
PA\1189079PL.docx PE641.220v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2019/0142(NLE)

19.9.2019

PROJEKT OPINII
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii 
Europejskiej, umowy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej 
przyznania Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym, 
o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 617/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 
otwierającym autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny 
wysokiej jakości
(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Herbert Dorfmann



PE641.220v01-00 2/4 PA\1189079PL.docx

PL

PA_Leg_Consent



PA\1189079PL.docx 3/4 PE641.220v01-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Od 1989 r. Stany Zjednoczone i Unia Europejska wiodą długotrwały spór handlowy w 
sprawie decyzji Unii zakazującej wprowadzania do obrotu mięsa poddanego działaniu 
hormonów. W 1989 r. Stany Zjednoczone nałożyły po raz pierwszy cła odwetowe w postaci 
stawki celnej ad valorem w wysokości 100 % na wybrane produkty spożywcze i pozostała 
ona w mocy do 1996 r. W 1999 r. USA ponownie nałożyły stawkę celną ad valorem w 
wysokości 100 % na wybrane produkty spożywcze pochodzące z Unii. Do chwili obecnej 
Unia utrzymuje zakaz przywozu mięsa poddanego działaniu hormonów i ogranicza większość 
przywozu mięsa do Unii do ograniczonej ilości wołowiny, która jest certyfikowana jako 
produkowana bez stosowania hormonów. 

Na przestrzeni lat Stany Zjednoczone i Unia próbowały rozwiązać ten spór (DS 26 – „Spór z 
WE dotyczący hormonów”) za pośrednictwem szeregu konsultacji na temat sporu, paneli ds. 
rozstrzygnięcia sporu, postępowań arbitrażowych i formalnych odwołań w ramach WTO. 
Ostatnia z decyzji pochodzi z października 2008 r., kiedy to WTO wydała orzeczenie 
mieszane upoważniające USA do dalszego stosowania sankcji handlowych, a jednocześnie 
zezwalające Unii na utrzymanie zakazu. 

W styczniu 2009 r. Stany Zjednoczone ogłosiły zamiar podniesienia ceł na niektóre produkty 
w związku ze sporem. Unia uznała to działanie za eskalację sporu. W maju 2009 r., po 
szeregu negocjacji, Stany Zjednoczone i Unia podpisały protokół ustaleń, w którym 
przewidziano pewne stopniowe zmiany na przestrzeni kolejnych kilku lat. W ramach tego 
protokołu ustaleń Unia przyznała nowy dostęp do rynku dla przywożonej z USA wołowiny z 
krów hodowanych bez użycia stymulatorów wzrostu, a Stany Zjednoczone zawiesiły cła 
odwetowe na niektóre produkty unijne.

Przyznany dostęp polegał na wprowadzeniu kontyngentu taryfowego na wołowinę wysokiej 
jakości (rozporządzenie (WE) nr 617/2009). Początkowo przyznano dostęp do rynku w 
ramach rocznego kontyngentu taryfowego o zerowej stawce celnej na 20 000 ton wołowiny 
produkowanej bez hormonów wzrostu (wołowina wysokiej jakości), jak uzgodniono w 
protokole ustaleń, a następnie w 2013 r. kontyngent ten zwiększono do 45 000 ton. Aby 
zapewnić zgodność z przepisami WTO, kontyngent ten został również otwarty dla innych 
kwalifikujących się krajów. 

W grudniu 2016 r. na żądanie amerykańskich producentów wołowiny, którzy wyrazili obawy 
związane ze stosowaniem kontyngentu taryfowego, Stany Zjednoczone podjęły kroki w celu 
przywrócenia ceł odwetowych na szereg produktów unijnych stanowiących przedmiot sporu. 
Aby uniknąć przywrócenia wyższych ceł na niektóre produkty unijne, Stany Zjednoczone i 
Unia przeprowadziły konsultacje dotyczące funkcjonowania zmienionego protokołu ustaleń, 
w ramach których Stany Zjednoczone zwróciły się o przyznanie udziału w kontyngencie 
taryfowym. 

Uzgodnione rozwiązanie przewiduje stopniowe przydzielenie USA 16 500 ton z kontyngentu 
taryfowego otwartego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 617/2009, dla innych 
kwalifikujących się dostawców (Australia, Urugwaj i Argentyna). Wynikający z tego podział 
po siedmioletnim okresie wdrażania będzie następujący: 35 000 z 45 000 ton w ramach tego 
kontyngentu taryfowego zostanie przyznane Stanom Zjednoczonym, a pozostałe 10 000 ton – 
innym kwalifikującym się dostawcom. W ramach negocjacji i aby zapewnić zgodność z 
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wymogami WTO, Komisja dążyła do porozumienia z państwami będącymi znaczącymi 
dostawcami i uzyskała od nich zgodę na piśmie – w formie listów akceptacyjnych 
otrzymanych 10, 20 i 31 maja 2019 r. – na przyznanie udziału w kontyngencie taryfowym 
Stanom Zjednoczonym.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje, by Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zaleciła wyrażenie zgody na zawarcie tej umowy. Całkowita ilość wołowiny przywożonej do 
Unii nie zwiększy się. Większa część kontyngentu, który jest realizowany w ujęciu rocznym, 
zostanie przyznana USA. Umowa z USA będzie chronić interesy zainteresowanych stron z 
Unii przed groźbą zwiększonych ceł na niektóre produkty unijne. Sprawozdawca komisji 
opiniodawczej podkreśla, że Stany Zjednoczone mogą w pełni skorzystać z tej realokacji, 
jednak istniejąca całkowita kwota 45 000 ton i specyfikacje produktu nie ulegną zmianie, 
zatem nie ma ona wpływu na dostawy wołowiny do Unii. W umowie przewidziano, że po jej 
pełnym wdrożeniu spór toczący się w ramach WTO zostanie zamknięty.

******

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, by zaleciła Parlamentowi zatwierdzenie projektu decyzji 
Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, umowy ze Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki dotyczącej przyznania Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym, 
o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 617/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. otwierającym 
autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości.


