ή/και κατεψυγμένων προϊόντων κρέατος (από χοιρινό, κοτόπουλο, μοσχάρι, κλπ.), απαιτεί την ύπαρξη 

διμερούς κτηνιατρικού πρωτοκόλλου, το οποίο υπογράφεται από τις αρμόδιες Αρχές της κάθε χώρας 

ξεχωριστά. Από το σύνολο των κρατών-μελών της Ε.Ε. μόλις δέκα (10) χώρες έχουν κατορθώσει να 

ολοκληρώσουν τις μακρόχρονες διαδικασίες που απαιτούνται, για τη σύναψη  διμερούς κτηνιατρικού 

πρωτοκόλλου με τη Νοτ. Αφρική, ήτοι (με αλφαβητική σειρά): Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ην. 

Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία, Ουγγαρία και Πολωνία. 

 

  Η ως άνω θεσμοθετημένη διαδικασία, η υποχρεωτική δηλαδή υπογραφή διμερών κτηνιατρικών 

πρωτοκόλλων (με κάθε χώρα και για κάθε προϊόν ξεχωριστά), αποτελεί ουσιαστικά εφαρμογή πολιτικής μη 

δασμολογικών εμποδίων, αποσκοπώντας πρωτίστως στην προστασία της εγχώριας παραγωγής και 

εμποδίζοντας το άνοιγμα της αγοράς στον υγιή ανταγωνισμό, αφού η εγχώρια βιομηχανία πουλερικών 

υστερεί σημαντικά, έναντι κυρίως των αντίστοιχων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 
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  Η Νοτ. Αφρική ακολουθεί μια ιδιαίτερα παρελκυστική εμπορική πολιτική, μη αναγνωρίζοντας τα 

μέτρα καταπολέμησης ζωικών νόσων που λαμβάνουν τα κ-μ της Ε.Ε., ιδίως των περιοριστικών μέτρων ανά 

γεωγραφικές περιφέρειες (π.χ. “γρίπη” των πτηνών, “πανώλη” των χοίρων). Με αυτή την πρακτική, δύνανται 

να πραγματοποιηθούν εξαγωγές από ένα κ-μ της Ε.Ε. στη Νοτ. Αφρική μόνο όταν το σύνολο του εδάφους 

του κ-μ κηρυχθεί ελεύθερο νόσου (μη αναγνώριση δηλαδή των εσωτερικών περιοριστικών μέτρων). 

 

  Ακόμη όμως και πριν την επιβολή των μέτρων διασφάλισης, η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση και με 

αφορμή/πρόφαση ορισμένα κρούσματα γρίπης των πτηνών (Highly Pathogenic Avian Influenza-HPAI) που 

είχαν εκδηλωθεί σε διάφορα κ-μ τη Ε.Ε., είχε απαγορεύσει όλες τις εισαγωγές αντίστοιχων προϊόντων 

κοινοτικής προέλευσης, πλην Δανίας και Ιρλανδίας, όπου δεν είχαν καταγραφεί κρούσματα. 

 

  Η Νοτ. Αφρική ερμήνευσε καταχρηστικά τις διατάξεις της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής 

Σχέσης-ΣΟΕΣ (EPA Agreement) με την Ε.Ε., όπου προβλέπεται η δυνατότητα υιοθέτησης μέτρων 

διασφάλισης και επιβολής αντισταθμιστικών δασμών, ως προσωρινά μέτρα προστασίας (provisional 

safeguard duties), σε εκείνες μόνο τις περιπτώσεις που οι εισαγωγές από κ-μ της Ε.Ε. είτε αυξάνονται 

υπερβολικά είτε πολύ γρήγορα, αποτελώντας άμεση απειλή για την επιβίωση της εγχώριας παραγωγής. 

 

  Η επιβολή αντισταθμιστικών δασμών αντιβαίνει στο άρθρ. 34, παρ. 2 της Συμφωνίας, όπου 

αναφέρεται ότι τα μέτρα διασφάλισης δικαιολογούνται στην περίπτωση που οι αρνητικές επιπτώσεις στην 

εγχώρια παραγωγή συνέβησαν μετά την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας και όχι σε προγενέστερο χρόνο (η 

Συμφωνία υπογράφηκε Ιούν. 2016, εν ισχύ από Φεβρ. 2018). 

 

  Επιπλέον, η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση δεν ακολούθησε, βάσει της Συμφωνίας, την προβλεπόμενη 

διαδικασία, η οποία επιτάσσει ότι πριν από την εφαρμογή μέτρων διασφάλισης και επιβολής 

αντισταθμιστικών δασμών, η σκοπιμότητα των προτεινόμενων εμπορικών μέτρων πρέπει να συζητηθεί στη 

θεσμοθετημένη κοινή Επιτροπή (EU/SACU Trade and Development Council). 

 

  Η νοτιοαφρικανική πλευρά ενημέρωσε ότι μπορεί να προβεί σε παραχωρήσεις στα πουλερικά και να 

ανοίξει την αγορά σε 6 κ-μ, υπό την προϋπόθεση ότι η Ε.Ε. θα ανοίξει την αγορά της για τα εσπεριδοειδή. 

Με αυτό τον τρόπο γίνεται κατανοητό, εμμέσως πλην σαφώς, ότι τα μέτρα διασφάλισης και οι 

αντισταθμιστικοί δασμοί χρησιμοποιούνται ως ένα επιπλέον διαπραγματευτικό εργαλείο για την επίτευξη 

παραχωρήσεων, από πλευράς Ε.Ε., σε άλλους κλάδους προϊόντων. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Απόστολος Μιχαλόπουλος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 

Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 


