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Trgovinski predstavnik Združenih držav Amerike je junija 2020 začel posvetovanje o 
dodatnem seznamu izdelkov, ki bi se lahko nanašal na uvoz Združenih držav iz Francije, 
Nemčije, Španije in Združenega kraljestva. Na tem uvozu temelji trgovina v višini okrog 3,1 
milijarde USD. V sklepu z dne 12. avgusta 2020, ki je sledil, je trgovinski predstavnik 
Združenih držav Amerike ta seznam novih izdelkov uporabil zgolj v omejenem obsegu ter ni 
povišal splošne stopnje tarif, ki se uporabljajo za izdelke EU, in skupne količine izvoza EU, 
za katerega se te tarife uporabljajo od oktobra 20191. 

EU je aprila 2019 že izvedla javno posvetovanje o seznamu izdelkov, za katere bi lahko bili 
uvedeni protiukrepi. Če se ZDA odločijo za ohranitev svojih dajatev na izvoz iz EU, bo EU 
izvrševala svojo pravico do uvedbe sankcij na podlagi ustreznega dovoljenja Svetovne 
trgovinske organizacije (STO), takoj ko STO določi stopnjo protiukrepov v zadevi Boeing.

EU in njene države članice, ki so del konzorcija Airbus, v celoti spoštujejo odločitve STO v 
zadevi Airbus. S tem so odpravljeni vsi razlogi, zaradi katerih ZDA ohranjajo uvedene 
protiukrepe za izvoz EU in sprejemajo nove. Nedavno, in sicer 24. julija 2020 in 3. avgusta 
2020, sta se vladi Francije in Španije z družbo Airbus dogovorili o spremembi pogojev 
vračljive zagonske naložbe, ki sta jo odobrili za razvoj zrakoplova A350, da bi odražali tržne 
pogoje.

Komisija je še vedno prepričana, da se lahko spori v okviru STO glede zrakoplovov rešujejo 
le z uravnoteženo rešitvijo, doseženo s pogajanji. Komisija si prizadeva, da bi izkoristila 
vsako priložnost za spodbujanje pozitivne čezatlantske trgovinske agende, hkrati pa še naprej 
branila interese EU, tudi v okviru paketa za poenostavitev trgovine med EU in ZDA s ciljem 
odprave ali znižanja tarif, ki sta jih obe strani napovedali 21. avgusta 2020.

1 Poleg obstoječih protiukrepov ZDA se sklep trgovinskega predstavnika Združenih držav Amerike z dne 12. 
avgusta 2020 (https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/FRN081220.pdf) nanaša na uvoz 
določenih džemov iz Francije in Nemčije (ki so na seznamu nadomestili nekatere piškote iz Združenega 
kraljestva in sire iz Grčije).
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