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Θέμα: Αναφορά 1424/2009, του Andreas Ebert, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την πρότασή του για δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού στο διεθνές 
εμπόριο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ορίζει το πλαίσιο των ελευθέρων συναλλαγών εντός της ΕΕ έναντι των 
τελωνειακών φραγμών όσον αφορά το εμπόριο με τρίτες χώρες. Παρουσιάζει ένα συνεκτικό 
στατιστικό πρότυπο για τον υπολογισμό των τελωνειακών δασμών –συμπεριλαμβάνοντας 
συντελεστές που αφορούν το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος– που θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και μια αμοιβαίως επικερδή κατάσταση για το 
σύνολο του παγκόσμιου εμπορίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο δίκαιο και ανοικτό εμπόριο. Ενώ είναι 
πεπεισμένη ότι ο ανοικτός χαρακτήρας αποφέρει σημαντικά οφέλη όπως αξιοσημείωτη 
αύξηση του εμπορίου και του ΑΕγχΠ, μείωση της φτώχειας, βελτιωμένη οικονομική 
απόδοση και καινοτομία, η Επιτροπή γνωρίζει ότι υπάρχει ανάγκη για ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού.

Ομοίως, η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στη διασφάλιση της μετάβασης προς μια 
περισσότερο πράσινη ανάπτυξη και με πιο έντονο χαρακτήρα κοινωνικής ενσωμάτωσης, κάτι 
το οποίο επίσης επιθυμεί να επιτύχει με τη νέα της στρατηγική ΕΕ 2020, την οποία θα 
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δρομολογήσει κατά τους επόμενους δύο μήνες. Η πολιτική ανοικτού εμπορίου θα συνιστά 
σημαντικό στοιχείο ως φορέας για την εξωτερική προβολή των αρχών στις οποίες θα 
στηρίζεται η στρατηγική: του ανοικτού χαρακτήρα, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
προστασίας και αειφορίας και της εποικοδομητικής δέσμευσης στην παγκόσμια σκηνή.

Καταρχάς, η σημασία του ανοικτού και δίκαιου εμπορίου είναι ο λόγος για τον οποίον η 
Επιτροπή στηρίζει σθεναρά και υπερασπίζεται τους διεθνείς εμπορικούς κανόνες. Με την 
εισαγωγή νέων δασμών που υπολογίζονται επί τη βάσει διμερούς επιπέδου, η αντιστάθμιση 
των διαφορών μεταξύ των δαπανών των χωρών σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα θα 
απαιτούσε μείζονα αλλαγή στους κανόνες του ΠΟΕ. Είναι σχεδόν απίθανο να υπάρξει 
διαπραγμάτευση εν προκειμένω με χώρες από τον αναπτυσσόμενο κόσμο και, καθώς ο ΠΟΕ 
συνιστά οργανισμό συναίνεσης, αυτό φαίνεται να αποκλείεται ουσιαστικά.

Η εισαγωγή ενός τέτοιου δασμού δεν είναι δυνατή ούτε βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. Η ΕΕ 
είναι τελωνειακή ένωση από το 1958, κάτι που σημαίνει ότι όλοι οι τελωνειακοί δασμοί και 
περιορισμοί μεταξύ των κρατών μελών έχουν καταργηθεί και έχει θεσπιστεί ένα κοινό 
δασμολόγιο για αγαθά από τρίτες χώρες. Συνεπώς, η εισαγωγή ενός διμερούς δασμού μεταξύ 
χωρών εντός της ΕΕ δεν είναι δυνατή, ούτε και είναι δυνατός ο υπολογισμός διμερών δασμών 
μεταξύ χωρών εντός της Ένωσης προς μεμονωμένους εμπορικούς εταίρους εκτός της ΕΕ.

Η απαίτηση τα φορολογικά έσοδα να επιστραφούν στις χώρες εξαγωγείς προκειμένου να 
αντισταθμιστούν οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ζημίες ενδέχεται επίσης να συνιστά 
παρέμβαση στις αρμοδιότητες της εθνικής κυβέρνησης, υπό την έννοια του προκαθορισμού 
του τρόπου με τον οποίον οι εν λόγω χώρες πρέπει να δαπανήσουν τα χρήματα τα οποία τους 
οφείλονται.

Τέλος, από μια καθαρά τεχνική άποψη, παρά τις νομικές υποχρεώσεις και περιορισμούς που 
αναφέρθηκαν ανωτέρω, αυτή η μέθοδος θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί. Βασικά, συχνά δεν 
υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ του κοινωνικού κόστους και της τελικής τιμής ενός 
συγκεκριμένου προϊόντος. Θεωρητικά, ο φόρος επί του εμπορίου συνιστά έναν πολύ 
αναποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπιση των διαφορών μεταξύ άλλων οικονομικών 
και κοινωνικών πολιτικών ανά τις χώρες, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.
Ο προτεινόμενος δασμός μοιάζει με φόρο Pigovian, φόρο ο οποίος στοχεύει να αντισταθμίσει 
τους αρνητικούς εξωτερικούς παράγοντες. Ωστόσο, η χρήση της εμπορικής πολιτικής για να 
αντιμετωπιστούν οι διασυνοριακοί εξωτερικοί παράγοντες δεν είναι πάντοτε προφανής. Η 
επίτευξη μιας βέλτιστης ισορροπίας μετά την επιβολή φόρου δεν είναι πάντοτε εγγυημένη και 
μπορεί να οδηγήσει σε αποτέλεσμα κατώτερο του βέλτιστου. Πέρα από τη θεωρία, ένα 
διόλου αμελητέο πρόβλημα με την τυχόν πρακτική εφαρμογή του φόρου Pigovian είναι η 
περιπλοκότητα που απαιτείται ως προς τον καθορισμό του επιπέδου φορολογίας.

Η ιδέα του υπολογισμού μιας κοινωνικής ποσόστωσης («Sozialquote») για τον καθορισμό 
των δασμών είναι προβληματική, καθώς ο υπολογισμός των διαφορών μεταξύ των δαπανών 
σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα δεν είναι απαραίτητα κατάλληλος ως μέτρο. Η 
βασική αδυναμία αυτού του μέτρου είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη την απόδοση, αλλά απλώς 
εξετάζει απόλυτους αριθμούς. Συνεπώς, δεν αντικατοπτρίζει την απόδοση του κοινωνικού ή 
περιβαλλοντικού συστήματος. Αν η οικονομία αναπτύσσεται και ο δείκτης ανεργίας είναι 
χαμηλός, τότε η απόδοση αυτή θα ήταν εξ ορισμού χαμηλότερη. Οι πολλές δαπάνες στην 
κοινωνική πρόνοια θα αύξαναν το μερίδιο, αλλά αυτό θα μπορούσε να γίνει και χωρίς να 
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επιτευχθεί απαραίτητα θετικό αποτέλεσμα. Ενώ με αποδοτικότητα και χαμηλότερες δαπάνες, 
ο δείκτης θα ήταν χαμηλότερος.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο προτεινόμενος δασμός αντιβαίνει στη νομοθεσία της ΕΕ καθώς και 
στις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή αμφιβάλλει εάν ο προτεινόμενος 
δασμός θα συνιστούσε τον βέλτιστο τρόπο για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και 
οικονομικών διαφορών μεταξύ χωρών.


