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 EL 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τον Μάιο του 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν μνημόνιο 

συμφωνίας (ΜΣ) που προετοιμάζει το έδαφος για την άρση όλων των εμπορικών κυρώσεων 

που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ στα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ μετά τη διαμάχη στον ΠΟΕ 

(Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου) για τις ορμόνες στο βόειο κρέας, με αντάλλαγμα 

μηδενικού βαθμού δασμολογική ποσόστωση για εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής 

ποιότητας που δεν περιέχει αυξητικές ορμόνες. 

 

Σύμφωνα με τη Φάση 2 του ΜΣ, η ΕΕ αύξησε την ποσόστωσή της για βόειο κρέας υψηλής 

ποιότητας στους 45.000 τόνους και οι ΗΠΑ ανέστειλαν όλες τις εμπορικές κυρώσεις σε 

προϊόντα της ΕΕ οι οποίες επιβλήθηκαν μετά τη διαμάχη σχετικά με τις ορμόνες, για την 

περίοδο από την 1η Αυγούστου 2012 έως την 1η Αυγούστου 2013. Καθώς τα μέρη δεν 

μπόρεσαν να προχωρήσουν στη Φάση 3 του ΜΣ (κατά την οποία οι ΗΠΑ θα προέβαιναν 

στην άρση των εμπορικών κυρώσεων), η ισχύς του μνημονίου έληξε την 1η Αυγούστου 2013. 

Ωστόσο το ισχύον ΜΣ προβλέπει ότι οι υποχρεώσεις των μερών εξακολουθούν να ισχύουν 

για άλλους έξι μήνες (δηλαδή μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2014).  

 

Το μνημόνιο είναι διεθνής συμφωνία και η τροποποίησή του υπόκειται στην έγκριση του 

Κοινοβουλίου. Η εν λόγω τροποποίηση του μνημονίου προτείνει να παραταθεί η περίοδος 

της Φάσης 2 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015, ώστε να έχουν τα μέρη περισσότερο χρόνο για να 

περάσουν στη Φάση 3, αποσαφηνίζει τη διαχείριση της αδειοδότησης με βάση την αρχή που 

δίνει προτεραιότητα σε όποιον υποβάλλει αίτηση πρώτος, απαγορεύει ρητά τη διαμάχη εντός 

του ΠΟΕ κατά τη διάρκεια της Φάσης 2 και προβλέπει το κλείσιμο της υπόθεσης του ΠΟΕ με 

την έναρξη της Φάσης 3. 

 

Αυτή η τροποποίηση του μνημονίου πρέπει να υποστηριχθεί για τρεις βασικούς λόγους. 

Πρώτον, αν το ΜΣ δεν έχει εγκριθεί πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2014, το ισχύον ΜΣ 

ακυρώνεται και οι ΗΠΑ έχουν πλέον το δικαίωμα να επαναφέρουν τις κυρώσεις επί των 

γεωργικών προϊόντων της ΕΕ με ετήσια αξία 116,8 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Δεύτερον, η 

συμφωνία επιτρέπει στην Ένωση να διατηρήσει την απαγόρευσή της στο κρέας και στα 

προϊόντα με βάση το κρέας που περιέχουν ορμόνες, μολονότι κρίθηκε ότι η Ένωση 

παραβίασε τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον ΠΟΕ. Τρίτον, αν υποστηρίξει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη συμφωνία, στέλνει στις ΗΠΑ ένα σημαντικό πολιτικό 

μήνυμα σε μία σημαντική στιγμή για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διατλαντική 

εταιρική σχέση στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων (ΤΤΙΡ). 

 

****** 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του. 
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