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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst wniosku 
Po przezwyciężeniu impasu w sporze między Stanami Zjednoczonymi Ameryki (USA) a 
Unią toczonego w ramach WTO w sprawie wołowiny zawierającej hormony obie strony 
osiągnęły wreszcie porozumienie, które położy kres temu długotrwałemu i wyniszczającemu 
sporowi. 

Porozumienie, wynegocjowane przez Catherine Ashton, a następnie przez komisarza 
odpowiedzialnego za handel i rząd USA, podpisano w dniu 13 maja 2009 r.  Uzgodnione 
rozwiązanie przewiduje dwuetapowe porozumienie, w myśl którego USA będą stopniowo 
obniżać wysokość sankcji nakładanych na produkty Unii, podczas gdy Unia będzie stopniowo 
zwiększać kontyngent taryfowy na wołowinę wysokiej jakości bez hormonów1. Ramy 
pierwszego etapu porozumienia ustalono rozporządzeniem Rady (WE) nr 617/2009, zgodnie z 
którym dodatkowo zwiększono wysokość kontyngentu taryfowego na wołowinę wysokiej 
jakości o 20 000 ton, w zamian za co Stany Zjednoczone zniosły 68% nałożonych przez nie 
sankcji. Obecnie należy zatwierdzić drugi etap porozumienia, który zgodnie z odnośnymi 
protokołami ustaleń2 musi wejść w życie dnia 1 sierpnia 2012 r. Drugi etap obejmuje 
zawieszenie wszystkich sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone w zamian za dodatkowe 
zwiększenie autonomicznego unijnego kontyngentu taryfowego o 25 000 ton dla USA i 3 200 
ton dla Kanady. 

Parlament Europejski jest po raz pierwszy wraz z Radą współprawodawcą w tej sprawie 
zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. 

Stanowisko 
Sprawozdawca zdecydowanie popiera wniosek Komisji w sprawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 617/2009 
otwierające autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości. 
Pragnie on zwrócić uwagę na kilka podstawowych korzyści, jakie przyniosłoby Unii to 
porozumienie. 

1. Porozumienie umożliwia Unii utrzymanie zakazu przywozu mięsa i produktów 
mięsnych z bydła chowanego z wykorzystaniem hormonów, pomimo że stwierdzono, 
iż Unia narusza swoje zobowiązania przyjęte w ramach WTO. 

2. Realizacja drugiego etapu porozumienia jest dla Unii niezwykle ważna, gdyż zapewnia 
całkowite zawieszenie sankcji USA nałożonych na europejskie produkty pochodzące z 
26 państw członkowskich (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) o wartości ponad 250 mln 
USD w obecnych warunkach handlowych. Wśród głównych beneficjentów, którzy 
skorzystają na zawieszeniu sankcji, są: Włochy, których wartość eksportu wołowiny do 
USA wynosi ponad 99 mln USD, Polska – 25 mln USD, Grecja i Irlandia – każda po 24 
mln USD oraz Hiszpania – 9 mln USD. Wśród podstawowych produktów dotkniętych 
sankcjami są: woda mineralna, wieprzowina, owoce konserwowane i preparowane, 

                                               
1 Właściwa definicja wołowiny wysokiej jakości do celów omawianego porozumienia znajduje się w art. VI 
dokumentu WT/DS26/28 z dnia 30 września 2009 r.
2 Dokumenty WT/DS26/28 z dnia 30 września 2009 r. i WT/DS48/26 z dnia 22 marca 2011 r. 
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czekolada, soki, owies, guma do żucia, dżemy, ser Roquefort, świeże trufle itd. 

3. Gdyby porozumienie zostało odrzucone, przywrócono by sankcje i załamałby się proces 
zmierzający do rozstrzygnięcia sporu. Unii zagroziłyby dalsze środki odwetowe, gdyż 
faktycznie musi ona zrekompensować Stanom Zjednoczonym poniesione przez nie straty 
wynikające z niestosowania się Unii do orzeczeń WTO. 

4. Należy również zauważyć, że wpływ realizacji drugiego etapu porozumienia na unijny 
rynek wołowiny powinien być niewielki, biorąc pod uwagę, że dodatkowy
autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny bez hormonów odpowiada 
tylko 0,36% całkowitego unijnego rynku wołowiny i cielęciny1.

5. Dzięki zawarciu tego końcowego porozumienia Parlament Europejski kieruje pod 
adresem Stanów Zjednoczonych bardzo ważny sygnał, że chce zacieśnić 
transatlantyckie stosunki handlowe i poprawić sposoby rozstrzygania sporów w ramach 
WTO, opowiadając się za bardziej pragmatycznym, skuteczniejszym i mniej politycznie 
kosztownym sposobem rozwiązywania trudnych kwestii. 

Stany Zjednoczone zgodziły się na całkowite zawieszenie wszystkich sankcji przeciwko UE 
już w maju 2011 r., torując drogę szybkiej realizacji drugiego etapu porozumienia. Dlatego 
ważne jest, by Unia wywiązała się na czas ze swojej części umowy i dotrzymała terminu 
1 sierpnia 2012 r. 

******

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie przyjęcia przez Parlament Europejski 
stanowiska w pierwszym czytaniu zatwierdzającego wniosek Komisji.

                                               
1 Zob. bazę danych Eurostatu dotyczącą produkcji mięsa: cielęta (dane liczbowe dot. uboju za rok 2010)


