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Απόφαση ΠOE περί δασμολογικών αντίποινων ΗΠΑ ύψους $ 7,5 δισ.  
για επιδοτήσεις ΕΕ σε αεροπορική βιομηχανία (Airbus). 

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ανακοίνωσε (2/10) απόφαση έγκρισης δυνητικών 
αντιποίνων των ΗΠΑ, λόγω των επιδοτήσεων της ΕΕ στην αεροπορική βιομηχανία (Airbus), 
συνολικού ύψους $ 7,5 δισ. ($ 7.496.623.000). 

Από πλευράς ΕΕ δημοσιεύθηκε σχετική Δήλωση της Ε. Επιτροπής σε οποία σκιαγραφείται η 
περιπλοκότητα του ζητήματος των εκατέρωθεν ενισχύσεων σε αεροπορικές βιομηχανίες 
Airbus/ΕΕ και Boeing/ΗΠΑ, εμμένοντας σε ήδη υποβληθείσα πρόταση επίλυσης με 
αμοιβαιότητα περιορισμού ενισχύσεων, ενώ, άλλως, ΕΕ είναι έτοιμη κινηθεί αναλόγως με 
παρεμφερή αντίμετρα (βλ. αναφορές σε “Parallel WTO dispute on Boeing” και “Potential EU 
Countermeasures”). 

Ως προς τη διαδικασία εφαρμογής των αντίποινων από πλευράς ΗΠΑ, επισημαίνεται:  

 Εμπορικός Αντιπρόσωπος ΗΠΑ (USTR) ακολούθησε, για τον προσδιορισμό των 
δασμολογικών αντιποίνων, την τυπική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης (δημόσιος 
σχολιασμός έγγραφων υπομνημάτων και διενέργεια δημόσιων ακροάσεων), με εξαίρεση 
την όχι συνήθη δημοσίευση δεύτερου καταλόγου αντιποίνων (για άσκηση επιπλέον 
πίεσης). Πέραν της διαδικασίας δημόσιου σχολιασμού από πλευράς ΕΑ ΗΠΑ, δεν 
επετράπη άλλη παράλληλη αντίδραση, για οιονδήποτε ενδιαφερόμενο, πλην ατύπως / 
ιδιωτικώς μόνο.  

 Όσον αφορά τα προϊόντα ελληνικού ενδιαφέροντος, εστάλησαν παρεμβάσεις/επιστολές  
από τους οι εξής κλαδικούς φορείς: 

 Specialty Foods Association (διάφορα προϊόντα) 

 ΝAOOA / North American Olive Oil Association (ελαιόλαδο),  

 CIAA / Cheese American Importers Association (τυριά),  

 Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών/Τυποποιητών/Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών 
(ΠΕΜΕΤΕ)  

Σημειώνεται και η αντίδραση από πλευράς Κογκρέσου, στο ενδεχόμενο δασμολόγησης 
του ευρωπαϊκού ελαιολάδου, με διακομματική επιστολή 19 μελών της Βουλής 
Αντιπροσώπων προς τον USTR. 

 Επί του περαιτέρω σχετικού χρονοδιαγράμματος εξελίξεων σημειώνεται ότι το Σώμα 
Επίλυσης Διαφορών ΠΟΕ (DSB) πρέπει να εγκρίνει το τελικό επίσημο αίτημα των ΗΠΑ 
(authorization) εφαρμογής των αντιποίνων. Παράλληλα αναμένεται η δημοσίευση του 
τελικού  καταλόγου προϊόντων / αντίποινων που θα επιβαρυνθούν με δασμούς σε 
Ομοσπονδιακή Εφημερίδα Κυβέρνησης ΗΠΑ (Federal Register). 

 Σημειώνεται η δυνατότητα του USTR να αναθεωρεί περιοδικά τους καταλόγους 
δασμολογικών αντιποίνων, αν οι χώρες προέλευσης, στις οποίες έχουν επιβληθεί 
αντίποινα, αποτυγχάνουν να συμμορφωθούν στις αποφάσεις του ΠΟΕ – γνωστή και ως 
carousel retaliation ([Trade and Development Act of 2000, Section 407). Συναφώς, 
επισημαίνεται ότι ο USTR μπορεί να χρησιμοποιήσει την εν λόγω διάταξη 120 ημέρες 
μετά την επιβολή των αρχικών μέτρων, και ανά 180 ημέρες ακολούθως, διατηρώντας 
ωστόσο δυνατότητα σχετικής διακριτικής ευχέρειας.  

Τέλος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, διακομματική ομάδα 34 μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων απηύθυναν, πρόσφατα, επιστολή στον USTR, υποστηρίζοντας μία 
ενδεχόμενη συμφωνία με την ΕΕ και την αποφυγή λήψης δασμολογικών μέτρων, ενώ σε 
περίπτωση που επιβληθούν τελικά δασμοί, ζητούν να εξαιρεθούν οι υφιστάμενες (in transit) 
παραγγελίες αεροσκαφών και μερών τους. 

 



 

 

Πηγές: 

1. DS316: European Communities and Certain member States — Measures Affecting Trade 
in Large Civil Aircraft: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds316_e.htm 

2. Latest Documents:  
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20w
t/ds316/*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=tr
ue# 

3. European Communities and Certain Member States - Measures Affecting Trade in Large 
Civil Aircraft - Recourse to article 22.6 of the DSU by the European Union - Decision by the 
Arbitrator:  
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-
DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=257423,257360,257361,250346,249762,249543,2
48455,247318,246883,246665&CurrentCatalogueIdIndex=1&FullTextHash=&HasEnglishR
ecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True 

4. European Communities and Certain Member States - Measures Affecting Trade in Large 
Civil Aircraft - Decision by the Arbitrator – Addendum: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-
DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=257423,257360,257361,250346,249762,249543,2
48455,247318,246883,246665&CurrentCatalogueIdIndex=2&FullTextHash=&HasEnglishR
ecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True 

5. Δήλωση Ε.Επιτροπής: Statement on the publication of WTO's award in the Airbus dispute: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_19_5973. 
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