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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje predloga: 
Po sporu med Združenimi državami Amerike in Unijo v WTO o uvozu hormonsko 
obdelanega govejega mesa je bil zdaj med njima dosežen sporazum, ki bo zaključil ta 
dolgotrajen in škodljiv spor. 

Ta rešitev, o kateri se je takratna komisarka EU za trgovino, Catherine Ashton, dogovorila z 
vlado ZDA, je bila podpisana 13. maja 2009. V sporazumu je predvidena dvofazna ureditev, v 
skladu s katero ZDA postopoma zmanjšujejo raven sankcij za proizvode iz Unije, Unija pa 
postopoma povečuje svojo tarifno kvoto za uvoz visokokakovostnega govejega mesa brez 
vsebnosti hormonov1. Prva faza tega sporazuma je bila določena v Uredbi Sveta (ES) 
št. 617/2009, s katero se je odprla dodatna tarifna kvota v višini 20.000 ton, ZDA pa so v 
zameno umaknile 68 % svojih navedenih sankcij. Zdaj pa je treba odobriti drugo faza tega 
sporazuma, ki jo je treba v skladu z ustreznima memorandumoma o soglasju izvesti do 
1. avgusta 20122. Ta drugi korak vključuje popolno ukinitev sankcij ZDA v zameno za 
nadaljnjo razširitev tarifnih kvot Unije za 25.000 ton za ZDA in 3.200 ton za Kanado. 

Evropski parlament prvič po rednem zakonodajnem postopku soodloča s Svetom o tem 
dosjeju. 

Stališče: 
Poročevalec zelo podpira predlog Komisije o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 617/2009 o odprtju avtonomne tarifne kvote za uvoz 
visokokakovostnega govejega mesa. 
Poročevalec bi rad poudaril nekaj glavnih koristi, ki bi jih ta sporazum prinesel Uniji. 

1. Sporazum Uniji omogoča ohranitev njene prepovedi uvoza hormonsko obdelanega 
mesa in mesnih izdelkov, čeprav je bilo ugotovljeno, da Unija krši svoje obveznosti v 
okviru WTO. 

2. Sprejetje druge faze tega sporazuma je za Unijo bistvenega pomena pri doseganju 
popolne ukinitve sankcij ZDA, ki veljajo za evropske izdelke iz 26 držav članic (vseh, 
razen Združenega kraljestva), kar pomeni razliko v višini več kot 250 milijonov USD po 
trenutnih trgovinskih pogojih. Nekateri glavni upravičenci, ki bodo imeli korist od 
ukinitve sankcij so Italija s trgovanjem v vrednosti več kot 99 milijonov USD, Poljska s 
25 milijoni USD, Grčija in Irska s po 24 milijoni USD, Nemčija in Danska s po 
19 milijoni USD, Francija s 13 milijoni USD in Španija z 9 milijoni USD. Nekateri 
osrednji nacionalni izdelki, na katere bodo vplivale sankcije, so: mineralna voda, svinjsko 
meso, sadje v pločevinkah in predelano sadje, čokolada, sokovi, oves, žvečilni gumi, 
džemi, sir Roquefort, sveži tartufi itd. 

3. Če bi sporazum zavrnili, bi bile sankcije ponovno uvedene in proces razreševanja spora 
                                               
1 Za natančno opredelitev visokokakovostnega govejega mesa zlasti za namene tega sporazuma glej člen VI 
Dokumenta WT/DS26/28 z dne 30. septembra 2009.
2 Dokumenta WT/DS26/28 z dne 30. septembra 2009 in WT/DS48/26 z dne 22. marca 2011.
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bi spodletel. Unija bi s tem tvegala nadaljnje povračilne ukrepe, saj bi morala ZDA 
povrniti škodo zaradi neupoštevanja odločb WTO. 

4. Opozoriti je treba tudi na to, da naj bi bil učinek druge faze sporazuma na trg govejega 
mesa EU majhen, saj dodatna avtonomna tarifna kvota za goveje meso brez vsebnosti 
hormonov predstavlja samo 0,36 % skupnega trga govejega in telečjega mesa v EU1. 

5. Evropski parlament s sklenitvijo tega končnega sporazuma ZDA daje zelo pomemben 
znak, da je pripravljen poglobiti čezatlantske trgovinske odnose in izboljšati resolucije o 
razreševanju sporov v WTO s sprejetjem bolj pragmatičnih, bolj učinkovitih in manj 
politično škodljivih načinov razreševanja težavnih zadev. 

ZDA so se že strinjale s popolnim umikom vseh sankcij proti Uniji maja 2011, s čimer so 
omogočile hitro izvajanje druge faze sporazuma. Zato je pomembno, da Unija pravočasno 
izpolni svoje obveznosti iz sporazuma, da se upošteva rok 1. avgust 2012.

******

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni 
odbor, da predlaga, da Evropski parlament sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi 
obravnavi.

                                               
1 Glej podatkovno zbirko Eurostata o proizvodnji mesa: govedo (podatki o zakolu v letu 2010).


