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ANEXĂ 

Negocierea directivelor 

(1) Comisia ar trebui să deschidă negocieri cu Statele Unite ale Americii pentru un acord 

cu privire la importul de carne de vită de calitate superioară provenită de la animale 

netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii, în special cu privire la 

funcționarea contingentului tarifar pentru carnea de vită de calitate superioară 

prevăzut la articolul II din Memorandumul de înțelegere revizuit din 21 octombrie 

2013. 

(2) În acest scop, Comisia ar putea, în special, să ofere Statelor Unite ale Americii o 

alocare specifică pe țară a unei anumite proporții din contingentul tarifar anual pentru 

carnea de vită de calitate superioară, menționată la articolul II alineatul (4) din 

Memorandumul de înțelegere revizuit din 21 octombrie 2013. Comisia nu este 

autorizată să negocieze o sporire a cantității anuale a contingentului tarifar pentru 

carnea de vită de calitate superioară (45 000 de tone, greutatea produsului), prevăzută 

la articolul II alineatul (4) din Memorandumul de înțelegere revizuit din 21 

octombrie 2013. 

(3) Un acord cu Statele Unite ale Americii și, în special, orice alocare specifică pe țară 

de cantități din cadrul contingentului tarifar pentru carnea de vită de calitate 

superioară menționată la articolul II alineatul (4) din Memorandumul de înțelegere 

revizuit ar trebui să respecte normele OMC relevante în această privință, inclusiv 

cele legate de drepturile OMC /GATT ale altor țări furnizoare care utilizează 

contingentul tarifar.  

(4) Comisia ar trebui să caute să obțină acordul altor țări furnizoare care au un interes 

semnificativ cu privire la alocarea specifică pe țară a contingentului tarifar menționat, 

conform normelor OMC aplicabile, în măsura în care este necesar. 

(5) Comisia ar trebui să raporteze Consiliului cu privire la rezultatul negocierilor și, după 

caz, cu privire la orice problemă care ar putea interveni în cursul negocierilor.   

 


