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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Contextul propunerii: 
În urma blocării negocierilor din cadrul OMC dintre Statele Unite ale Americii (SUA) și 
Uniune cu privire la importurile de „carne de vită tratată cu hormoni”, s-a ajuns acum la un 
acord între cele două părți care va pune capăt acestei dispute de durată și costisitoare. 

Această soluție, negociată de Catherine Ashton, care ocupa în acel moment postul de comisar 
pentru comerț, și de guvernul american a fost adoptată la 13 mai 2009.  Înțelegerea prevede 
un acord în două etape în cadrul căruia SUA reduce progresiv nivelul sancțiunilor impuse 
asupra produselor din Uniune, în timp ce Uniunea majorează progresiv contingentul tarifar 
pentru carnea de vită „de calitate superioară” netratată cu hormoni1. Prima fază a acordului a 
fost materializată prin Regulamentul (CE) nr. 617/2009 al Consiliului care deschidea un 
contingent tarifar suplimentar de 20 000 de tone, în schimbul eliminării de către SUA a 68% 
din sancțiunile prevăzute. A sosit momentul să se aprobe cea de-a doua fază a acordului, care 
trebuie pusă în aplicare până la 1 august 2012, conform Memorandumurilor de înțelegere2

aplicabile. Această a doua etapă implică eliminarea completă a sancțiunilor americane, în 
schimbul unei noi extinderi a contingentului tarifar impus de Uniune cu 25 000 de tone pentru 
SUA și cu 3 200 de tone pentru Canada. 

Pentru prima dată, Parlamentul European are rolul de colegislator alături de Consiliu în acest 
dosar, conform procedurii legislative ordinare. 

Poziție: 
Raportorul sprijină cu fermitate propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 617/2009 al Consiliului 
de deschidere a unui contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate 
superioară. 
Raportorul ar dori să sublinieze câteva dintre principalele beneficii pe care acest acord le-ar 
aduce Uniunii. 

1. Acordul face posibilă menținerea interdicției impuse de Uniune cu privire la carnea 
de vită tratată cu hormoni și produsele din carne de vită tratată cu hormoni, în ciuda 
faptului că s-a constatat o încălcare a obligațiilor ce îi revin Uniunii în cadrul OMC.

2. Adoptarea celei de-a doua etape a acordului este vitală pentru a permite Uniunii să 
asigure eliminarea completă a sancțiunilor impuse de SUA asupra produselor 
europene provenind din 26 de state membre (Regatul Unit este exceptat), sancțiuni ce se 
ridică în condițiile comerciale actuale la peste 250 de milioane USD. Printre principalii 
beneficiari ai avantajelor generate de ridicarea sancțiunilor se numără Italia cu schimburi 
comerciale de peste 99 de milioane USD, Polonia cu 25 de milioane USD, Grecia și 
Irlanda cu 24 de milioane USD fiecare, Germania și Danemarca cu 19 milioane USD 
fiecare, Franța cu 13 milioane USD și Spania cu 9 milioane USD. Printre principalele 
produse naționale supuse sancțiunilor se numără: apa minerală, carnea de porc, fructele în 

                                               
1 Pentru o definiție exactă a termenului „carne de vită de calitate superioară” în sensul acestui acord, a se vedea 
articolul VI din Documentul WT/DS26/28 din 30 septembrie 2009.
2 Documentele WT/DS26/28 din 30 septembrie 2009 și WT/DS48/26 din 22 martie 2011. 
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conservă și preparate, ciocolata, sucurile, cerealele, guma de mestecat, gemurile, brânza 
Roquefort, trufele proaspete etc. 

3. Dacă acordul ar fi respins, sancțiunile ar fi aplicate din nou, iar procesul de soluționare a 
disputei ar eșua. Uniunea s-ar supune riscului unor noi măsuri de retorsiune, trebuind 
să compenseze efectiv SUA pentru daunele cauzate ca urmare a nerespectării normelor 
OMC. 

4. Ar trebui remarcat faptul că cea de-a doua etapă a acordului ar trebui să aibă un impact 
redus asupra pieței cărnii de vită din UE, deoarece contingentul tarifar suplimentar
pentru carnea de vită netratată cu hormoni reprezintă doar 0,36% din piața totală a 
cărnii de vită și mânzat din UE1.   

5. Prin încheierea acestui acord final, Parlamentul European transmite un semnal foarte 
important SUA că este dispus să adâncească relațiile comerciale transatlantice și să 
îmbunătățească procesele de soluționare a disputelor din cadrul OMC, adoptând o 
modalitate de a soluționa aspectele dificile mai pragmatică, mai eficientă și mai puțin 
dăunătoare în plan politic. 

În mai 2001, SUA și-a dat deja acordul pentru o suspendare completă a tuturor sancțiunilor 
impuse împotriva UE, deschizând calea pentru o aplicare rapidă a celei de-a doua etape a 
acordului. Prin urmare, este important ca Uniunea să-și onoreze la rândul său angajamentul în 
timp util pentru a se înscrie în termenul stabilit la 1 august 2012. 

******

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală solicită Comisiei pentru comerț internațional, 
competentă în fond, să propună Parlamentului să își adopte poziția în primă lectură preluând 
propunerea Comisiei.

                                               
1 A se vedea baza de date a Eurostat privind producția de carne: bovine (cifrele privind sacrificarea pentru 2010).


