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Προτεινόμενος κανονισμός Υπουργείου Εμπορίου ΗΠΑ για εφαρμογή νέου συστήματος 
παρακολουθησης και ανάλυσης εισαγωγών αλουμινίου.  

Η Υπηρεσία Διεθνούς Εμπορίου (ITA) του αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου ανακοίνωσε 
(29/4) προτεινόμενο κανονισμό νέου Συστήματος Ελέγχου και Παρακολούθησης Εισαγωγών 
Αλουμινίου (ΑΙΜ / Aluminum Import Monitoring and Analysis System), αντίστοιχου του 
ισχύοντος, από το 2005, συστήματος παρακολούθησης εισαγωγών χάλυβα (SIMA / Steel 
Import Monitoring and Analysis). Όπως αντίστοιχα ισχύει και για τον κανονισμό εισαγωγών 
χάλυβα SIMA, ο κανονισμός αλουμινίου ΑΙΜ έχει στόχο την παρακολούθηση τυχόν αύξησης 
εισαγωγών συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων, καθώς και τον έλεγχο περιπτώσεων 
μεταφόρτωσης εμπορευμάτων και προσπαθειών παράκαμψης των υφιστάμενων εισαγωγικών 
μέτρων (υπενθυμίζεται ότι ισχύουν πρόσθετοι δασμοί Section 232 χάλυβα-25% και 
αλουμινίου10%).  

Ειδικότερα, σύμφωνα με ως άνω νέο σύστημα ΑΙΜ, για είσοδο κάθε φορτίου προϊόντων 
αλουμινίου στη χώρα οι εισαγωγείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα χορήγησης άδειας, 
συμπεριλαμβανομένης πληροφόρησης για τη χώρα χύτευσης (smelted and poured) του 
αλουμινίου που χρησιμοποιήθηκε για τα προϊόντα του υπό εξέταση φορτίου. Εν συνεχεία, 
σύνολο πληροφοριών θα καταχωρούνται σε συγκεκριμένη βάση δεδομένων του 
α/Υπουργείου Εμπορίου.   

Οι άδειες εισαγωγής αλουμινίου θα εκδίδονται αυτόματα σε εγγεγραμμένους εισαγωγείς, 
τελωνειακούς μεσίτες ή αντιπροσώπους τους μετά την ολοκλήρωση της αίτησης. Κάθε άδεια 
θα εκδίδεται για μόνο μία χρήση (ένα φορτίο), με δυνατότητα κάλυψης πολλαπλών προϊόντων 
αλουμινίου σε κάθε φορτίο, εφόσον οι πληροφορίες (π.χ. χώρα προέλευσης) είναι οι ίδιες για 
όλα τα προϊόντα του φορτίου. Οι άδειες θα παραμένουν σε ισχύ έως 75 ημέρες και ο αριθμός 
αδείας θα πρέπει να συνοδεύει, απαραιτήτως, τα προϊόντα κατά την είσοδο τους στη χώρα, 
μαζί με τα υπόλοιπα παραστατικά για τον εκτελωνισμό τους (CBP). Εξαιρούνται της 
υποχρέωσης λήψης άδειας εισαγωγής φορτία αξίας μικρότερης των $ 2.500.  

Εν λόγω πρόταση ΙΤΑ, σύμφωνα με προβλεπόμενη διαδικασία, τέθηκε σε δημόσια 
διαβούλευση με δυνατότητα υποβολής σχολίων έως και τις 29/5.  

Για αναλυτικότερη ενημέρωση, η ανακοίνωση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 
Ομοσπονδιακής  Εφημερίδας  της  Κυβέρνησης  (Federal  Register): 
https://www.federalregister.gov/documents/2020/04/29/2020-07791/aluminum-
importmonitoring-and-analysis-system.  
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