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RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat háttere: 
A WTO-n belül az Amerikai Egyesült Államok és az Unió között a „hormonkezelt marhahús” 
behozatalával kapcsolatos patthelyzetet követően a két fél megállapodásra jutott, amely véget 
vet a hosszan elnyúló és kártékony vitának. 

A Catherine Ashton, az Unió akkori kereskedelmi biztosa és az USA kormánya által 
kialkudott megoldást 2009. május 13-án írták alá. A megállapodás egy kétszakaszos rendszert 
irányoz elő, amelyben az USA fokozatosan csökkenti az uniós termékre kivetett szankciók 
szintjét, az Unió pedig fokozatosan növeli a hormonmentes, „kiváló minőségű” marhahúsra1

vonatkozó vámkontingenst (TRQ). E megállapodás első szakaszát a 617/2009/EK tanácsi 
rendelet határozta meg, amely további 20 000 tonnás vámkontingenst nyitott meg, az USA 
pedig cserébe megszüntette a szankciók 68%-át. Itt az ideje, hogy jóváhagyjuk e 
megállapodás második szakaszát, amelyet a vonatkozó egyetértési megállapodások2 szerint 
2012. augusztus 1-re végre kell hajtani. E második lépcső az USA szankcióinak teljes 
megszüntetését eredményezi, cserébe az uniós vámkontingens USA számára történő 25 000 
tonnás, illetve Kanada számára történő 3 200 tonnás további bővítéséért. 

Az Európai Parlament ezen eljárásban első ízben lép fel társjogalkotóként a Tanács mellett a 
rendes jogalkotási eljárás keretében. 

Álláspont: 
Az előadó határozottan támogatja a kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó 
autonóm vámkontingens megnyitásáról szóló 617/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatot. 
Az előadó fel kívánja hívni a figyelmet néhány főbb előnyre, amelyet e megállapodás 
eredményez az Unió számára: 

1. E megállapodás lehetővé teszi az Unió számára, hogy fenntartsa a hormonkezelt 
húsokra és hústermékekre vonatkozó jelenlegi tilalmat annak ellenére, hogy 
megállapítást nyert, hogy az Unió megszegte a WTO keretében vállalt kötelezettségeit. 

2. E megállapodás második szakaszának elfogadása alapvetően fontos az Unió számára 
annak biztosítása érdekében, hogy az USA teljes mértékben megszüntesse a 26 (az 
Egyesült Királyság kivételével valamennyi) tagállamból származó európai termékekre 
kivetett szankciókat, amelyek összege a jelenlegi kereskedelmi értéken 250 millió 
amerikai dollárt tesz ki. A szankciók megszüntetésének főbb kedvezményezettjei között 
szerepel Olaszország több mint 99 millió, Lengyelország 25 millió, Görögország és 
Írország egyenként 24 millió, Németország és Dánia egyenként 19 millió, Franciaország 
13 millió és Spanyolország 9 millió dolláros kereskedelmi forgalommal. A szankciókkal 
sújtott főbb nemzeti termékek a következők: ásványvíz, sertéshús, gyümölcskonzervek és 
-készítmények, csokoládé, gyümölcslevek, zab, rágógumi, dzsemek, Roquefort sajt, friss 
szarvasgomba stb. 

                                               
1 A „kiváló minőségű marhahús” e megállapodás alkalmazásában követendő pontos meghatározását lásd a 2009. 
szeptember 30-i WT/DS26/28. számú dokumentum VI. cikkében.
2 A 2009. szeptember 30-i WT/DS26/28 és a 2011. március 22-i WT/DS48/26 számú dokumentum.
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3. Ha a megállapodást elutasítanánk, a szankciókat visszaállítanák, és a vitarendezési 
folyamat összeomlana. Az Unió további megtorló intézkedések bevezetését 
kockáztatná, és ellentételeznie kellene az USA számára a WTO-szabályok betartásának 
elmulasztásából eredő károkat. 

4. Megjegyzendő továbbá, hogy a megállapodás második szakaszának az uniós 
marhahúspiacra gyakorolt hatása elvileg csekély, mivel a hormonmentes marhahúsra 
megállapított kiegészítő autonóm vámkontingens mindössze a teljes uniós marha- és 
borjúhúspiac 0,36%-ának felel meg1.  

5. E végleges megállapodás megkötésével az Európai Parlament azt az igen fontos jelzést
küldi az USA-nak, hogy kész elmélyíteni a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatokat, és 
javítani a WTO-n belüli vitarendezési megoldásokat, a nehéz ügyekben pragmatikusabb, 
hatékonyabb és politikailag kevésbé ártalmas utat követve. 

Az USA már 2011 májusában beleegyezett az Unió elleni valamennyi szankció teljes körű 
felfüggesztésébe, ami megnyitotta az utat a megállapodás második szakaszának gyors 
végrehajtása előtt. Ezért az Unió számára fontos, hogy a megállapodás rá eső részének időben 
eleget tegyen annak érdekében, hogy betartsa a 2012. augusztus 1-jei határidőt. 

******

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottságot  mint illetékes bizottságot, hogy javasolja az Európai Parlamentnek, hogy az első 
olvasat során elfogadandó álláspontjában hagyja jóvá a Bizottság javaslatát.

                                               
1 Lásd az Eurostat hústermelésről szóló adatbázisát: szarvasmarha (2010. évi vágási adatok).


