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ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πληροφοριών, από την Αρχή Τελωνείων ΗΠΑ, για τη διαχείριση 
των δασμολογικών ποσοστώσεων (TRQ) χάλυβα και αλουμινίου προέλευσης ΕΕ, από 
1.1.2022. 
 
Σε συνέχεια των σχετικών Προεδρικών Διακηρύξεων 27/12 (βλ. σχετ.) και προς εφαρμογή του 

νέου νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων (TRQ) 

χάλυβα/αλουμινίου προέλευσης ΕΕ, από αρχής του 2022, η αμερικανική Αρχή Τελωνείων 

(CBP) δημοσίευσε στο διαδίκτυο συναφείς Οδηγίες (guidance / bulletins) κανονιστικής 

εξειδίκευσης των εν λόγω δασμολογικών ποσοστώσεων. 

Για πληρέστερη ενημέρωση, παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι ανατρέχουν στον ιστότοπο 

https://www.cbp.gov/trade/automated/cargo-systems-messaging-service ανακοινώσεων 

CSMS / Cargo Systems Messaging Service, της Αρχής CBP, όπου έχουν  αναρτηθεί οι 

Οδηγίες: 

- CSMS #50536327 - GUIDANCE: European Union (EU) Section 232 Tariff Rate Quota on 
Aluminum and Steel Articles and Exempting EU from Derivative Duties 
Γενική επισκόπηση των κανονιστικών αλλαγών για χάλυβα και αλουμίνιο, με παραπομπή σε 

αντίστοιχα κανονιστικά “Bulletins” (βλ. παρακάτω). Στην ενότητα “Additional Information” 

περιλαμβάνεται πληροφόρηση για διαχείριση φορτίων σε Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου (FTZ). 
 

- CSMS #50536108 - GUIDANCE: European Union Steel Tariff Rate Quota Q1 and Q2 2022 
Επισκόπηση του κανονιστικού πλαισίου διαχείρισης των ποσοστώσεων για εισαγωγές 

προϊόντων χάλυβα ευρωπαϊκής προέλευσης, κατά το α’ και β’ τρίμηνο 2022. 

 

- CSMS #50535869 - GUIDANCE: European Union Aluminum Tariff Rate Quota 2022 
Επισκόπηση του κανονιστικού πλαισίου διαχείρισης των ποσοστώσεων για εισαγωγές 

προϊόντων αλουμινίου ευρωπαϊκής προέλευσης, κατά το α’ εξάμηνο 2022. 

Επισημαίνεται, και στις τις τρεις παραπάνω Οδηγίες CSMS υπάρχουν παραπομπές στα δελτία 

Quota Bulletins, κανονιστικής εξειδίκευσης της διαχείρισης των δασμολογικών 

ποσοστώσεων: 

- για χάλυβα, 
QB 22-801 2022 First and Second Quarter Tariff Rate Quota for Steel Mill Articles of 

European Union Member Countries 

https://www.cbp.gov/trade/quota/bulletins/qb-22-801-2022-first-and-second-quarter-tariff-

rate-quota-trq-steel-mill-articles-european 

- για αλουμίνιο,  
QB 22-901 2022 First and Second Period Tariff Rate Quota for Aluminum Articles of 

European Union Member Countries 

https://www.cbp.gov/trade/automated/cargo-systems-messaging-service
https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-3031f87?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2
https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-3031f87?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2
https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-3031eac?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2
https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-3031dbd?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2
https://www.cbp.gov/trade/quota/bulletins/qb-22-801-2022-first-and-second-quarter-tariff-rate-quota-trq-steel-mill-articles-european
https://www.cbp.gov/trade/quota/bulletins/qb-22-801-2022-first-and-second-quarter-tariff-rate-quota-trq-steel-mill-articles-european


https://www.cbp.gov/trade/quota/bulletins/qb-22-901-2022-first-and-second-period-tariff-

rate-quota-trq-aluminum-articles-european 

Επισημαίνουμε, όπως αναφέρεται στις δύο Οδηγίες CSMS #50536108 για χάλυβα και CSMS 

#50535869 για αλουμίνιο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν τη διακύμανση των 

δασμολογικών ποσοστώσεων μέσω της ιστοσελίδας https://www.cbp.gov/trade/quota (η 

πληροφόρηση θα επικαιροποιείται από την CBP σε εβδομαδιαία βάση). 

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τυχόν σχετικά ερωτήματα στις υπηρεσίες 

της CBP όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα CSMS #42203908 - UPDATED - Information on 

Trade Remedy Questions and Resources, ενώ, ειδικά, για θέματα διαχείρισης δασμολογικών 

ποσοστώσεων σχετικές επικοινωνίες απευθύνονται σε HQQUOTA@cbp.dhs.gov 
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