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Ανακοίνωση Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) περί αναθεώρησης του
καταλόγου δασμολογικών αντιποίνων σε προϊόντα της ΕΕ, λόγω επιδοτήσεων Airbus,
κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης έως 13.1.2020.
Στις 12.12.2019 εκδόθηκε Ανακοίνωση του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR),
σε Εφημερίδα Κυβέρνησης Federal Register (FR), υπό στοιχεία “Docket No.
USTR–2019–0003, Review of Action: Enforcement of U.S. WTO Rights in Large Civil Aircraft
Dispute”, περί αναθεώρησης και ενδεχόμενης τροποποίησης των αμερικανικών
δασμολογικών αντιποίνων που επεβλήθησαν 18.10.2019 (πρόσθετοι δασμοί 10-25% σε
προϊόντα ΕΕ), βάσει υπόθεσης ΠΟΕ περί επιδοτήσεων ΕΕ σε Airbus.
Σε εν λόγω Ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Γραφείο USTR εκκινεί διαδικασία αναθεώρησης
των δασμολογικών αντιποίνων Section 301 που επεβλήθησαν ως ανωτέρω. Σε ίδια
Ανακοίνωση FR, περιλαμβάνονται παραρτήματα “Annex I”, με περιεχόμενο τον κατάλογο
προϊόντων σε οποία ήδη επεβλήθησαν οι πρόσθετοι δασμοί από 18/10, και “Annex ΙΙ”, με
περιεχόμενο ενιαίο κατάλογο προϊόντων τα οποία προέρχονται από δύο διαφορετικούς
προηγούμενους καταλόγους σχετικών Ανακοινώσεων του Γραφείου USTR, τους μήνες
Απρίλιο και Ιούλιο τρ.έ. (βλ. προηγούμενη αλληλογραφία), σε οποίο, δηλαδή, δεύτερο αυτό
παράρτημα, περιλαμβάνονται προϊόντα που είχαν τότε προταθεί για συμπερίληψη αλλά δεν
εμπεριέχονταν σε τελικό κατάλογο αντιποίνων (18/10).
Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι τα δύο εν λόγω παραρτήματα, Annex I και Annex II, τίθενται
υπό επανεξέταση, δυνητικά προς αναθεώρηση, σε πλαίσιο διαδικασίας δημόσιας
διαβούλευσης με προθεσμία υποβολής σχολίων έως 13 Ιανουαρίου 2020, ως εξής:
- Για πρώτο παράρτημα / Annex I, ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν υποβάλουν προτάσεις περί
α) συνέχειας συμπερίληψης των προϊόντων στον κατάλογο αντιποίνων (υπό καθεστώς
πρόσθετων δασμών 10-25%), ή αφαίρεσής των, από τον ίδιο κατάλογο, καθώς και, σε
περίπτωση συμπερίληψης, β) τυχόν αύξησης του επιβληθέντος πρόσθετου δασμού, πέραν
του 10-25%, έως και 100%.
- Για δεύτερο παράρτημα / Annex ΙI, ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν υποβάλουν προτάσεις
περί τυχόν συμπερίληψης των αναφερόμενων προϊόντων σε, προσεχή, αναθεωρημένο
κατάλογο δασμολογικών αντιποίνων, με πρόσθετο δασμό έως και 100%.
Σημειώνεται, ότι σε παράρτημα Annex II ο προτεινόμενος κατάλογος προϊόντων διαχωρίζεται
σε Ενότητες / Sections, ενώ η Ελλάδα αναφέρεται σε Sections 2 έως και 8 (σχετικές
επικοινωνίες μας αρμοδίως με Κ.Υ. ΥΠΕΞ).
Σε πλαίσιο εκκινηθείσης διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, τα ενδιαφερόμενα μέρη
καλούνται αναφέρουν λόγους για οποίους θεωρούν ότι οι υπό εξέταση περαιτέρω ενέργειες,
όπως παραπάνω σχετικά με τα δύο παραρτήματα, ενδεχομένως συμβάλλουν θετικά στην
επίλυση της διαμάχης με την ΕΕ, σε πλαίσιο υπόθεσης ΠΟΕ, καθώς και αν τα δασμολογικά

αντίποινα, επιβληθέντα ή εκ νέου προτεινόμενα, τυχόν επηρεάζουν δυσμενώς τα συμφέροντα
επιχειρήσεων ΗΠΑ.
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https://www.federalregister.gov/documents/2019/12/12/2019-26741/review-of-action-enforce
ment-of-us-wto-rights-in-large-civil-aircraft-dispute. Για συμμετοχή στη διαδικασία δημόσιου
σχολιασμού στην Ανακοίνωση επισημαίνεται η ενότητα “C. Requirements for Submissions”,
ενώ συνιστάται επίσης η χρήση του ιστότοπου “Federal Rulemaking Portal”,
https://www.regulations.gov, Docket Number USTR-2019-0003.

