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KORT BEGRUNDELSE

Siden 1989 har USA og EU været involveret i en langvarig handelstvist om EU's beslutning 
om at forbyde hormonbehandlet kød. USA's første foranstaltning i 1989 indførte straftold i 
form af en værditold på 100 % på udvalgte fødevarer. Tolden forblev i kraft indtil 1996. 
USA's anden foranstaltning i 1999 indførte igen en værditold på 100 % på udvalgte fødevarer 
fra Unionen. Unionen fortsætter indtil videre med at forbyde import af hormonbehandlet kød 
og begrænser størstedelen af den mængde kød, der eksporteres til Unionen, til en begrænset 
mængde af den importerede mængde oksekød, der er certificeret som produceret uden 
anvendelse af hormoner. 

I årenes løb har USA og Unionen forsøgt at løse denne tvist (DS26 – "EF-Hormoner") 
gennem en række WTO-tvistbilæggelseskonsultationer, forligspaneler, voldgiftsprocedurer og 
formelle klager. Den sidste i en række afgørelser blev truffet i oktober 2008, hvor WTO traf 
en blandet afgørelse, der gav USA mulighed for at fortsætte sine handelssanktioner, men også 
gav Unionen mulighed for at opretholde sit forbud. 

I januar 2009 meddelte USA, at det agtede at hæve tolden på visse produkter i forbindelse 
med tvisten. Unionen betragtede dette tiltag som en eskalering af tvisten. Efter en række 
forhandlinger undertegnede USA og Unionen i maj 2009 et aftalememorandum, som gradvist 
indførte en række ændringer over de næste mange år. Som led i dette aftalememorandum gav 
Unionen ny markedsadgang til øget amerikansk eksport af oksekød uden anvendelse af 
vækstfremmende stoffer, og USA suspenderede sin straftold på visse produkter fra Unionen.

Adgangen blev givet ved indførelse af et toldkontingent for oksekød af høj kvalitet 
(forordning (EF) nr. 617/2009). I første omgang blev der indrømmet markedsadgang i 
henhold til et årligt toldkontingent på 20 000 ton til nulsats for oksekød produceret uden 
vækstfremmende hormoner (oksekød af høj kvalitet) som aftalt i aftalememorandummet, der 
blev hævet til 45 000 ton i 2013. For at overholde WTO's regler blev denne kvote også åbnet 
for andre berettigede lande. 

I december 2016 tog USA efter anmodning fra den amerikanske oksekødsindustri, som gav 
udtryk for betænkeligheder med hensyn til gennemførelsen af toldkontingentet, skridt til at 
genindføre straftold på de varer, der i forbindelse med tvisten var på listen over varer fra 
Unionen. For at undgå genindførelse af øget told på visse produkter fra Unionen gennemførte 
USA og Unionen konsultationer om dette ændrede aftalememorandum, hvor USA i den 
forbindelse anmodede om at få tildelt en andel af toldkontingentet. 

Den aftalte løsning indebærer en gradvis tildeling af et toldkontingent på 16 500 ton i henhold 
til forordning (EF) nr. 617/2009 fra andre berettigede leverandører (Australien, Uruguay og 
Argentina) til USA. Den deraf følgende fordeling efter en gennemførelsesperiode på syv år vil 
være følgende: 35 000 ton af de 45 000 ton under dette toldkontingent tildeles USA, og de 
resterende 10 000 ton tildeles de øvrige berettigede leverandører. Som led i forhandlingerne 
og for at overholde WTO's krav har Kommissionen derfor søgt om godkendelse fra de vigtige 
leverandørlande og modtog den 10., 20. og 31. maj 2019 i form af godkendelsesbreve deres 
skriftlige samtykke til, at USA tildeles en andel af toldkontingentet.

Ordføreren foreslår, at Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter anbefaler, at 
aftalen godkendes. Der vil ikke være nogen stigning i den samlede mængde oksekød, der 
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kommer ind i Unionen. USA får en større andel af den eksisterende kvote, som udfyldes en 
gang om året. Aftalen med USA vil beskytte Unionens aktører mod truslen om øget told på 
visse produkter fra Unionen. Ordføreren understreger, at USA fuldt ud kan benytte sig af 
denne omfordeling, men at den eksisterende samlede kvote på 45 000 ton og 
produktspecifikationerne ikke ændrer sig, hvorfor der ikke er nogen indvirkning på 
forsyningen af oksekød til Unionen. Denne aftale lægger op til en afslutning af WTO-tvisten, 
når aftalen er fuldt ud gennemført.

******

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om 
indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om 
tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er 
omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er 
behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse 
produkter fra Den Europæiske Union, godkendes.
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