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Θέμα: ΗΠΑ / Άπση πεπιοπιστικών μέτπων κατά τος Ιπάν
Ελ ζπλερεία πξνγελέζηεξσλ γηα ην ζέκα εγθπθιίσλ καο, έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο
ελεκεξώζνπκε όηη ην Δηεζλέο Ναπηηθό Επηκειεηήξην (International Chamber of Shipping ICS) κε εγθύθιηό ηνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηεο κε άξζεο ησλ πξσηνγελώλ ακεξηθαληθώλ
θπξώζεσλ θαηά ηνπ Ιξάλ θαη ησλ επηπηώζεώλ ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο, ιόγσ ηεο
απαγόξεπζεο ζε ακεξηθαληθά λνκηθά πξόζσπα (reinsurers) λα παξέρνπλ κέζσ ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζην International Group (IG) of P&I Clubs αζθαιηζηηθή θάιπςε
(αληαζθάιηζε) θηλδύλσλ ζε πινία πνπ εμππεξεηνύλ ην εκπόξην κε ην Ιξάλ.
Σεκεηώλεηαη όηη ην αλσηέξσ ζέκα απαζρόιεζε ηελ πξόζθαηε ζύλνδν (1/2/2016) ηεο
Ννκηθήο Επηηξνπήο (Maritime Law Committee) ηνπ ICS, θαηά ηελ νπνία ην IG of P&I
Clubs αλαθέξζεθε ζηηο επαθέο ηνπ κε ηελ αξκόδηα Αξρή (Department of Treasury’s Οffice
of Foreign Assets Control - OFAC) ησλ ΗΠΑ πξνο αλαδήηεζε ζρεηηθήο ιύζεο θαη ζηελ
αλάγθε ηαθηηθήο δηαβνύιεπζεο ησλ λαπηηιηαθώλ εηαηξεηώλ κε ην P&I Club ζην νπνίν
αζθαιίδεηαη ην πινίν θαη ηελ σο άλσ Αξρή, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ad hoc λνκηθή
βεβαηόηεηα. Υπό ην πξίζκα απηό, ην ICS ζε ζπλεξγαζία κε ην Chamber of Shipping of
America (CSA) είρε ζηε ζπλέρεηα επαθέο κε ην Υπνπξγείν Εμσηεξηθώλ ησλ ΗΠΑ, θαηά ηηο
νπνίεο επηβεβαηώζεθε ε ζύζηαζε πξνο ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο λα επηθνηλσλνύλ κε ην
OFAC, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβώλεηαη θαηά πεξίπησζε όηη κε ηελ επηρεηξνύκελε εκπνξηθή
πξάμε δελ παξαβηάδνληαη νη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπεη ε ακεξηθαληθή λνκνζεζία.
Οη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο επηθνηλσλίαο κε ην OFAC παξαηίζεληαη σο θαησηέξσ:
General website: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sub-site: https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-ofForeign-Assets-Control.aspx#fragment-7
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο.
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