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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Din 1989, SUA și Uniunea Europeană au avut un lung litigiu comercial în urma deciziei 
Uniunii de a interzice carnea tratată cu hormoni. Prima acțiune a SUA, în 1989, a fost aceea 
de a impune tarife de retorsiune de 100 % ad valorem pentru anumite produse alimentare, iar 
acestea au rămas în vigoare până în 1996. A doua acțiune a SUA, în 1999, a impus din nou o 
taxă ad valorem de 100 % pentru anumite produse alimentare din Uniune. Uniunea interzice 
în continuare importurile de carne tratată cu hormoni și restricționează majoritatea 
exporturilor de carne către Uniune la o cantitate limitată de importuri de carne de vită 
certificată ca fiind produsă fără a utiliza hormoni. 

De-a lungul anilor, SUA și Uniunea au încercat să soluționeze acest litigiu (DS 26 – „CE-
Hormoni”) printr-o serie de consultări în cadrul OMC privind litigiul, grupuri de conciliere, 
proceduri de arbitraj și căi de atac oficiale. Ultima dintr-o serie de decizii a fost adoptată în 
octombrie 2008, când OMC a emis o hotărâre mixtă ce permite SUA să aplice în continuare 
sancțiunile comerciale, dar care totodată permite Uniunii să mențină interdicția. 

În ianuarie 2009, SUA și-a anunțat intenția de a majora tarifele la anumite produse pe fondul 
litigiului. Uniunea a considerat această acțiune o escaladare a litigiului. În mai 2009, după mai 
multe negocieri, SUA și Uniunea au semnat un memorandum de înțelegere, care introduce 
treptat o serie de modificări în următorii câțiva ani. Prin acest memorandum de înțelegere, 
Uniunea a acordat un nou acces pe piață pentru exporturile de carne de vită produsă fără a 
utiliza stimulatori de creștere cu proveniența din SUA, iar SUA, la rândul său, a suspendat 
tarifele de retorsiune pentru anumite produse provenite din Uniune.

Accesul a fost acordat prin introducerea unui contingent tarifar pentru carne de vită de calitate 
superioară [Regulamentul (CE) nr. 617/2009]. Inițial, accesul pe piață a fost acordat în cadrul 
unui contingent tarifar anual de 20 000 de tone metrice cu taxe vamale zero pentru carnea de 
vită produsă fără hormoni de stimulare a creșterii (carne de vită de calitate superioară), astfel 
cum s-a convenit în memorandumul de înțelegere, iar apoi această cifră a fost crescută la 
45 000 de tone metrice în 2013. Pentru a asigura conformitatea cu normele OMC, 
contingentul a fost deschis și altor țări eligibile. 

În decembrie 2016, la solicitarea industriei cărnii de vită din SUA, care și-a exprimat 
îngrijorarea cu privire la punerea în aplicare a contingentului tarifar, SUA a luat măsuri de 
reinstituire a tarifelor de retorsiune pentru lista de produse provenite din Uniune care făceau 
obiectul litigiului. Pentru a evita reinstituirea unor taxe majorate pentru anumite produse din 
UE, SUA și Uniunea au desfășurat consultări referitoare la funcționarea memorandumului de 
înțelegere revizuit, SUA solicitând alocarea unei părți a contingentului tarifar. 

Soluția convenită implică o alocare progresivă a 16 500 de tone metrice în contingentul tarifar 
deschis, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 617/2009, de la alți furnizori eligibili 
(Australia, Uruguay și Argentina) în favoarea SUA. Distribuția care va rezulta după o 
perioadă de punere în aplicare de șapte ani este următoarea: 35 000 de tone metrice din cele 
45 000 de tone metrice în cadrul contingentului tarifar vor fi alocate SUA, iar restul de 10 000 
de tone metrice vor fi alocate celorlalți furnizori eligibili. Ca parte a negocierilor și pentru a se 
conforma cerințelor OMC, Comisia a încercat să obțină acordul țărilor furnizoare care au un 
interes semnificativ și a obținut consimțământul lor în scris în ceea ce privește alocarea către 
SUA a unei părți a contingentului tarifar, sub forma scrisorilor de acceptare primite la 10, 20 
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și 31 mai 2019.

Raportorul propune Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală să recomande aprobarea 
acestui acord. Per ansamblu, nu va avea loc o creștere a volumului total de carne de vită care 
intră în Uniune. SUA va avea o cotă mai mare din contingentul actual, care este stabilit anual. 
Acordul cu SUA va proteja interesele părților interesate din Uniune împotriva amenințării 
reprezentate de taxe majorate pentru anumite produse ale Uniunii. Raportorul subliniază că 
SUA poate profita din plin de această realocare, însă contingentul total actual de 45 000 de 
tone metrice și specificațiile produselor nu se modifică, astfel că aprovizionarea Uniunii cu 
carne de vită nu va fi afectată. Acest acord prevede o închidere a litigiului OMC odată ce 
acordul va fi fost pus în aplicare în întregime.

******

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, care este comisie competentă, să recomande aprobarea proiectului de decizie a 
Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea 
Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar pentru 
carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit 
referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de 
stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din 
Uniunea Europeană.
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