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VÉLEMÉNY
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött, a bizonyos 
növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús 
behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai 
Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló 
felülvizsgált egyetértési megállapodásban említett, kiváló minőségű marhahús 
behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének az Egyesült Államok 
számára történő kiosztására irányuló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi 
határozatra irányuló tervezetről 
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RÖVID INDOKOLÁS

Az Egyesült Államok és az Európai Unió 1989 óta húzódó kereskedelmi vitát folytat a 
hormonkezelt hús betiltásáról szóló uniós határozattal összefüggésben. Az USA első 
fellépéseként 1989-ben egy megtorló jellegű 100%-os értékvámot vetett ki egyes élelmiszer-
termékekre, amely 1996-ig maradt hatályban. Az USA 1999-ben ismét 100%-os értékvámot 
vetett ki bizonyos uniós élelmiszerekre. Az Unió a mai napig továbbra is tiltja a hormonkezelt 
húsok behozatalát, és az EU-ba irányuló húsexport nagy részét hormonok alkalmazása nélkül 
előállított, korlátozott mennyiségű marhahúsra korlátozza. 

Az évek során az Egyesült Államok és az Unió igyekezett e vitát (DS 26 – „EK-Hormonok”) 
a WTO égisze alatt számos vitarendezési fórumon, vitarendezési testületen, döntőbírósági 
eljáráson és hivatalos fellebbezésen keresztül megoldani. Az utolsó határozat 2008. 
októberben született, amikor is a WTO vegyes ítélete lehetővé tette az Egyesült Államok 
számára a kereskedelmi szankciók folytatását, ugyanakkor az Unió számára is biztosította a 
hormontilalom fenntartását. 

2009 januárjában az Egyesült Államok bejelentette, hogy e jogvitával kapcsolatban bizonyos 
termékek vámját emelni szándékozik. Az Unió ezt a fellépést a vita eszkalálódásaként 
értékelte. Az Egyesült Államok és az Unió 2009 májusában – tárgyalásokat követően – 
egyetértési megállapodást írt alá, amely a következő évek során fokozatosan lépett hatályba. 
Eme egyetértési megállapodás részeként az Unió új piaci hozzáférést biztosított az Egyesült 
Államokban a növekedésserkentők alkalmazása nélkül előállított marhahús behozatalához, az 
USA pedig felfüggesztette az egyes uniós termékekre kivetett megtorló vámokat.

A piaci hozzáférést egy, a kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó éves 
vámkontingens bevezetése révén biztosították (617/2009/EK rendelet). Kezdetben a piacra 
jutást az egyetértési megállapodásban meghatározottak szerint egy 20 000 tonnás – 2013-tól 
pedig 45 000 tonnás – éves vámkontingens alapján biztosították vámmentesen a 
növekedésserkentő hormonok nélkül előállított marhahús (kiváló minőségű marhahús) 
esetében. A WTO-szabályoknak való megfelelés érdekében ez a kvóta más jogosult országok 
számára is nyitva állt. 

2016. decemberben az USA szarvasmarha-ágazata kérésére – amely aggályokat fogalmazott 
meg a vámkontingens végrehajtásával kapcsolatban – az Egyesült Államok lépéseket tett 
annak érdekében, hogy újból megtorló vámokat vessen ki a vita tárgyát képező uniós 
termékek listájára. Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az egyes uniós termékekre 
kivetett emelt vámok visszaállítása, az Egyesült Államok és az EU konzultációkat folytatott a 
felülvizsgált egyetértési megállapodás működéséről, melynek alapján az Egyesült Államok 
kérte a vámkontingens egy részének a számára történő kiosztását. 

Abban állapodtak meg a felek, hogy a 617/2009/EK rendelet alapján megnyitott 
vámkontingensből 16 500 metrikus tonnát az USA javára fokozatosan elvesznek más 
engedélyezett beszállítóktól (Ausztrália, Uruguay és Argentína). Egy hétéves végrehajtási 
időszakot követően a vámkontingens kiosztása a következőképpen fog alakulni: a 45 000 
tonnás keretből az USA 35 000 metrikus tonnát, a többi engedélyezett beszállító pedig 10 000 
metrikus tonnát kap. A tárgyalások részeként, illetve a WTO-követelményeknek való 
megfelelés érdekében a Bizottság kapcsolatba lépett a jelentős szállító országokkal, és azok 
2019. május 10-én, 20-án, illetve 31-én kézhez vett elfogadó leveleiben megkapta a 
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vámkontingens egy részének az Egyesült Államok számára történő kiosztására vonatkozó 
írásbeli hozzájárulást.

Az előadó javasolja, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság javasolja e 
megállapodás jóváhagyását. Az Unióba érkező marhahús összmennyisége nem fog 
növekedni. Az Egyesült Államoknak nagyobb része lesz a meglévő kvótából, amelyet évente 
fog kitölteni. Az Egyesült Államokkal kötött megállapodás az uniós érdekelt feleket védi az 
egyes uniós termékekre kivetett emelt vámoktól. Az előadó hangsúlyozza, hogy az Egyesült 
Államok teljes mértékben igénybe veheti ezt az átcsoportosítást, azonban a 45 000 metrikus 
tonnányi hatályos összkvóta és a termékleírások nem változnak, így ez nincs hatással az Unió 
marhahús-behozatalára. E megállapodás – annak teljes körű végrehajtását követően – véget 
vetne a WTO keretében folyó vitának.

******

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy tegyen ajánlást az Amerikai Egyesült Államok és 
az Európai Unió között létrejött, a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt 
állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az 
Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált 
egyetértési megállapodásban említett, kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó 
vámkontingens egy részének az Egyesült Államok számára történő kiosztására irányuló 
megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezet jóváhagyására.
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ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens 
egy részének kiosztása tekintetében az EU és az Amerikai Egyesült 
Államok között létrejött megállapodás
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