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Δημόσια ακρόαση για προταθέντες πρόσθετους δασμούς σε προϊόντα ΕΕ, ως 

αντίποινα για ενισχύσεις σε αεροπορική βιομηχανία ΕΕ / Airbus. 

Το Γραφείο Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) διοργάνωσε δημόσια ακρόαση (public 

hearing, βλ.1) στις 5 Αυγούστου τρ.έ., οποία έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της α/Αρχής U.S. 

ΙΤΑ / International Trade Commission, στο πλαίσιο των διαδικασιών, από πλευράς ΗΠΑ, 

δημόσιου σχολιασμού για προσδιορισμό προϊόντων της ΕΕ σε οποία έχει προταθεί 

επιβληθούν πρόσθετοι δασμοί, 25-100%, ως αντίποινα για ζημίες αεροπορικής βιομηχανίας 

ΗΠΑ / Boeing λόγω ενισχύσεων σε αεροπορική βιομηχανία ΕΕ / Airbus, σε γενικότερο πλαίσιο 

της εν εξελίξει μακροχρόνιας διαμάχης ΕΕ-ΗΠΑ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). 

 

Υπενθυμίζεται ότι το Γραφείο ΕΑ / USTR, επικαλούμενο εμπορική ζημία σε συμφέροντα 

αμερικανικής εταιρείας Boeing περίπου $ 11 δισ. ετησίως (βάσει σχετικής διαιτησίας, τον Μάιο 

2018, του Σώματος Επίλυσης Διαφορών / DSB του ΠΟΕ), εκκίνησε στις 12 Απριλίου τρ.έ. 

σχετική έρευνα εμπορικής νομοθεσίας Section 301 ( / of the Trade Act of 1974) για 

προσδιορισμό προϊόντων της ΕΕ, στα οποία θα επιβληθούν πρόσθετοι δασμοί έως ότου η ΕΕ 

εφαρμόσει μέτρα ανάκλησης των ενισχύσεων που παρείχε στην Airbus, ενώ παράλληλα 

δημοσιοποίησε προκαταρκτικό κατάλογο προϊόντων ΕΕ (βλ.2), συνολικής αξίας εισαγωγών $ 

21 δισ. δολ., σε οποία ΗΠΑ προτίθενται επιβάλουν πρόσθετο δασμό έως και 100%, 

περιλαμβανομένων προϊόντων αφενός τομέα πολιτικής αεροπορίας (9 δασμολογικών 

κωδικών) μόνο χωρών που συμμετέχουν σε επιχειρηματικό σχήμα Airbus (Γερμανία, Γαλλία, 

Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο) και αφετέρου, πολύ σημαντικότερα για όλα τα κ-μ ΕΕ, 

αγροδιατροφικών και βιομηχανικών προϊόντων (317 δασμολογικών κωδικών), ιδιαίτερης 

σημασίας για τη χώρα μας ως προς τα συμπεριλαμβανόμενα αγροδιατροφικά (ιδίως ως προς 

ελιές και ελαιόλαδο). Σημειώνεται ότι το Γραφείο ΕΑ / USTR, και η ειδικώς συσταθείσα 

Επιτροπή Section 301, δέχθηκαν παρεμβάσεις ενδιαφερόμενων μερών μέσω διαδικασίας 

δημόσιου σχολιασμού, τον Μάιο τρ.έ., έναντι προταθέντος καταλόγου προϊόντων 12ης 

Απριλίου (βλ. παρακάτω για σχετικές παρεμβάσεις SFA / διάφορα διατροφικά επεξεργασμένα, 

NAOOA / ελαιόλαδο, ΠΕΜΕΤΕ / ελιές). 

Ακολούθως, στις 5 Ιουλίου τρ.έ. το Γραφείο ΕΑ / USTR ανακοίνωσε δεύτερο συμπληρωματικό 

κατάλογο προϊόντων ΕΕ που επίσης προτάθηκαν για επιβολή πρόσθετων δασμών έως και 

100% (βλ.3, δημοσιοποίηση σε ΕΚ / Federal Register), στον οποίο περιλαμβάνονται 89 

δασμολογικές κατηγορίες αξίας εισαγωγών περίπου $ 4 δισ. δολ. κατά το έτος 2018 (με εκ 

νέου συμπερίληψη αγροδιατροφικών προϊόντων ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως πχ. 

επιπλέον δασμολογικών κωδικών για ελιές). Η Επιτροπή Section 301 δέχθηκε, και πάλι μέσω 

ανάλογης διαδικασίας δημόσιου σχολιασμού, παρατηρήσεις ενδιαφερόμενων μερών σχετικά 

με τον προταθέντα κατάλογο 5ης Ιουλίου. 

Επισημαίνεται, εν προκειμένω, ότι αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν την εφαρμογή των δασμολογικών 

αντίποινων στο πλαίσιο αυτής της έρευνας του ΕΑ, ο τελικός κατάλογος προϊόντων σε οποία 

θα επιβληθούν τελικώς πρόσθετοι δασμοί μπορεί να περιλαμβάνει προϊόντα που θα επιλεγούν 

και από τους δύο σχετικούς καταλόγους (του αρχικού 12ης Απριλίου και του 

συμπληρωματικού 5ης Ιουλίου), ενώ η έκβαση της τελικής απόφασης ΗΠΑ θα κριθεί από το 

αποτέλεσμα της αναμενόμενης, εντός προσεχών μηνών 2019, τελικής διαιτησίας του Σώματος 

Επίλυσης Διαφορών / DSB του ΠΟΕ, σχετικά με το κατάλληλο επίπεδο δυνητικών μέτρων. 
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