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Θέμα:

ΗΠΑ / Πεπιοπιζηικά μέηπα καηά ηος Ιπάν

Πεπίλητη:

Παπέσεηαι ενημέπυζη ζσεηικά με ηιρ εξελίξειρ πος αθοπούν ζηην
επιβολή νέυν πεπιοπιζηικών μέηπυν από ηιρ ΗΠΑ καηά ηος Ιπάν.

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο απνζηείινπκε ζπλεκκέλωο απόζπαζκα ηνπ ελεκεξωηηθνύ
δειηίνπ (κελόο Απγνύζηνπ) ηνπ Ναπηηθνύ Επηκειεηεξίνπ ηωλ ΗΠΑ (Chamber of
Shipping of America - CSA), κε ην νπνίν παξέρεηαη πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηελ
επαλαθνξά θπξώζεωλ εθ κέξνπο ηωλ ΗΠΑ θαηά ηνπ Ιξάλ θαη ηηο επηπηώζεηο απηώλ ζηνλ
ηνκέα ηωλ λαπηηιηαθώλ κεηαθνξώλ.
ην ελ ιόγω δειηίν γίλεηαη αλαθνξά, κεηαμύ άιιωλ, θαη ζηνλ Επξωπαϊθό Καλνληζκό
2271/96 (Blocking Statute)1, ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε από ηνπο Καλνληζκνύο ηεο
Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο αξηζ. 2018/11002 θαη 2018/11013, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζζνύλ ηα επξωπαϊθά εκπνξηθά ζπκθέξνληα από ηηο θπξώζεηο ηωλ ΗΠΑ. Ο ελ
ιόγω Καλνληζκόο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κπνξεί λα αλαδεηεζνύλ ζηνπο
αλαθεξόκελνπο ζηηο θαηωηέξω ππνζεκεηώζεηο ηζηόηνπνπο.
ύκθωλα κε ην CSA, ε πηνζέηεζε ηεο λέαο επξωπαϊθήο λνκνζεζίαο θαζηζηά ην ζέκα ηωλ
θπξώζεωλ ηωλ ΗΠΑ αξθεηά πην ζύλζεην θαη λνκηθά πεξίπινθν. Λόγω ηεο αβεβαηόηεηαο
πνπ θαηαγξάθεηαη ζε ό,ηη αθνξά ζηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ηωλ θπξώζεωλ, ην CSA ζπληζηά
νη ελδηαθεξόκελνη λα επηθνηλωλνύλ κε ηελ OFAC (Office of Foreign Asset Control),
εθόζνλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αβεβαηόηεηα, νύηωο ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
αμηνινγήζνπλ νξηζηηθά, εάλ ε πξνηηζέκελε ηπρόλ εκπνξηθή ζπλαιιαγή ηνπο κε ην Ιξάλ
πξνζθξνύεη ή όρη ζην θαζεζηώο ηωλ θπξώζεωλ ηωλ ΗΠΑ. Σέινο, ζην ίδην δειηίν
παξαηίζεληαη ηζηόηνπνη (web-links), από ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αληιεζεί πεξαηηέξω
ελεκέξωζε επί ηνπ ζέκαηνο.
1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996R2271-20140220&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1100&from=EN
3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1101&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0807(01)&from=EN (Note)
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ειίδα 2
Λόγω ηωλ ζπλερώλ εμειίμεωλ, ε ΕΕΕ παξαθνινπζεί αδηαιείπηωο ην ζέκα θαη ζα
επαλέιζεη κε λεώηεξε εγθύθιην, επζύο κόιηο ππάξμεη ζρεηηθή λεώηεξε ελεκέξωζε από
Οξγαληζκνύο ηεο Ναπηηιίαο (ICS, ECSA, IG P&I Clubs) ή άιιε επίζεκε Αξρή.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο.
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