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ftehim mal-Istati Uniti tal-Amerka dwar l-Allokazzjoni lill-Istati Uniti ta' 
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea ilhom mill-1989 involuti f'tilwima kummerċjali fuq tul ta' 
żmien twil dwar id-deċiżjoni tal-Unjoni li tipprojbixxi l-laħam ittrattat bl-ormoni. L-ewwel 
azzjoni mill-Istati Uniti fl-1989 imponiet tariffi ta' ritaljazzjoni permezz ta' dazju ad valorem 
ta' 100 % fuq selezzjoni ta' prodotti tal-ikel, u dan id-dazju baqa' japplika sal-1996. It-tieni 
azzjoni tal-Istati Uniti fl-1999 reġgħet imponiet dazju ad valorem ta' 100 % fuq selezzjoni ta' 
ikel mill-Unjoni. Sal-lum, l-Unjoni tkompli tipprojbixxi l-importazzjonijiet ta' laħam trattat 
bl-ormoni u, fir-rigward tal-biċċa l-kbira tal-esportazzjonijiet tal-laħam lejn l-Unjoni, 
tirrestrinġihom għal kwantità limitata ta' importazzjonijiet ta' laħam taċ-ċanga li huma 
ċċertifikati bħala prodotti mingħajr l-użu ta' ormoni. 

Matul is-snin, l-Istati Uniti u l-Unjoni ppruvaw isolvu din it-tilwima (DS 26 – "KE-Ormoni") 
permezz ta' serje ta' konsultazzjonijiet ta' tilwim tad-WTO, panels għas-sejba ta' soluzzjoni, 
proċedimenti ta' arbitraġġ, u appelli formali. L-aħħar waħda f'sensiela ta' deċiżjonijiet waslet 
f'Ottubru 2008 meta d-WTO ħarġet deċiżjoni mħallta li tippermetti lill-Istati Uniti li jkomplu 
s-sanzjonijiet kummerċjali tagħhom, iżda wkoll li tippermetti lill-Unjoni żżomm il-
projbizzjoni tagħha. 

F'Jannar 2009, l-Istati Uniti ħabbru l-intenzjoni tagħhom li jżidu t-tariffi fuq xi prodotti 
b'konnessjoni mat-tilwima. L-Unjoni rat din l-azzjoni bħala eskalazzjoni tat-tilwima. 
F'Mejju 2009, wara sensiela ta' negozjati, l-Istati Uniti u l-Unjoni ffirmaw memorandum ta' 
qbil (MtQ) li daħħal b'mod gradwali ċerti bidliet fuq numru ta' snin li ġejjin. Bħala parti minn 
dak il-MtQ, l-Unjoni tat aċċess ġdid għas-suq lill-esportazzjonijiet tal-laħam taċ-ċanga tal-
Istati Uniti li jkun ġej minn annimali mrobbija mingħajr l-użu ta' promoturi tat-tkabbir, u l-
Istati Uniti ssospendew it-tariffi ta' ritaljazzjoni tagħhom fuq ċerti prodotti tal-Unjoni.

L-aċċess ingħata permezz tal-introduzzjoni ta' kwota tariffarja (TRQ) għal-Laħam taċ-Ċanga 
ta' Kwalità Għolja (ir-Regolament (KE) Nru 617/2009). Inizjalment, l-aċċess għas-suq ingħata 
taħt kwota tariffarja annwali ta' 20 000 tunnellata metrika b'dazju żero għal-laħam taċ-ċanga 
prodott mingħajr ormoni li jippromwovu t-tkabbir (Laħam taċ-Ċanga ta' Kwalità Għolja) kif 
miftiehem fil-MtQ, u din il-kwota żdiedet għal 45 000 tunnellata metrika fl-2013. Biex 
tikkonforma mar-regoli tad-WTO, dik il-kwota nfetħet ukoll għal pajjiżi eliġibbli oħra. 

F'Diċembru 2016, fuq talba tal-industrija tal-laħam taċ-ċanga tal-Istati Uniti li qajmet tħassib 
dwar l-implimentazzjoni tat-TRQ, l-Istati Uniti ħadu passi biex jerġgħu jdaħħlu t-tariffi ta' 
ritaljazzjoni għal-lista ta' prodotti tal-Unjoni li dwarhom jeżisti t-tilwim. Bil-ħsieb li jevitaw l-
introduzzjoni mill-ġdid ta' dazji ogħla fuq ċerti prodotti tal-UE, l-Istati Uniti u l-Unjoni 
wettqu konsultazzjonijiet rigward it-tħaddim tal-MtQ rivedut li fihom l-Istati Uniti talbu l-
allokazzjoni ta' sehem mill-kwota tariffarja. 

Is-soluzzjoni miftiehma tinvolvi allokazzjoni gradwali ta' 16 500 tunnellata metrika fit-TRQ 
miftuħa, skont ir-Regolament (KE) Nru 617/2009, minn fornituri eliġibbli oħra (l-Awstralja, 
l-Urugwaj u l-Arġentina) lejn l-Istati Uniti. Id-distribuzzjoni li tirriżulta wara perjodu ta' 
implimentazzjoni ta' seba' snin għandha tkun kif ġej: 35 000 tunnellata metrika mill-45 000 
tunnellata metrika taħt din it-TRQ allokati lill-Istati Uniti u l-10 000 tunnellata metrika li 
jifdal allokati lill-fornituri eliġibbli l-oħra. Bħala parti min-negozjati u biex tikkonforma mar-
rekwiżiti tad-WTO, il-Kummissjoni fittxet il-qbil tal-pajjiżi fornituri sostanzjali u kisbet il-
kunsens bil-miktub tagħhom għall-allokazzjoni ta' sehem fit-TRQ għall-Istati Uniti fil-forma 
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ta' ittri ta' aċċettazzjoni li waslulha fl-10, fl-20 u fil-31 ta' Mejju 2019.

Ir-rapporteur jipproponi li l-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jirrakkomanda li 
jingħata l-kunsens għal dan il-Ftehim. Mhu se jkun hemm l-ebda żieda fil-volum globali ta' 
laħam taċ-ċanga li jidħol fl-Unjoni. L-Istati Uniti se jkollhom sehem akbar mill-kwota 
eżistenti, li timtela fuq bażi annwali. Il-Ftehim mal-Istati Uniti se jipproteġi l-interessi tal-
partijiet ikkonċernati tal-Unjoni kontra t-theddida ta' żieda fid-dazji fuq ċerti prodotti tal-
Unjoni. Ir-rapporteur jenfasizza li l-Istati Uniti jistgħu jagħmlu użu sħiħ minn din ir-
riallokazzjoni, madankollu l-kwota globali eżistenti ta' 45 000 tunnellata metrika, u l-
ispeċifikazzjonijiet tal-prodott ma jinbidlux, u għalhekk ma hemm l-ebda impatt fuq il-
provvista tal-laħam taċ-ċanga lejn l-Unjoni. Dan il-ftehim jipprevedi għeluq għat-tilwima tad-
WTO ladarba jiġi implimentat b'mod sħiħ.

******

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jirrakkomanda l-approvazzjoni tal-
abbozz għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, ta' ftehim mal-Istati 
Uniti tal-Amerka dwar l-Allokazzjoni lill-Istati Uniti ta' Sehem fil-Kwota Tariffarja prevista 
fir-Regolament (KE) Nru 617/2009 tat-13 ta' Lulju 2009 li jiftaħ kwota tariffarja awtonoma 
għall-importazzjonijiet tal-laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja


