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Ανακοίνωση Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) περί έναρξης της 2ης 
αναθεώρησης των πρόσθετων δασμών Section 301 σε προϊόντα της ΕΕ (Airbus tariffs), 
με δημόσια διαβούλευση από 26/6 έως 26 Ιουλίου τρ.έ. 

Στις 23.6.2020 δημοσιεύθηκε η Ανακοίνωση “Review of Action: Enforcement of U.S. WTO 
Rights in Large Civil Aircraft Dispute” (Docket No. USTR-2020-0023) του Γραφείου Εμπορικού 
Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR), περί έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης για τη 2η 
αναθεώρηση, ενδεχομένως τροποποίηση, των αμερικανικών πρόσθετων δασμών Section 
301 που έχουν επιβληθεί από 18.10.2019 σε προϊόντα της ΕΕ (δασμοί 10% για αεροσκάφη και 
25% για λοιπά), λόγω της υπόθεσης επιδοτήσεων σε Airbus (ΠΟΕ). 

Επισημαίνεται πρωτίστως, στην Ανακοίνωση, ότι η περίοδος δημόσιας διαβούλευσης 
αρχίζει στις 26 Ιουνίου με καταληκτική προθεσμία στις 26 Ιουλίου τρ.έ., ενώ 
περιλαμβάνονται παραρτήματα για προτεινόμενη αναθεώρηση: 

- Annex I, σε οποίο (υφιστάμενο κατάλογο) περιλαμβάνονται τα προϊόντα στα οποία ήδη 
επιβάλλονται οι πρόσθετοι δασμοί (σε πλαίσιο αναθεώρησης θα εξετασθεί αν εν λόγω 
προϊόντα αφαιρεθούν ή παραμείνουν σε κατάλογο ή, επίσης, αν θα αυξηθεί ο επιβληθείς 
δασμός δυνητικά έως 100%). 

- Annex ΙΙ, σε οποίο (υφιστάμενο κατάλογο) περιλαμβάνονται προϊόντα που προέρχονται από 
προηγούμενους καταλόγους του Γραφείου USTR (2019), αλλά σε οποία δεν έχουν μέχρι 
στιγμής επιβληθεί πρόσθετοι δασμοί (σε πλαίσιο αναθεώρησης θα εξετασθεί αν θα 
επιβληθούν δασμοί σε εν λόγω προϊόντα, καθώς και το ύψος του δασμού δυνητικά έως 
100%). 

- Annex ΙΙΙ, σε οποίο (νέο κατάλογο) περιλαμβάνονται προϊόντα προέλευσης μόνο από τις 
τέσσερις χώρες του εταιρικού σχήματος Airbus, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ηνωμένο 
Βασίλειο, σε οποία δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβληθεί πρόσθετοι δασμοί (σε πλαίσιο 
αναθεώρησης θα εξετασθεί αν θα επιβληθούν δασμοί σε εν λόγω προϊόντα, καθώς και το 
ύψος του δασμού δυνητικά έως 100%). Ο εν λόγω νέος κατάλογος προϊόντων περιλαμβάνει 
30 δασμολογικούς κωδικούς αξίας εισαγωγών το έτος 2018 περίπου $ 3,1 δισ. 

Βάσει της Ανακοίνωσης του Γραφείου USTR για την εν λόγω 2η αναθεώρηση, οποία είναι 
προσβάσιμη στην ιστοσελίδα 
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Review_of_Action_Enforcem
ent_of_U.S._WTO_Rights_in_Large_Civil_Aircraft_Dispute_June_23_2020.pdf οι 
ενδιαφερόμενοι υποβάλουν σχόλια σε εν λόγω υπόθεση, Docket No. USTR-2020-0023 
“Comments Concerning the Enforcement of U.S. WTO Rights in Large Civil Aircraft Dispute”, 
πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον ειδικό προς τούτο ιστότοπο https://comments.ustr.gov/s/ 
(η πρόσβαση θα ενεργοποιηθεί από 26/6), με προθεσμία όπως αναφέρθηκε, ενώ οδηγίες 
υποβολής σχολίων αναφέρονται σε Ενότητα D της εν θέματι Ανακοίνωσης. 
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