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Ανακοίνωση Γραφείου USTR περί έκτακτης τροποποίησης καταλόγου πρόσθετων 
δασμών “Airbus Tariffs”, με προσθήκη γαλλικών και γερμανικών προϊόντων. 

Σύμφωνα με Ανακοίνωση 30/12 του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) “United 
States Modifies Tariffs on EU Products in Large Civil Aircraft Dispute”, σε κατάλογο δασμών 
“Airbus Tariffs” προστίθενται τρεις κατηγορίες προϊόντων Γαλλίας και Γερμανίας, συγκεκριμένα, 
ορισμένα εξαρτήματα αεροσκαφών (πρόσθετος δασμός 15%), μη αφρώδεις οίνοι και μπράντι 
(πρόσθετος δασμός 25%). Πρόσθετοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ από 12.1.2021. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετικό “Notice of Revision of Section 301 Action: Enforcement of 
U.S. WTO Rights in Large Civil Aircraft Dispute”, Docket Number USTR-2020-0042, 
(προπαρασκευαστικό έγγραφο προ δημοσίευσης σε Εφημερίδα Federal Register), σε οποίο 
παραπέμπει ανωτέρω Ανακοίνωση, βλ. Annex II, Section 1 (σελ. 11-12), οι εν λόγω νέοι 
πρόσθετοι δασμοί πρόκειται να επιβληθούν σε α) 11 κωδικούς μη αφρωδών οίνων (κατηγορίας 
τετραψήφιου κωδικού HTS 2204), β) έναν κωδικό αλκοολούχων προϊόντων μπράντι 
(κατηγορίας τετραψήφιου κωδικού HTS 2208) και γ) έναν κωδικό εξαρτημάτων αεροσκαφών 
(κατηγορίας τετραψήφιου κωδικού HTS 8803). 

Ως προς το αιτιολογικό της τροποποίησης, σε Ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι κατά την επιβολή 
δασμών $ 4 δισ. από την ΕΕ σε α/προϊόντα υπήρξαν, από πλευράς ΕΕ, μεθοδολογικές 
αστοχίες (σχέσης χρονικού πλαισίου υπολογισμού και όγκου εμπορίου, με αποτέλεσμα την 
επιβολή δασμών σε ευρύτερο φάσμα α/προϊόντων). Επομένως, για τήρηση αναλογιών των 
εκατέρωθεν μεθοδολογικών προσεγγίσεων επιβάλλεται ο σχετικός επανυπολογισμός των 
α/δασμών “Airbus tariffs”, όπως αναφέρεται σε FR notice (βλ. σελ. 5). Εν προκειμένω, Γραφείο 
USTR θεωρεί ότι εφόσον, εξάλλου, η δασμολογητέα αξία σε προϊόντα ΕΕ (όπως υπολογίστηκε 
στην τελευταία αναθεώρηση 12.8.2020) ήταν χαμηλότερη του περιθωρίου $ 7,5 δισ. της 
σχετικής εξουσιοδότησης DSB/ΠΟΕ, πρέπει συμπεριληφθούν σε δασμολογητέα ύλη επιπλέον 
προϊόντα ΕΕ, για μεθοδολογική προσαρμογή και τήρηση αναλογιών, ειδικότερα Γαλλίας και 
Γερμανίας χωρών σχήματος Airbus. 

Εν κατακλείδι, υπογραμμίζεται ότι εν λόγω τροποποίηση 30.12.2020 αφορά μόνο την 
συμπερίληψη των προαναφερθέντων προϊόντων Γαλλίας Γερμανίας στον υφιστάμενο από 
18.10.2019 κατάλογο αμερικανικών πρόσθετων δασμών “Airbus Tariffs” (όπως o εν λόγω 
κατάλογος τροποποιήθηκε βάσει των δύο προηγούμενων τακτικών περιοδικών 
αναθεωρήσεων “carousel review”, πρώτη στις 14.2.2020 και 2η στις 12.8.2020, χωρίς ουδεμία 
μεταβολή για ελληνικά προϊόντα. 

 Επισημαίνεται δε, η εν θέματι τροποποίηση είναι έκτακτη ενέργεια του Γραφείου USTR, βάσει 
της προαναφερθείσης επιχειρηματολογίας, και δεν συνδέεται με την διαδικασία τακτικών 
περιοδικών αναθεωρήσεων “carousel review” (βάσει νομοθεσίας "Trade and Development Act 
of 2000”, πρώτη αναθεώρηση 120 ημέρες από τη θέση σε ισχύ, στις 18.10.2019, των 
δασμολογικών επιβαρύνσεων, και 180 ημέρες για επόμενες αναθεωρήσεις εφεξής), η 3η 
επόμενη των οποίων αναμένεται περί τις 8 Φεβρουαρίου 2021. 

Για Ανακοίνωση USTR βλ. https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-
releases/2020/december/united-states-modifies-tariffs-eu-products-large-civil-aircraft-dispute 
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