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Κανονιστικό πλαίσιο ΗΠΑ για εμπορευματικές συναλλαγές λόγω κορωνοϊού. 

 
Σε παρόν κείμενο συνοψίζονται νεότερες ρυθμίσεις α/Υπηρεσιών αρμόδιων για 
εμπορευματικές συναλλαγές, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του ιού COVID-19: 

 Το Υπουργείο Γεωργίας (USDA), από τις 20/04 και για περίοδο 60 ημερών, αναστέλλει 
την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης και της μεθόδου παραγωγής στην 
ετικέτα σήμανσης τροφίμων που διατίθενται προς λιανική πώληση, υπό προϋπόθεση ότι 
δεν υπάρχουν ειδικές αιτιάσεις (claims) του προϊόντος. Σύμφωνα με τη νομοθεσία Country 
of Origin Labeling (COOL) σε τρόφιμα που πωλούνται στη λιανική αγορά πρέπει να 
αναφέρεται η χώρα προέλευσης και η μέθοδος παραγωγής, ενώ δεν υφίσταται αντίστοιχη 
υποχρέωση όταν τα ίδια προϊόντα προορίζονται για εστιατόρια (foodservice). Η αρμόδια 
Υπηρεσία Agricultural Marketing Service (AMS) διακόπτει προσωρινά την επιβολή 
κυρώσεων λόγω μη συμμόρφωσης με COOL προκειμένου να διευκολυνθεί η αναδιανομή 
τροφίμων από τα εστιατόρια που δεν λειτουργούν κανονικά λόγω του κορωνοϊού, σε 
καταστήματα λιανικής: https://www.ams.usda.gov/content/usda-announces-labeling-
flexibilities-facilitate-distribution-food-retail-locations. 

 Ο αμερικανικός οργανισμός Export - Import Bank (EXIM), αρμόδιος για τις εξαγωγικές 
πιστώσεις, ενέκρινε την προσωρινή διακοπή χρηματοδότησης εξαγωγών ιατρικού 
εξοπλισμού από ΗΠΑ: https://www.exim.gov/news/exim-board-takes-action-fight-against-
covid-19-pandemic-temporarily-restricting-export-support. 

 Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (US ITC) διενεργεί έρευνα “COVID-19 Related Goods: 
U.S. Imports and Tariffs” για προσδιορισμό εισαγόμενων προϊόντων που αφορούν στην 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού (χώρα προέλευσης, δασμολογική κατάταξη και δασμολογικοί 
συντελεστές). Η έρευνα ζητήθηκε από το Κογκρέσο (Senate Finance Committee και HR 
Committee on Ways and Means) ενόψει ενδεχόμενων δασμολογικών τροποποιήσεων για 
εν λόγω προϊόντα από το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR). Η εν λόγω 
έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 30/04: 
https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2020/er0413ll1492.htm. 

Επιπλέον, η ITC παρέτεινε έως 10/06 την αναβολή ακροάσεων για έρευνες Section 337 
σχετικά με παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας: 
https://www.usitc.gov/press_room/featured_news/usitc_response_covid_19.htm. 

 Η Υπηρεσία Office of Foreign Assets Control (OFAC) του α/Υπουργείου Οικονομικών 
δημοσίευσε ενημερωτικό οδηγό “Provision of Humanitarian Assistance and Trade to 
Combat COVID-19”, σε οποίο συγκεντρώνονται επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με απαλλαγές, εξαιρέσεις και ειδικές άδειες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και 
εμπορευματικών συναλλαγών στο πλαίσιο των α/προγραμμάτων κυρώσεων σε Ιράν, 
Βενεζουέλα, Β.Κορέα, Συρία,  Κούβα, και Ουκρανία/Ρωσία: 
https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Documents/covid19_factsheet_20200416.pdf. 
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