ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

6 Αυγούστου 2019
Υπογραφή Συμφωνίας ΕΕ - ΗΠΑ για αύξηση
αμερικανικού βόειου κρέατος στην ευρωπαϊκή αγορά.

αδασμολόγητων

εισαγωγών

Υπεγράφη 2.8.2019 στην Ουάσιγκτων Συμφωνία με την οποία επιτυγχάνεται για τις ΗΠΑ νέα
ευνοϊκότερη ρύθμιση της υφιστάμενης αδασμολόγητης ποσόστωσης (TRQ) εισαγωγών
αμερικανικού βόειου κρέατος (ελεύθερου ορμονών) στην ΕΕ. Ειδικότερα, ενώ με την
υφιστάμενη ποσόστωση, βάσει Μνημονίου (MoU) ΕΕ-ΗΠΑ του 2009, και αναθεώρησης
αυτού το 2014, οι αμερικανικές εξαγωγές αδασμολόγητου βόειου κρέατος στην ΕΕ
ανέρχονται σε περίπου 13.000 μετρικούς τόνους ετησίως (εκ συνόλου 45.000 μ.τ. TRQ της
ΕΕ από διεθνείς προμηθευτές / άλλες χώρες-παραγωγούς, όπως κυρίως Αργεντινή,
Ουρουγουάη, Αυστραλία), αξίας εισαγωγών περί τα $ 150 εκ., στη νέα Συμφωνία
προβλέπεται τριπλασιασμός των εν λόγω ετήσιων εξαγωγών ΗΠΑ εντός επταετίας,
δεδομένου ότι αρχικά θα επιτραπεί αδασμολόγητη ποσόστωση / TRQ 18.500 μ.τ. ετησίως,
αξίας περίπου $ 220 εκ., με αύξηση, στο τέλος της επταετούς περιόδου, σε 35.000 μ.τ.
ετησίως, αξίας περίπου $ 420 εκ.
Σημειώνεται ότι εν συνεχεία του προαναφερθέντος Μνημονίου ΕΕ-ΗΠΑ, με οποίο επετεύχθη
συμβιβασμός σε επίπεδο ΠΟΕ, σε πλαίσιο μακροχρόνιας διατλαντικής διαμάχης σχετικά με
τη χρήση ορισμένων αυξητικών ορμονών στην παραγωγή βόειου κρέατος στις ΗΠΑ, η
αμερικανική βιομηχανία παραγωγής βόειου κρέατος ζήτησε, κατά το 2016, από τον Εμπορικό
Αντιπρόσωπο ΗΠΑ (USTR) την εκ νέου ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΠΟΕ, βάσει της
α/εμπορικής νομοθεσίας “Section 301 of the Trade Act of 1974”. Στο πλαίσιο των
δρομολογηθεισών, από το 2017, συναφών διαπραγματεύσεων ΕΕ-ΗΠΑ η νέα εν λόγω
Συμφωνία TRQ, βάσει οποίας οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν προσπάθειες περαιτέρω εμπλοκής σε
επίπεδο ΠΟΕ, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 Ιουλίου τρ.έ. και υπεγράφη
στον Λευκό Οίκο (2/8) από τον ΕΑ ΗΠΑ κ. Lighthizer, τον Πρέσβη της ΕΕ κ. Λαμπρινίδη και
τον DCM της Αντιπροσωπείας ΕΕ κ. Raappana, προς εκπροσώπηση της Φινλανδικής
Προεδρίας.
Η εν λόγω ρύθμιση TRQ, βόειου κρέατος, μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ θεωρείται παραγωγικό
αποτέλεσμα του εποικοδομητικού διαλόγου των δύο πλευρών, εν συνεχεία της συμφωνίας
των Προέδρων Trump και Junker (7/2018), στο πλαίσιο των εν εξελίξει διμερών
διαβουλεύσεων για επίτευξη ισόρροπης διμερούς εμπορικής συμφωνίας. Η Συμφωνία TRQ
θα υπογραφεί επίσημα από τις δύο πλευρές όταν ολοκληρωθούν οι περαιτέρω σχετικές
διαδικασίες. Από πλευράς ΕΕ η Συμφωνία θα διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για
συγκατάθεση (περί τα τέλη Σεπτεμβρίου), ενώ, κατόπιν τελικής έγκρισης (Συμβούλιο), η
εφαρμογή της νομοθεσίας αναμένεται κατά τις αρχές του 2020.
Για σχετική περαιτέρω πληροφόρηση προτείνονται:
- C-span Video, https://www.c-span.org/video/?463228-1/president-trump-announces-beeftrade-agreement-eu
- “Remarks by President Trump at Signing of a U.S.-EU Trade Agreement”,
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-signing-u-s-eutrade-agreement/
- Ανακοινωθέν Τύπου Αντιπροσωπείας ΕΕ, https://eeas.europa.eu/delegations/united-statesamerica/66164/european-union-and-united-states-sign-agreement-imports-hormone-freebeef_en
- Ανακοινωθέν Τύπου Ε. Επιτροπής, https://europa.eu/rapid/press-release_IP-193012_en.htm.

