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Απόφαση αναθεώρησης των δασμολογικών αντιποίνων ΗΠΑ σε προϊόντα ΕΕ, 

υπόθεσης Airbus (ΠΟΕ), από το Γραφείο ΕΑ (USTR), 14.2.2010. 

 

Σε Ανακοίνωση Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR), 14.2.2020, με τίτλο “USTR 

Revises $7.5 Billion Award Implementation Against EU in Airbus Case”, αναφέρεται 

δημοσίευση σε Εφημερίδα Federal Register της Απόφασης αναθεώρησης 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 υπόθεσης 

επιδοτήσεων σε Airbus (ΠΟΕ). Όπως είχε αναφερθεί σε προηγούμενη σχετική αλληλογραφία, 

περί ενδεχομένου, εφαρμόσθηκε τελικώς εκδοχή χρονοδιαγράμματος αναθεώρησης 

“carousel”, 120 ημέρες από θέσης των αντιποίνων σε ισχύ. Εν προκειμένω, υπογραμμίζεται, 

δεν υπάρχουν οιεσδήποτε αλλαγές σε συμπεριλαμβανόμενα, ήδη από 18.10.2019, ελληνικά 

προϊόντα. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου USTR, κατ’ εφαρμογή κανόνων ΠΟΕ, οι ΗΠΑ 

αναθεωρούν τα εν λόγω δασμολογικά αντίποινα καθορίζοντας αλλαγές α) αύξησης του 

πρόσθετου δασμού για αεροσκάφη σε 15%, από 10%, καθώς και β) μικρής εμβέλειας για τα 

λοιπά προϊόντα (πρόσθετου δασμού 25%). 

Ως προς την Απόφαση καθαυτή, σε Federal Register, “Notice of Modification of Section 301 

Action: Enforcement of U.S.WTO Rights in Large Civil Aircraft Dispute (Docket No. USTR-

2019-0003)”, επισημαίνεται: στο παράρτημα Annex 1 αναφέρονται οι συγκεκριμένες 

εφαρμοστικές αλλαγές της αναθεώρησης, ως προς τη δασμολογική μεταχείριση των 

τροποποιήσεων (στο εναρμονισμένο δασμολόγιο ΗΠΑ USHTS / US Harmonised Tariff 

System), ενώ στο παράρτημα Annex 2, α) σε ενότητα 1 περιγράφονται οι αλλαγές της 

αναθεώρησης (προϊόντα, ύψος δασμού, χώρες αναφοράς), και β) σε ενότητα 2 παρατίθεται ο 

νέος κατάλογος αντιποίνων (ο ισχύων από 18.10.2019 με ενσωματωμένες τις αλλαγές της 

αναθεώρησης). 

Ειδικότερα, ως προς τις συγκεκριμένες αλλαγές της αναθεώρησης επισημαίνεται: 

Annex 2 - Ενότητα 1 - Περιγραφή αλλαγών 

- αεροσκάφη δασμολογικού κωδικού 8802.40.00 (συμπεριλαμβανομένων 8802.40.0040, 

8802.40.0060, 8802.40.0070), χωρών Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Ηνωμένου Βασιλείου, θα 

φέρουν, από ημ/νία ισχύος αναθεώρησης (βλ. παρακάτω), πρόσθετο δασμό 15%, αντί 10% 

- χυμός δαμάσκηνου δασμολογικού κωδικού 2009.89.40, χωρών ΕΕ (όλων), αφαιρείται από 

κατάλογο δασμολογικών αντιποίνων (από υπάρχον τμήμα Part 6) 

- κουζινικά μαχαίρια δασμολογικού κωδικού 8214.90.60, χωρών Γαλλίας και Γερμανίας, 

προστίθενται σε κατάλογο δασμολογικών αντιποίνων (σε νέο τμήμα Part 16), με πρόσθετο 

δασμό λοιπών 25% 



Annex 2 - Ενότητα 2 - Νέος κατάλογος δασμολογικών αντιποίνων 

Με μόνες αλλαγές, από προηγούμενο ισχύοντα κατάλογο από 18.10.2019, τις παραπάνω. 

Annex 1 - Δασμολογική μεταχείριση αλλαγών αναθεώρησης 

- αεροσκάφη δασμολογικής κατηγορίας 8802.40.00, θα αναφέρονται σε ειδικό κωδικό 

(πρόσθετων δασμών) 9903.89.05 

- κουζινικά μαχαίρια δασμολογικής κατηγορίας 8214.90.60, θα αναφέρονται σε ειδικό κωδικό 

(πρόσθετων δασμών) 9903.89.52 

Ημερομηνίες θέσης σε ισχύ των αλλαγών της αναθεώρησης: 

- για τα προϊόντα παραρτήματος Annex 1, υποπαραγράφου C (κατηγορία αεροσκαφών), από 

18 Μαρτίου 2020, για είσοδο προϊόντων στην αγορά ΗΠΑ μετά τις 12:01 π.μ. 

- για τα προϊόντα παραρτήματος Annex 1, υποπαραγράφων Α και Β (αφαίρεση χυμού 

δαμάσκηνου και προσθήκη κουζινικών μαχαιριών), από 5 Μαρτίου 2020, για είσοδο προϊόντων 

στην αγορά ΗΠΑ μετά τις 12:01 πμ 

Επισημαίνεται ότι για τις εν λόγω αλλαγές της αναθεώρησης ελήφθη υπόψη το σύνολο των 

σχολιασμών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο των τριών σχετικών διαδικασιών δημόσιας 

διαβούλευσης, 12.4.2019, 5.7.2019 και 12.12.2019, ενώ σε τελευταία αυτή διαδικασία 

ελήφθησαν σχεδόν 26,000 σχόλια. 

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της αναθεώρησης, πέραν της αύξησης των δασμών ειδικά 

για τα προϊόντα της αεροπορικής βιομηχανίας της ΕΕ, το Γραφείο USTR δεν έκρινε σκόπιμη, 

σε αυτό το στάδιο, την αύξηση δασμών για τα λοιπά προϊόντα καταλόγου αντιποίνων (από 

25%), ενώ μελλοντικά μπορεί να υπάρξουν άλλες αλλαγές, αναλόγως των εξελίξεων στην 

υπόθεση επιδοτήσεων αεροπορικών βιομηχανιών ΕΕ και ΗΠΑ σε πλαίσιο ΠΟΕ. 

Από πλευράς εδώ Αντιπροσωπείας της ΕΕ, αναφέρεται θέση περί απαραίτητης συνέχειας των 

διαπραγματεύσεων ΕΕ-ΗΠΑ στο συγκεκριμένο ζήτημα των επιδοτήσεων στις εκατέρωθεν 

αεροπορικές βιομηχανίες, ενώ η ΕΕ έχει ήδη καταθέσει προτάσεις για ειδική επ’ αυτού 

συμφωνία. 

Για αναλυτικότερη πληροφόρηση βλ. Federal Register, “Notice of Modification of Section 301 

Action: Enforcement of U.S.WTO Rights in Large Civil Aircraft Dispute (Docket No. USTR-

2019-0003)” 

https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Notice_of_Modification_of_S

ection_301_Action_Enforcement_of_U.S._WTO_Rights_in_Large_Civil_Aircraft_Dispute.pdf. 
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