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ĪSS PAMATOJUMS

 Kopš 1989. gada Amerikas Savienotās Valstis un Eiropas Savienība ir iesaistījušās ilgstošā 
tirdzniecības strīdā par Savienības lēmumu aizliegt ar hormoniem apstrādātu gaļu. Pirmais 
ASV pasākums 1989. gadā noteica represīvus tarifus procentuālajam nodoklim 100 % apmērā 
par atsevišķiem pārtikas produktiem, un tie bija spēkā līdz 1996. gadam. Ar otro ASV 
pasākumu 1999. gadā atkal noteica procentuālo nodokli 100 % apmērā atsevišķiem pārtikas 
produktiem no Savienības. Līdz šim Savienība turpina aizliegt tādas gaļas importu, kuras 
audzēšanā izmantoti hormoni, un ierobežo lielāko daļu gaļas eksporta uz Savienību līdz 
ierobežotam daudzumam liellopu gaļas importa, kas sertificēti kā ražoti, neizmantojot 
hormonus. 

Gadu gaitā ASV un Savienība ir mēģinājušas atrisināt šo strīdu (DS 26 — “EK–Hormoni”), 
izmantojot virkni strīdu apspriešanu, strīdu izšķiršanas komisiju, šķīrējtiesas procesu un 
oficiālas pārsūdzības PTO ietvaros. Pēdējais no lēmumu virknes tika pieņemts 2008. gada 
oktobrī, kad PTO pieņēma jauktu nolēmumu, kas ļāva ASV turpināt tirdzniecības sankcijas, 
kā arī ļaut Savienībai saglabāt tās aizliegumu. 

ASV 2009. gada janvārī saistībā ar strīdu paziņoja par savu nodomu paaugstināt tarifus 
attiecībā uz dažiem produktiem. Savienība šādu rīcību uzskatīja par konflikta saasināšanu. 
2009. gada maijā pēc virknes sarunu ASV un Savienība parakstīja saprašanās memorandu, 
kas vairāku turpmāko gadu laikā tika pakāpeniski ieviests ar dažām izmaiņām. Daļu no 
minētā saprašanās memoranda veido nosacījums, ka Savienība piešķīra jaunu tirgus piekļuvi 
ASV liellopu gaļas eksportam, ko ražo, neizmantojot augšanas veicinātājus, un ASV apturēja 
savus pretpasākumu tarifus dažiem Savienības ražojumiem.

Piekļuve tika piešķirta, ieviešot tarifa likmes kvotu (TRQ) augstas kvalitātes liellopu gaļai 
(Regula (EK) Nr. 617/2009). Sākotnēji tirgus piekļuve tika piešķirta saskaņā ar ikgadējo TRQ 
20 000 tonnu bez nodokļa attiecībā uz liellopu gaļu, kas ražota bez augšanu veicinošiem 
hormoniem (augstas kvalitātes liellopu gaļa), kā noteikts saprašanās memorandā, 2013. gadā 
sasniedzot 45 000 tonnas. Lai nodrošinātu atbilstību PTO noteikumiem, šī kvota tika atvērta 
arī citām valstīm, kurām uz to bija tiesības. 

Pēc pieprasījuma, ko iesniedza ASV liellopu gaļas nozare un kurā tika paustas bažas par TRQ 
īstenošanu,  ASV 2016. gada decembrī rīkojās, lai atjaunotu pretpasākumu tarifus attiecībā uz 
Savienības produktu sarakstu, par kuru bija strīds. Lai novērstu paaugstinātu nodokļu 
atjaunošanu dažiem Savienības produktiem, ASV un Savienība par pārskatītā saprašanās 
memoranda darbību rīkoja apspriedes, ASV prasīja tām piešķirt daļu no tarifa likmes kvotas. 

Saskaņotajā risinājumā paredzēts pakāpeniski piešķirt 16 500 metriskās tonnas TRQ ietvaros 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 617/2009, ko citi atbilstīgi piegādātāji (Austrālija, Urugvaja un 
Argentīna) importē uz ASV. Iegūtais sadalījums pēc septiņu gadu īstenošanas perioda būs 
šāds: 35 000 tonnas no 45 000 tonnām saskaņā ar šo TRQ, kas piešķirtas ASV, un atlikušās 
10 000 tonnas, kas piešķirtas citiem uz to tiesīgiem piegādātājiem. Sarunu ietvaros un lai 
nodrošinātu atbilstību PTO prasībām, Komisija centās panākt nozīmīgo piegādātājvalstu 
piekrišanu un ar 2019. gada 10., 20. un 31. maija apstiprinājuma vēstulēm saņēma minēto 
valstu rakstisku piekrišanu Amerikas Savienotajām Valstīm iedalītajai tarifa likmes kvotas 
daļai.
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Atzinuma sagatavotājs ierosina Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai sniegt 
piekrišanu šim nolīgumam. Savienībā nepalielināsies kopējais ievedamās liellopu gaļas 
apjoms. ASV saņems lielāku daļu no esošās kvotas, ko aizpilda katru gadu. Nolīgums ar ASV 
aizsargās Savienības ražotāju intereses pret apdraudējumu, ka dažiem Savienības produktiem 
tiek uzlikti paaugstināti nodokļi. Atzinuma sagatavotājs uzsver, ka ASV var pilnībā izmantot 
šo pārdali, lai gan esošā kopējā kvota 45 000 tonnu apmērā un produkta specifikācijas 
nemainās, tāpēc liellopu gaļas piegāde uz Savienību netiek ietekmēta. Šis nolīgums paredz 
PTO strīda izbeigšanu pēc tam, kad nolīgums būs pilnībā īstenots.

******

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju ieteikt sniegt piekrišanu projektam Padomes lēmumam, lai noslēgtu 
nolīgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala 
daļu no tarifa likmes kvotas, kas paredzēta 2009. gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 617/2009 
par autonomas tarifu kvotas atvēršanu augstas kvalitātes liellopu gaļas importam


