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Δασμοί ΗΠΑ σε προϊόντα ΕΕ ως αντίποινα για επιδοτήσεις σε Airbus. Ανακοίνωση για 
αλλαγή διαδικασίας υποβολής σχολίων για τη δεύτερη αναθεώρηση δασμών στις 12 
Αυγούστου τρ.έ. 
 
Το Γραφείο Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) δημοσίευσε 27/5 Ανακοίνωση βάσει 
οποίας επίκειται, περί τις 23 Ιουνίου τρ.έ. (around), όπως απαιτείται κατά την κείμενη 
νομοθεσία, η έναρξη της περιόδου δημόσιου σχολιασμού για τη δεύτερη αναθεώρηση (2nd 
carousel review) του καταλόγου δασμολογικών αντιποίνων σε προϊόντα ΕΕ, πρόσθετων 
δασμών Section 301, 10% για αεροσκάφη και 25% για λοιπά, οποίοι είχαν επιβληθεί 
18.10.2019 λόγω της υπόθεσης επιδοτήσεων σε Airbus (ΠΟΕ). 
 
Υπενθυμίζοντας ότι η πρώτη αναθεώρηση ολοκληρώθηκε τον παρελθόντα Φεβρουάριο (κατά 
νόμο, 120 ημέρες από επιβολής των πρόσθετων δασμών), στη σχετική Ανακοίνωση Γραφείου 
USTR, από 27/5 στην Εφημερίδα Federal Register (βλ. 
https://www.federalregister.gov/documents/2020/05/27/2020-11430/request-for-the-office-of-
management-and-budget-to-provide-emergency-clearance-of-a-new-collection), 
επισημαίνεται ότι η δεύτερη αναθεώρηση (κατά νόμο, 180 ημέρες από την πρώτη 
αναθεώρηση) πρόκειται να ολοκληρωθεί περί τις 12 Αυγούστου (on or about). 
 
Σημειώνεται ότι με την εν θέματι Ανακοίνωση USTR από 27/5, “Request for the Office of 
Management and Budget To Provide Emergency Clearance of a New Collection of Information 
Titled Large Civil Aircraft Dispute Portal”, οποία, διευκρινίζεται, δεν αφορά στην έναρξη της 
διαδικασίας σχολιασμού για τη δεύτερη αναθεώρηση, ζητείται επείγουσα έγκριση του Γραφείου 
ΟΜΒ / Office of Management and Budget (Λευκού Οίκου) για τη δημιουργία ειδικού ιστότοπου 
της διαδικασίας υποβολής σχολίων (ICR / information collection request, titled Large Civil 
Aircraft Dispute Portal), αντί του ιστότοπου Regulations.gov (συνήθους χρήσης για σχολιασμό 
προτεινόμενης νομοθεσίας). Λόγος της προτεινόμενης αλλαγής αναφέρεται ότι κατά την πρώτη 
αναθεώρηση παρελθόντος Φεβρουαρίου το Γραφείο USTR δέχθηκε άνω των 25.000 δημόσιων 
σχολίων, γεγονός οποίο προκάλεσε εξαιρετική διοικητική επιβάρυνση ελέγχου και 
επεξεργασίας αυτών, ενώ κατά την επικείμενη δεύτερη αναθεώρηση αναμένεται ανάλογος 
όγκος σχολίων. 
 
Με την προτεινόμενη νέα διαδικασία -- αντίθετα με την πολύ απλούστερη προηγούμενη 
διαδικασία ανάρτησης/εισαγωγής σχολίων κατά την τυποποίηση του συνήθους 
χρησιμοποιούμενου ιστότοπου Regulations.gov -- οι ενδιαφερόμενοι σχολιάσουν θα πρέπει να 
συμπληρώσουν ειδικό έντυπο με πολλές λεπτομερείς ερωτήσεις (κατηγορία προϊόντων, 
συγκεκριμένο προϊόν για οποίο υποβάλεται σχολιασμός με αντίστοιχο δασμολογικό κωδικό 
HTSUS, προέλευση προϊόντος από κ-μ της ΕΕ κ.ά.). Συναφώς, όπως επισημαίνεται στην 
Ανακοίνωση Federal Register 27/5, το Γραφείο USTR εκτιμά ότι για υποβολή σχολίων μέσω 
του νέου συστήματος θα απαιτηθούν περίπου 120 λεπτά με κόστος $ 200 ανά υποβολή. 
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Το Γραφείο USTR διέθεσε περίοδο δύο εβδομάδων, έως 9 Ιουνίου, για σχολιασμό της 
προτεινόμενης νέας διαδικασίας. Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι παράγοντες της 
αγοράς, όπως π.χ. εκπρόσωποι συνδέσμων North American Olive Association και US Wine 
Trade Alliance, επεσήμαναν ότι η προτεινόμενη νέα διαδικασία προκαλεί σημαντική 
επιβάρυνση στους ενδιαφερόμενους σχολιάσουν για τη δεύτερη αναθεώρηση, σε βαθμό 
αποτροπής σχολιασμού, ειδικά ως προς τις μικρές επιχειρήσεις. 
 
Από Γραφείο USTR δεν υπήρξε άλλη αντίδραση ή δημόσια θέση επί των παραπάνω. 
 


