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Δημοσίευση τελικού κειμένου Απόφασης Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) για
πρόσθετους α/δασμούς σε προϊόντα ΕΕ, ως αντίποινα για επιδοτήσεις ΕΕ σε Airbus
Δημοσιεύθηκε 9/10 στην Ομοσπονδιακή Εφημερίδα Κυβέρνησης των ΗΠΑ, το τελικό κείμενο
της απόφασης του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) σχετικά με την επιβολή
πρόσθετων δασμών σε προϊόντα κ-μ ΕΕ ως αντίποινα για τις επιδοτήσεις ΕΕ στην Airbus:
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-10-09/pdf/2019-22056.pdf.
Συνοπτικά, επισημαίνονται τα εξής:
- Η αμερικανική πλευρά, προκειμένου να εφαρμόσει την απόφαση του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) σχετικά με τα αμερικανικά αντίμετρα ύψους $7,5 δισ.,
επέβαλε δασμούς σε εισαγωγές ισόποσης αξίας από την ΕΕ, μη στοχεύοντας σε είσπραξη
εσόδων αξίας $7,5 δισ. από την επιβολή των αντίμετρων.
- Ο δασμός που αφορά τα αεροσκάφη δεν υπερβαίνει, τελικά, το 10%. Η μη δασμολόγηση
μερών/εξαρτημάτων αεροσκαφών καταδεικνύει την πρόθεση των ΗΠΑ για την
απρόσκοπτη συνέχιση της εγχώριας παραγωγής αεροσκαφών (που συγκεντρώνεται σε
Πολιτεία Alabama).
- Ως προς τη διάρθρωση των προϊόντων που επιβαρύνονται, 40% αφορά αεροσκάφη και
60% διάφορα αγροδιατροφικά προϊόντα.
- Αρνητική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι η τελική Απόφαση του USTR δεν περιλαμβάνει
πρόβλεψη εξαίρεσης προϊόντων/φορτίων για παραγγελίες ήδη καθ’ οδόν από τις χώρες
προέλευσης (in transit).
- Ως προς κατανομή του βάρους μεταξύ των κ-μ ΕΕ, 87% των δασμών αφορά εξαγωγές
των χωρών του σχήματος Airbus (Γαλλία, Γερμανία, Ην. Βασίλειο και Ισπανία). Μη
αμελητέα, ωστόσο, είναι και η επιβάρυνση των υπολοίπων χωρών.
- Σημειώνεται η δυνατότητα του USTR για αναθεώρηση του καταλόγου προϊόντων (carousel
retaliation) 120 ημέρες μετά την έναρξη ισχύος των αρχικών αντίμετρων, σε περίπτωση
διαπίστωσης μη συμμόρφωσης της άλλης πλευράς (ΕΕ) σύμφωνα με την απόφαση του
ΠΟΕ. Σε αυτήν την περίπτωση ο USTR θα πρέπει να ενεργοποιήσει και πάλι τη διαδικασία
δημόσιου σχολιασμού τυχόν νέου καταλόγου προϊόντων.
- Το τελικό κείμενο της απόφασης περιλαμβάνει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των
πρόσθετων δασμών (Annex A). Συγκεκριμένα, το αμερικανικό δασμολόγιο (USHTS) θα
περιλαμβάνει πλέον νέες κατηγορίες 8ψήφιων κωδικών, υπό τον 6ψήφιο κωδικό 9903.89,
όπου θα ενταχθούν τα προϊόντα που επιβαρύνονται με τους αντίστοιχους δασμούς.
- Δεν
προβλέπεται
η
δυνατότητα
υποβολής
αιτημάτων
από
αμερικανικές
εταιρείες/εισαγωγείς για την εξαίρεση συγκεκριμένων φορτίων από τους πρόσθετους
δασμούς, όπως κατά περίπτωση επετράπη για τους δασμούς τύπου Section 232
(χάλυβα/αλουμίνιο) ή Section 301 (για Κίνα).
- Κατά το προσεχές διάστημα θα συνεχισθούν οι συνομιλίες / διαπραγματεύσεις ΕΕ - ΗΠΑ
για την κατά το δυνατόν εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης στο ζήτημα των επιδοτήσεων
στις αεροπορικές βιομηχανίες Airbus και Boeing.

