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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πλαίσιο της πρότασης
Μετά την αντιπαράθεση που σημειώθηκε στον ΠΟΕ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις εισαγωγές βοείου κρέατος που 
περιέχει ορμόνες, οι δύο πλευρές έχουν έρθει σήμερα σε συμφωνία για τον τερματισμό αυτής 
της μακροχρόνιας και επιβλαβούς διαμάχης. 

Η λύση αυτή, την οποία διαπραγματεύτηκε η Catherine Ashton, την εποχή εκείνη Επίτροπος 
αρμόδια για το εμπόριο, με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, υπογράφτηκε στις 13 Μαΐου 2009. Η 
συμφωνία προβλέπει ρύθμιση σε δύο φάσεις, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα μειώσουν 
προοδευτικά τις κυρώσεις που επιβάλλουν σε προϊόντα της Ένωσης ενώ η Ένωση θα αυξάνει 
σταδιακά τη δασμολογική ποσόστωση (TRQ) για βόειο κρέας υψηλής ποιότητας χωρίς 
ορμόνες1. Η πρώτη φάση της εν λόγω συμφωνίας καθορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 
617/2009 του Συμβουλίου, βάσει του οποίου ανοίγουν δασμολογικές ποσοστώσεις για 20.000 
επιπλέον τόνους, σε αντάλλαγμα των οποίων οι ΗΠΑ καταργούν 68% των 
δημοσιοποιημένων κυρώσεων τους.  Είναι συνεπώς ώρα να εγκριθεί η δεύτερη φάση αυτής 
της συμφωνίας, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι την 1η Αυγούστου 2012 σύμφωνα με τα 
σχετικά μνημόνια συμφωνίας2.  Αυτό το δεύτερο στάδιο συνεπάγεται πλήρη κατάργηση των 
κυρώσεων των ΗΠΑ σε αντάλλαγμα με περαιτέρω άνοιγμα των TRQ της Ένωσης κατά
25.000 τόνους για τις ΗΠΑ και 3.200 τόνους για τον Καναδά. 

Πρόκειται δε για την πρώτη φορά σε αυτόν τον φάκελο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αναλαμβάνει καθήκοντα νομοθέτη από κοινού με το Συμβούλιο βάσει της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας. 

Θέση: 
Ο εισηγητής της παρούσης τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της πρότασης της Επιτροπής για 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αρ. 617/2009 του Συμβουλίου σχετικά με το άνοιγμα αυτόνομης 
δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας. 
Ας αναφερθούμε σε ορισμένα από τα κύρια πλεονεκτήματα που επιφυλάσσει στην Ένωση η 
παρούσα συμφωνία. 

1. Η συμφωνία επιτρέπει στην Ένωση να διατηρήσει την απαγόρευσή της στο κρέας και 
στα προϊόντα με βάση το κρέας που περιέχουν ορμόνες μολονότι κρίθηκε η Ένωση ότι 
παραβίασε τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον ΠΟΕ. 

2. Η έγκριση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας έχει ζωτική σημασία για την Ένωση διότι 
εξασφαλίζεται με αυτήν η πλήρης άρση των κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ εις 
βάρος ευρωπαϊκών προϊόντων που προέρχονται από 26 κράτη μέλη (με την εξαίρεση της 
Μ. Βρετανίας) και αντιστοιχούν σε 250 εκ. δολάρια ΗΠΑ και άνω με τα σημερινά 
εμπορικά δεδομένα.  Μερικές από τις χώρες που πρόκειται να επωφεληθούν ιδιαιτέρως 
από την άρση των κυρώσεων είναι η Ιταλία με εμπορικές συναλλαγές άνω των 99 εκ. 

                                               
1 Για τον ακριβή ορισμό του βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας ("High Quality Beef") όπως χρησιμοποιείται σε 
αυτή τη συμφωνία, βλέπε άρθρο VI του εγγράφου WT/DS26/28 της 30ης Σεπτεμβρίου 2009.
2 Έγγραφα WT/DS26/28 της 30ης Σεπτεμβρίου 2009 και WT/DS48/26 της 22ας Μαρτίου 2011 
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δολάρια ΗΠΑ, η Πολωνία με 25 εκ. δολάρια ΗΠΑ , η Ελλάδα και η Ιρλανδία με 24 εκ. 
δολάρια ΗΠΑ έκαστη, η Γερμανία και η Δανία με 19 εκ. δολάρια ΗΠΑ έκαστη, η Γαλλία 
με 13 εκ. δολάρια ΗΠΑ και η Ισπανία με 9 εκ. δολάρια ΗΠΑ. Ορισμένα από τα κύρια 
εθνικά προϊόντα που θίγονται από τις κυρώσεις είναι: το μεταλλικό νερό, το χοίρειο 
κρέας, τα κονσερβαρισμένα και προπαρασκευασμένα φρούτα, η σοκολάτα, οι χυμοί, η 
βρώμη, το τυρί ροκφόρ, οι φρέσκες τρούφες, κλπ. 

3. Η απόρριψη της συμφωνίας θα σήμαινε την επαναφορά των κυρώσεων και την 
κατάρρευση της διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς. Η Ένωση θα ήταν συνεπώς 
εκτεθειμένη στον κίνδυνο περαιτέρω αντιποίνων και θα ήταν ουσιαστικά υποχρεωμένη 
να αποζημιώσει τις ΗΠΑ για τις βλάβες που προκάλεσε η μη συμμόρφωσή της με τις 
αποφάσεις του ΠΟΕ. 

4. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο αντίκτυπος της δεύτερης φάσης της συμφωνίας επί της 
αγοράς βοείου κρέατος της ΕΕ αναμένεται να είναι μικρός δεδομένου ότι η πρόσθετη 
αυτόνομη δασμολογική ποσόστωση για βόειο κρέας χωρίς ορμόνες αντιστοιχεί μόλις 
στο 0,36 % του συνόλου της αγοράς βοείου κρέατος1.  

5. Με την σύναψη αυτής της τελικής συμφωνίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνει 
ένα εξαιρετικά σημαντικό μήνυμα στις ΗΠΑ όσον αφορά την βούλησή του για 
σύσφιξη των διατλαντικών εμπορικών σχέσεων και για βελτίωση των διαδικασιών 
επίλυσης διαφορών στους κόλπους του ΠΟΕ μέσω της υιοθέτησης μιας ρεαλιστικότερης, 
αποτελεσματικότερης και με μικρότερο πολιτικό κόστος προσπάθειας επίτευξης προόδου 
στα δύσκολα ζητήματα· 

Οι ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει ήδη από τον Μάιο του 2011 να άρουν πλήρως όλες τις κυρώσεις 
εναντίον της Ένωσης, ανοίγοντας με τον τρόπο αυτό τον δρόμο για την ταχεία εφαρμογή της 
δεύτερης φάσης της συμφωνίας. Για τον λόγο αυτό έχει σημασία να εκπληρώσει από τη μεριά 
της και η Ένωση τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, χωρίς χρονοτριβή, προκειμένου να 
τηρηθεί η προθεσμία της 1ης Αυγούστου 2012.  

******

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη 
θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής.

                                               
1 Βλέπε βάση δεδομένων Eurostat σχετικά με την παραγωγή κρέατος και τους αριθμούς σφαγίων για το έτος 
2010.


