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Κανονιστικό πλαίσιο ΗΠΑ για εμπορευματικές συναλλαγές λόγω κορωνοϊού. 
 

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

 Η Υπηρεσία ελέγχου του εμπορίου αμυντικού υλικού του Υπουργείου Εξωτερικών (DDTC) 
ανακοίνωσε 18/3 ότι εκτελούνται κανονικά οι βασικές λειτουργίες της, ενώ έχουν εφαρμοσθεί 
κατάλληλες ρυθμίσεις σύμφωνα με διυπουργικό συντονισμό OPM / Office of Personnel 
Management. Επιπλέον, τέθηκε σε εφαρμογή νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής 
συμπληρωματικών πληροφοριών 
(https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_public_portal_news_and_events, 

https://www.opm.gov/policy-data-oversight/covid-19/). 
 

 Από 7/4 έως 10/8 ισχύει προσωρινός κανονισμός του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
(DHS), σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται η εξαγωγή ιατρικού εξοπλισμού ατομικής 
προστασίας (PPE) που χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού, εκτός αν έχει 
εγκριθεί από τη ομοσπονδιακή Υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών FEMA. 
(https://www.federalregister.gov/documents/2020/04/10/2020-07659/prioritization-and-allocation-of-certain-

scarce-or-threatened-health-and-medical-resources-for). 
 

 Το Υπουργείο Γεωργίας (USDA) ανακοίνωσε ότι η Υπηρεσία του APHIS εξακολουθεί να 
παρέχει υπηρεσίες αδειοδότησης και ελέγχου εισαγόμενων φρούτων και λαχανικών, ενώ, σε 
συνεργασία με την τελωνειακή Αρχή CBP, διαχειρίζεται, σε ψηφιακή πλατφόρμα ACE/CBP, 
την ηλεκτρονική υποβολή φυτοϋγειονοµικών πιστοποιητικών για εκτελωνισμό φυτικών 
προϊόντων (https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-2838e27). 

 

 Η Ομοσπονδιακή Ναυτιλιακή Επιτροπή (Federal Maritime Commission) ανακοίνωσε 
31/3 την έναρξη συνομιλιών με τους εμπλεκόμενους στις θαλάσσιες εμπορευματικές 
μεταφορές για εφαρμογή καινοτόμων λύσεων αποσυμφόρησης των α/λιμένων, ενώ 
παράλληλα αποφασίσθηκε η σύσταση ειδικών επιτροπών FMC Supply Chain Innovation 
Teams, με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των κλάδων θαλασσίων μεταφορών 
(https://www.fmc.gov/dye-leading-fmc-initiative-address-urgent-covid-19-supply-chain-impacts/, 

https://www2.fmc.gov/readingroom/docs/FFno29/FF29_Order.pdf/). 
 

 Το Γραφείο Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως 
25/6, προτεινόμενη ρύθμιση άρσης δασμού 25% (Section 301) σε κινεζικό ιατρικό εξοπλισμό 
(οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να περιγράψουν αναλυτικά, με συγκεκριμένο δασμολογικό 
κωδικό, τα προϊόντα και τη χρήση προς αντιμετώπιση του κορωνοϊού). Αντίστοιχα, στις 10, 
17 και 31 Μαρτίου ενέκρινε εξαιρέσεις επιπλέον κινεζικών προϊόντων (medical and other 
goods), του Καταλόγου List 4A, από τον πρόσθετο δασμό 7,5% Section 301 
(https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/section-301-china/300-billion-trade-action). 

 

 H Υπηρεσία Διεθνούς Εμπορίου (ΙΤΑ) του Υπουργείου Εμπορίου τροποποίησε ορισμένες 
προϋποθέσεις υποβολής πληροφοριών σχετικά με έρευνες δασμών 

https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_public_portal_news_and_events
https://www.opm.gov/policy-data-oversight/covid-19/
https://www.federalregister.gov/documents/2020/04/10/2020-07659/prioritization-and-allocation-of-certain-scarce-or-threatened-health-and-medical-resources-for
https://www.federalregister.gov/documents/2020/04/10/2020-07659/prioritization-and-allocation-of-certain-scarce-or-threatened-health-and-medical-resources-for
https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-2838e27
https://www.fmc.gov/dye-leading-fmc-initiative-address-urgent-covid-19-supply-chain-impacts/
https://www2.fmc.gov/readingroom/docs/FFno29/FF29_Order.pdf/
https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/section-301-china/300-billion-trade-action


antidumping/countervailing, για διευκόλυνση της ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων και 
ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
(https://www.federalregister.gov/documents/2020/03/26/2020-06306/temporary-rule-modifying-adcvd-service-

requirements-due-to-covid-19). 
 

 Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (US ITC) ανακοίνωσε 18/3 ρυθμίσεις βάσει του 
διυπουργικού συντονισμού OPM / Office of Personnel Management, όπως δίμηνη αναβολή 
των ακροάσεων σε πλαίσιο ερευνών Section 337 διανοητικής ιδιοκτησίας, Section 332 και 
131 antidumping/countervailing, καθώς και των συσκέψεων εντός Υπηρεσίας για υποθέσεις 
AD/CD, μέχρι νεοτέρας 
(https://www.usitc.gov/press_room/featured_news/usitc_response_covid_19.htm#title-7). 

 

 Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) καταχωρεί σε συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα όλες τις ανακοινώσεις που αφορούν ρυθμίσεις σχετικές με τον κορωνοϊό 
https://www.cbp.gov/newsroom/coronavirus. Ενδεικτικά, επισημαίνονται οι εξής ανακοινώσεις: 

 

α) Συστήνεται η χρήση των αυτοματοποιημένων συστημάτων, όπως η πλατφόρμα 
τελωνειακών υπηρεσιών ACE (https://ace.cbp.dhs.gov/), για μικρότερη δυνατή έκθεση στον ιό και 
απρόσκοπτη ροή εμπορικών δραστηριοτήτων. 

β) Συστάθηκε ομάδα COVID-19 Cargo Resolution Team για διευκόλυνση του εκτελωνισμού 
εισαγόμενου ιατρικού υλικού και εξοπλισμού ατομικής προστασίας PPE 
(https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/284667c, επικοινωνία: 

COVID19_RELIEF_IMPORTS@cbp.dhs.gov). 

γ) Εξαιρούνται της απαγόρευσης, 21/3-20/4, “μη απαραίτητων” μετακινήσεων από Καναδά 
και Μεξικό (DHS, https://www.dhs.gov/news/2020/03/23/fact-sheet-dhs-measures-border-limit-further-

spread-coronavirus, βλ. Joint Statements), όσοι εμπλέκονται σε δραστηριότητες διασυνοριακού 
εμπορίου, όπως οδηγοί φορτηγών. Ως προς την CBP, στην ίδια απόφαση αναφέρεται ρητά 
ότι των εν λόγω περιορισμών εξαιρούνται εμπορευματικά φορτία τροφίμων, καυσίμων, 
φαρμάκων και άλλων απαραίτητων προϊόντων. 

 Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) προχώρησε, επίσης, σε σειρά 
ανακοινώσεων και ρυθμίσεων. Ενδεικτικά: 
 

α) Οι εισαγωγείς ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα Import Trade 
Auxiliary Communication System για υποβολή και επικοινωνίες αιτημάτων 
(https://www.fda.gov/industry/import-systems/itacs, https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-

284bb2f). 

β) Ετέθη σε εφαρμογή διαδικασία εκτάκτων αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων για διευκόλυνση 
εισαγωγής ιατρικού υλικού, όπως αναπνευστήρες, μάσκες, διαγνωστικά τεστ 
(https://www.fda.gov/medical-devices/emergency-situations-medical-devices/emergency-use-

authorizations#covid19ivd). 

γ) Αποφασίσθηκε προσωρινή άρση της προϋπόθεσης επιτόπιου ελέγχου των παραγωγικών 
μονάδων των ξένων προμηθευτών α/εισαγωγέων, ενώ, στο πλαίσιο του προγράμματος 
επιβεβαίωσης προμηθευτών foreign supplier verification program, θα υποβάλλονται μόνο 
ηλεκτρονικά βεβαιώσεις (https://www.federalregister.gov/documents/2020/03/26/2020-05897/temporary-

policy-regarding-preventive-controls-and-foreign-supplier-verification-programs-food). 

δ) Δημοσιεύθηκαν οδηγίες διαχωρισμού διαδικασιών εισαγωγής ρυθμιζόμενου από την FDA 
ιατρικού υλικού, όπως σε παραπάνω σημείο (β), και ιατρικού εξοπλισμού ατομικής 
προστασίας PPE υπό ρυθμίσεις CBP (https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-

282c648). 
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