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                                                                                                                    21 Φεβρουαρίου 2023 
 
 
Νέα προτεινόμενη Οδηγία για τις προδιαγραφές προμήθειας δομικών υλικών, στο 

πλαίσιο των πολιτικών “Made in America” και “Buy America”. 

 

Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB / Office of Management and Budget, 

υπαγόμενο στον Λευκό Οίκο) εξέδωσε (9/2) νέα προτεινόμενη Οδηγία, αναθεωρητική της 

αντίστοιχης προηγούμενης, “Guidance for Grants and Agreements” για επιχορηγήσεις και 

συμβάσεις δημοσίου, με την οποία Οδηγία προσδιορίζονται προδιαγραφές για την προμήθεια 

δομικών υλικών (“standards for construction materials”), κατά την υλοποίηση έργων με 

ομοσπονδιακή επιχορήγηση. 

 

Οι προτεινόμενες αναθεωρήσεις έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, ως εφαρμοστικές των 

διατάξεων “Build America, Buy America Act” (ΒΑΒΑ) του Νόμου IIJA για την ανάπτυξη 

υποδομών και ενίσχυση της α/ οικονομίας (Infrastructure Investment and Jobs Act, σε ισχύ από 

15.11.2021), ενώ είναι απαραίτητες για διευκρινίσεις επί των προϋποθέσεων που ετέθησαν σε 

ισχύ προηγουμένως (πρώτη σχετική Οδηγία από 18.4.2022). Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του 

Νόμου IIJA, κατά την υλοποίηση έργων υποδομής που λαμβάνουν ομοσπονδιακή 

επιχορήγηση η προμήθεια δομικών υλικών (π.χ. σίδηρος, χάλυβας, προϊόντα μεταποίησης, 

κατασκευαστικά υλικά κλπ.) πρέπει να γίνεται από εγχώριους παραγωγούς ΗΠΑ. 

 

Η εν θέματι νέα προτεινόμενη Οδηγία θα δημοσιευτεί ως τελική αφού ολοκληρωθεί η τρέχουσα 

περίοδος υποβολής σχολίων (30 ημερών), ενώ σχόλια θα υποβάλει και η Ε. Επιτροπή 

σύμφωνα με πληροφόρηση που μας περιήλθε από την εδώ Αντιπροσωπεία ΕΕ (EUDEL). 

 

Συγκρατείται ότι στη νέα προτεινόμενη Οδηγία δεν υπάρχει αναφορά περί διεθνών 

υποχρεώσεων των ΗΠΑ, αν και στην προηγούμενη Οδηγία υπήρχε τέτοια σαφής αναφορά 

(https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/04/M-22-11.pdf, σελ. 4), ενώ και στο 

κείμενο του Νόμου IIJA αναφέρεται ότι οι διατάξεις του πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με 

τις διεθνείς υποχρεώσεις των ΗΠΑ (σημείο “Sec. 70940”, https://www.congress.gov/bill/117th-

congress/house-bill/3684/text). Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Biden δήλωσε πρόσφατα (8/2), 

στον λόγο του “Union of State” ότι κατά την υλοποίηση δημόσιων έργων θα εφαρμόζεται 

αυστηρότερα η πολιτική “Made in America”, για προμήθειες δομικών υλικών από εγχώριους 

προμηθευτές. 

 

Σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση από την Αντιπροσωπεία ΕΕ (EUDEL), οι ανωτέρω 

εξελίξεις προκαλούν οπωσδήποτε ανησυχία καθώς επιτείνουν τις συνθήκες προτιμησιακής 

μεταχείρισης των α/ προμηθευτών έναντι των ε/ ομολόγων τους, αντίθετα με την έως τώρα 

πρακτική της Διοίκησης ΗΠΑ για σχετική συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους στις διαδικασίες 

προμηθειών. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής 

και να παρεμβαίνει για περιορισμό της άνισης μεταχείρισης των ε/ εταιρειών. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. https://public-inspection.federalregister.gov/2023-02617.pdf. 
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