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Δημοσίευση Κανονισμού α/Υπουργείου Εμπορίου για εφαρμογή του νέου συστήματος 

ΑΙΜ, παρακολούθησης / ανάλυσης εισαγωγών αλουμινίου σε ΗΠΑ. 

Σύμφωνα με πρόσφατη (23/12) Ανακοίνωση “U.S. Department of Commerce Unveils new 
Aluminum Import Monitoring and Analysis System” της Υπηρεσίας ITA / International Trade 
Administration (Υπουργείου Εμπορίου, DoC), δημοσιεύθηκε ο εν θέματι τελικός Κανονισμός 
στην ομοσπονδιακή Federal Register (Document Citation: 85 FR 83804). Υπενθυμίζεται, 
στόχοι του προγράμματος ΑΙΜ είναι η στατιστική παρακολούθηση των εισαγωγών εν λόγω 
προϊόντων, για έγκαιρη αναγνώριση τυχόν αυξητικών τάσεων, καθώς και ο έλεγχος 
περιπτώσεων μεταφόρτωσης εμπορευμάτων και προσπαθειών παράκαμψης των 
υφιστάμενων εισαγωγικών μέτρων (δεδομένων των πρόσθετων δασμών Section 232, χάλυβα-
25% και αλουμινίου-10%). 

Σε εφαρμογή του συστήματος ΑΙΜ, οι εισαγωγείς υποχρεούνται να λάβουν άδεια εισαγωγής 
προ της εισόδου φορτίων προϊόντων αλουμινίου στις ΗΠΑ, ενώ για έκδοση της άδειας θα 
πρέπει να αναφερθεί ο όγκος, η αξία, η χώρα προέλευσης των προϊόντων και η τυχόν άλλη 
χώρα χύτευσης (smelted and cast) του αλουμινίου που χρησιμοποιήθηκε σε προϊόντα του υπό 
εξέταση φορτίου. Λεπτομέρειες περιγραφής των φορτίων αναγράφονται αναλυτικά στον 
δημοσιευθέντα εν θέματι Κανονισμό 85 FR 83804. Οι άδειες εισαγωγής εκδίδονται άνευ 
χρέωσης και αυτόματα σε εγγεγραμμένους εισαγωγείς, τελωνειακούς μεσίτες ή 
αντιπροσώπους τους, μετά την ολοκλήρωση της αίτησης. Υπογραμμίζεται, η προϋπόθεση 
υποβολής στοιχείων χώρας προηγούμενης χύτευσης θα εφαρμοσθεί μετά από “περίοδος 
χάριτος” ενός έτους. 

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία χορήγησης αδειών θα τεθεί σε ισχύ από 25 Ιανουαρίου 2021, 
ενώ από 4.1.2021 θα τεθεί σε λειτουργία ο ιστότοπος ΑΙΜ προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να 
καταχωρίσουν στοιχεία τους για λήψη αριθμών εγγραφής χρήστη και υποβολή αιτημάτων 
αδειοδότησης. 

Το Υπουργείο Εμπορίου θα υλοποιήσει σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων (webinars) για 
πληρέστερη δυνατή ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας ως προς εν λόγω διαδικασία, 
ενώ η πρόσβαση στα σεμινάρια ισχύει σε βάση προτεραιότητας ενδιαφερόμενων (first-come, 
first-served). Για σχετικό χρονοδιάγραμμα σεμιναρίων βλ. πληροφόρηση σε ιστοσελίδα ITA 
https:/www.trade.gov/updates-steel-import-licensing. 

Συναφώς, βλ. σχετική ανακοίνωση α/ Υπουργείου Εμπορίου 

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/12/us-department-commerce-unveils-

new-aluminum-import-monitoring-and, καθώς και δημοσίευση σε Εφημερίδα Federal Register 

https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/23/2020-28166/aluminum-import-

monitoring-and-analysis-system 
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