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КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст на предложението: 
След период на напрежение в рамките на СТО между САЩ и Съюза във връзка с вноса 
на „говеждо с хормони” между тях вече е постигнато споразумение, което ще 
преустанови този дълготраен и ощетяващ спор. 

Това споразумение, постигнато в резултат на преговори, водени от Catherine Ashton, 
член на Европейската комисия, отговарящ по въпросите на търговията на ЕС по онова 
време, и правителството на САЩ, беше подписано на 13 май 2009 г. Договорката 
предвижда двуетапно споразумение, с което САЩ постепенно намалява равнището на 
санкции, налагани на продукти на Съюза, като Съюзът постепенно увеличава своята 
тарифна квота за висококачествено говеждо месо без хормони 1. Първият етап от това 
споразумение беше установен в Регламент (ЕО) №617/2009 на Съвета, който открива 
допълнителна тарифна квота от 20 000 тона, а в замяна САЩ премахват 68% от 
санкциите, фигуриращи в техния списък. Сега е моментът за одобрение на втория етап 
на това споразумение, който трябва да бъде осъществен до 1 август 2012 г. съгласно 
съответния меморандум за разбирателство2. Вторият етап е свързан с пълното 
премахване на санкциите, налагани от САЩ, в замяна на бъдещо увеличение на 
тарифната квота на Съюза на 25 000 тона за САЩ и 3 200 тона за Канада. 

За първи път Европейският парламент е съзаконодател наравно със Съвета по това 
досие съгласно обикновената законодателна процедура. 

Позиция: 
Вашият докладчик изразява сериозна подкрепа за предложението от страна на 
Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета за откриване на автономна тарифна квота за внос 
на висококачествено говеждо месо. 
Вашият докладчик би искал да изтъкне някои от основните ползи, произтичащи за 
Съюза по това споразумение. 

1. Това споразумение позволява на Съюза да запази своята забрана за месо и месни 
продукти, третирани с хормони, независимо от факта, че беше установено 
нарушение от страна на Съюза на неговите задължения по отношение на СТО. 

2. Приемането на втората фаза на това споразумение е от съществено значение, за да 
може Съюзът да гарантира пълно премахване на санкциите от страна на САЩ
по отношение на европейски продукти, произхождащи от 26 държави-членки 
(всички с изключение на Обединеното кралство), които възлизат на над 250 
милиона щатски долара съгласно актуалните търговски тенденции. Сред основните 
бенефициенти на премахването на санкциите са Италия с над 99 милиона щатски 
долара от търговия, Полша с 25 милиона щатски долара, Германия и Дания с по 19 
милиона щатски долара, Франция с 13 милиона щатски долара и Испания с 9 

                                               
1 За точното определение на „висококачествено говеждо месо” по-специално за целите на настоящото 
споразумение, вж. член VІ от документ WT/DS26/28 от 30 септември 2009 г.
2 Документи WT/DS26/28 от 30 септември 2009 г. и WT/DS48/26 от 22 март 2011 г. 
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милиона щатски долара. Някои от ключовите национални продукти, засегнати от 
санкциите, са: минералната вода, свинското месо, консервираните плодове и 
продукти от плодове, шоколад, сокове, овес, дъвки, конфитюри, сирене „Рокфор”, 
пресни трюфели и т.н. 

3. При отхвърляне на споразумението санкциите биха били възстановени, а 
уреждането на спора би се провалило. Съюзът би се озовал в опасната ситуация, в 
която би бил обект на допълнителни ответни мерки, като същевременно се 
наложи да обезщетява САЩ за причинените вреди вследствие неспазването на 
правилата на СТО  

4. Следва също така да се отбележи, че въздействието на втория етап от 
споразумението относно пазара на ЕС на говеждо месо би било слабо, имайки 
предвид, че допълнителната автономна тарифна квота за говеждо месо без 
хормони съответства на едва 0.36 % от целия пазар на ЕС на говеждо и 
телешко месо 1.  

5. С приемането на това окончателно споразумение Европейският парламент 
изпраща много важен сигнал на САЩ, с който посочва, че е готов да задълбочи 
трансатлантическите търговски отношения и да подобри разрешаването на спорове 
в рамките на СТО чрез по-ефикасен подход, нанасящ по-малко политически вреди, 
при намирането на решения на трудни въпроси. 

САЩ вече се съгласиха на пълно премахване на всички санкции срещу Съюза през май 
2011 г., което позволи бързото пристъпяне към осъществяването на втория етап от 
споразумението. Следователно за Съюза е важно своевременно да спази своята част от 
споразумението, за да спази крайния срок, който е 1 август 2012 г. 

******

Комисията по земеделие и развитие на селските райони призовава комисията по 
търговия, в качеството на водеща комисия, да предложи Парламентът да приеме своята 
позиция на първо четене, като последва предложението на Комисията.

                                               
1 Вж. базите данни на Евростат относно производството на месо: говеда (данни за клане на животни за 
2010 г.)


