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КРАТКА ОБОСНОВКА

От 1989 г. насам Съединените щати и Европейският съюз участват в дългогодишен 
търговски спор относно решението на Съюза за забрана на третирано с хормони месо. 
Първите действия на САЩ през 1989 г. наложиха ответни мита в размер на 100% 
адвалорно мито върху избрани хранителни продукти, които останаха в сила до 1996 г. 
Второто действие на САЩ през 1999 г. отново наложи адвалорно мито в размер на 
100 % върху избрани храни от Съюза. До момента Съюзът продължава да забранява 
вноса на третирано с хормони месо и ограничава по-голямата част от износа на месо за 
Съюза до ограничено количество внос на говеждо месо, сертифицирано като 
произведено без използване на хормони. 

През годините САЩ и Съюзът са се опитали да разрешат този спор (DS 26 — „ЕС-
Хормони“) чрез поредица от консултации в рамките на СТО за уреждане на спорове, 
комисии за уреждане на спорове, арбитражни производства и официални обжалвания. 
Последното решение беше прието през октомври 2008 г., когато СТО излезе със 
смесено решение, даващо възможност на САЩ да продължат да прилагат своите 
търговски санкции, но също така позволяващо на Съюза да запази забраната си. 

През януари 2009 г. САЩ обявиха намерението си да повишат митата върху някои 
продукти във връзка със спора. Съюзът сметна това действие за ескалация на спора. 
През май 2009 г., след поредица от преговори, САЩ и Съюзът подписаха меморандум 
за разбирателство, с който бяха въведени някои промени през следващите няколко 
години. Като част от този Меморандум за разбирателство Съюзът предостави нов 
пазарен достъп за внос от САЩ на говеждо месо, произведено без използване на 
стимулатори на растежа, а САЩ прекратиха своите ответни мита върху някои продукти 
от Съюза.

Достъпът беше предоставен чрез въвеждането на тарифна квота (TRQ) за 
висококачествено говеждо месо (Регламент (ЕО) № 617/2009). Първоначално пазарният 
достъп беше предоставен в рамките на годишна TRQ в размер на 20000 метрични тона 
при нулево мито за говеждо месо, произведено без хормони за стимулиране на растежа 
(висококачествено говеждо месо), както е договорено в меморандума за 
разбирателство, като квотата беше увеличена до 45000 метрични тона през 2013 г. За да 
бъдат спазени правилата на СТО, тази квота е отворена и за други държави, които 
отговарят на условията за това. 

През декември 2016 г. по искане на американския отрасъл за производство на говеждо 
месо, който изрази загриженост във връзка с прилагането на TRQ, САЩ предприеха 
мерки за възобновяване на ответните мита върху списъка с продукти от Съюза в 
рамките на този спор. За да се избегне повторното налагане на увеличените мита върху 
определени продукти от Съюза, САЩ и Европейският съюз проведоха консултации във 
връзка с действието на преработения Меморандум за разбирателство, като САЩ 
поискаха в тяхна полза да бъде разпределен дял от тарифната квота. 

Договореното решение води до постепенно разпределяне на 16 500 метрични тона в 
тарифните квоти, отворени съгласно Регламент (ЕО) № 617/2009, от други допустими 
доставчици (Австралия, Уругвай и Аржентина) за САЩ. Полученото разпределение 
след седемгодишен период на прилагане ще бъде, както следва: 35000 метрични тона от 
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45000 метрични тона по тази тарифна квота, разпределени на САЩ, и останалите 
10000 метрични тона, разпределени на другите допустими доставчици. Като част от 
преговорите и с цел спазване на изискванията по линия на СТО Комисията поиска 
съгласието на значимите държави доставчици за разпределението на дял от ТК в полза 
на САЩ и го получи в писмен вид под формата на писма за потвърждение на 
приемането, получени на 10, 20 и 31 май 2019 г.

Докладчикът предлага комисията по земеделие и развитие на селските райони да 
препоръча одобряването на настоящото споразумение. Няма да има увеличение на 
общия обем на говеждо месо, което влиза в Съюза. САЩ ще имат по-голям дял от 
съществуващата квота, която се попълва ежегодно. Споразумението със САЩ ще 
защитава интересите на заинтересованите страни от Съюза срещу заплахата от 
увеличаване на митата върху някои продукти от Съюза. Докладчикът подчертава, че 
САЩ могат да се възползват изцяло от това преразпределение, но съществуващата 
обща квота от 45000 метрични тона и продуктовите спецификации не се променят, така 
че няма въздействие върху доставките на говеждо месо за Съюза. Това споразумение 
предвижда прекратяване на спора в рамките на СТО, след като споразумението бъде 
изцяло изпълнено.

******

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
международна търговия да препоръча одобряването на проекта на решение на Съвета 
за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и 
Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на 
дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно Преработения 
меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане 
не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно 
увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от 
Европейския съюз
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
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