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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από το 1989, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εμπλακεί σε μια 
μακροχρόνια εμπορική διαφορά σχετικά με την απόφαση της Ένωσης να απαγορεύσει το 
κρέας με ορμόνες. Το πρώτο μέτρο που έλαβαν οι ΗΠΑ το 1989 –και το οποίο παρέμεινε σε 
ισχύ έως το 1996– αφορούσε την επιβολή ανταποδοτικών δασμών ύψους 100% κατ’ αξίαν σε 
επιλεγμένα τρόφιμα. Το δεύτερο μέτρο των ΗΠΑ, το 1999, αφορούσε και πάλι την επιβολή 
δασμού ύψους 100% κατ’ αξίαν σε επιλεγμένα τρόφιμα από την Ένωση. Μέχρι σήμερα, η 
Ένωση συνεχίζει να απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος με ορμόνες και περιορίζει το 
μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών κρέατος στην Ένωση σε συγκεκριμένες εισαγωγές βοείου 
κρέατος που έχει πιστοποιηθεί ως παραγόμενο χωρίς τη χρήση ορμονών. 

Με την πάροδο των ετών, οι ΗΠΑ και η Ένωση επιχείρησαν να επιλύσουν τη διαφορά αυτή 
(DS 26 – «ΕΚ-ορμόνες») με σειρά διαβουλεύσεων για την επίλυση διαφορών στο πλαίσιο 
του ΠΟΕ, ομάδες διευθέτησης διαφορών, διαδικασίες διαιτησίας και επίσημες προσφυγές. Η 
τελευταία απόφαση εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2008, όταν ο ΠΟΕ εξέδωσε μια αντιφατική 
απόφαση που επιτρέπει στις ΗΠΑ να συνεχίσουν τις εμπορικές τους κυρώσεις, ενώ 
παράλληλα επιτρέπει στην Ένωση να διατηρήσει την απαγόρευση που έχει θεσπίσει. 

Τον Ιανουάριο του 2009, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να αυξήσουν τους δασμούς 
για ορισμένα προϊόντα σε σχέση με τη διαφορά. Η Ένωση θεώρησε ότι η δράση αυτή 
κλιμακώνει τη διαφορά. Τον Μάιο του 2009, μετά από σειρά διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ και 
η Ένωση υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας (ΜΣ), το οποίο σταδιακά επέφερε ορισμένες 
αλλαγές τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο του εν λόγω μνημονίου συμφωνίας, η Ένωση 
χορήγησε νέα πρόσβαση στην αγορά για τις εξαγωγές βοείου κρέατος των ΗΠΑ χωρίς τη 
χρήση αυξητικών παραγόντων και οι ΗΠΑ ανέστειλαν τους ανταποδοτικούς δασμούς για 
ορισμένα προϊόντα της Ένωσης.

Η πρόσβαση χορηγήθηκε μέσω της εισαγωγής δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας 
υψηλής ποιότητας (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 617/2009). Αρχικά, χορηγήθηκε πρόσβαση στην 
αγορά βάσει ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 20.000 μετρικών τόνων με μηδενικό δασμό 
για βόειο κρέας που παράγεται χωρίς αυξητικές ορμόνες (βόειο κρέας υψηλής ποιότητας), 
όπως συμφωνήθηκε στο ΜΣ, η οποία αυξήθηκε σε 45.000 μετρικούς τόνους το 2013. 
Προκειμένου να συμμορφώνεται με τους κανόνες του ΠΟΕ, η ποσόστωση αυτή ανοίχθηκε 
και σε άλλες επιλέξιμες χώρες. 

Τον Δεκέμβριο του 2016, κατόπιν αιτήματος του κλάδου βοείου κρέατος των ΗΠΑ, που 
εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή της δασμολογικής ποσόστωσης, οι ΗΠΑ 
έλαβαν μέτρα για την επαναφορά των δασμών στον κατάλογο ενωσιακών προϊόντων ως 
αντίποινα στο πλαίσιο της διαφοράς. Προκειμένου να αποφευχθεί η επαναφορά αυξημένων 
δασμών σε ορισμένα προϊόντα της Ένωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ένωση διεξήγαγαν 
διαβουλεύσεις σχετικά με την εφαρμογή του αναθεωρημένου ΜΣ, στο πλαίσιο των οποίων οι 
Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν να τους κατανεμηθεί μερίδιο της δασμολογικής ποσόστωσης. 

Η συμφωνηθείσα λύση συνεπάγεται τη σταδιακή κατανομή 16.500 μετρικών τόνων στη 
δασμολογική ποσόστωση που ανοίχθηκε, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 617/2009, 
από άλλους επιλέξιμους προμηθευτές (Αυστραλία, Ουρουγουάη και Αργεντινή) στις ΗΠΑ. Η 
κατανομή που προκύπτει μετά την επταετή περίοδο εφαρμογής έχει ως εξής: από τους 45.000 
μετρικούς τόνους βάσει της συγκεκριμένης δασμολογικής ποσόστωσης, οι 35.000 μετρικοί 
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τόνοι κατανέμονται στις ΗΠΑ και οι υπόλοιποι 10.000 μετρικοί τόνοι κατανέμονται στους 
άλλους επιλέξιμους προμηθευτές. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και προκειμένου να 
συνάδει με τις απαιτήσεις του ΠΟΕ, η Επιτροπή ζήτησε τη συγκατάθεση των σημαντικών 
προμηθευτριών χωρών για την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία και έλαβε εγγράφως με τη μορφή επιστολών αποδοχής που 
ελήφθησαν στις 10, 20 και 31 Μαΐου 2019.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
να συστήσει την έγκριση της παρούσας συμφωνίας. Δεν θα υπάρξει αύξηση του συνολικού 
όγκου του βοείου κρέατος που εισέρχεται στην Ένωση. Οι ΗΠΑ θα έχουν μεγαλύτερο 
μερίδιο της υφιστάμενης ποσόστωσης, η οποία συμπληρώνεται σε ετήσια βάση. Η συμφωνία 
με τις ΗΠΑ θα προστατεύει τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών της Ένωσης από την 
απειλή αύξησης των δασμών σε ορισμένα προϊόντα της Ένωσης. Ο συντάκτης γνωμοδότησης 
τονίζει ότι οι ΗΠΑ μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως αυτή την ανακατανομή, ωστόσο η 
υφιστάμενη συνολική ποσόστωση των 45.000 μετρικών τόνων και οι προδιαγραφές του 
προϊόντος δεν αλλάζουν, οπότε δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην προσφορά βοείου κρέατος 
στην Ένωση. Η συμφωνία αυτή προβλέπει την περάτωση της διαφοράς στο πλαίσιο του ΠΟΕ 
μετά την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας.

******

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει την έγκριση του σχεδίου απόφασης του 
Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της 
δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο 
αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα 
οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους 
δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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