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Pozměňovací návrh 1
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0037/2019
Bernd Lange
Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního 
hovězího masa (usnesení)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá tuto dohodu s USA o přidělení 
podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní 
hovězí maso jako řešení dlouhodobého 
obchodního sporu, neboť je kladným 
příkladem řešení založeného na jednání 
mezi EU a Spojenými státy;

1. bere na vědomí tuto dohodu s USA 
o přidělení podílu na celní kvótě pro 
vysoce jakostní hovězí maso jako řešení 
dlouhodobého obchodního sporu, přičemž 
zdůrazňuje, že zemědělství musí opět 
sehrát úlohu odvětví, které poskytne 
základ pro vyjednané řešení sporu mezi 
EU a partnerem, jímž je třetí země;

Or. en



AM\1193619CS.docx PE643.397v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

26.11.2019 A9-0037/2

Pozměňovací návrh 2
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0037/2019
Bernd Lange
Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního 
hovězího masa (usnesení)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá a uznává skutečnost, že ostatní 
členové WTO, kteří do EU dovážejí hovězí 
maso neošetřené hormony, souhlasili 
s podporou této dohody, jelikož přistoupili 
na to, že velká většina kvóty bude 
přidělena Spojeným státům; je si vědom 
toho, že podle Komise nebylo těmto 
ostatním členům WTO za podporu dohody 
poskytnuto žádné odškodnění;

2. bere na vědomí, že ostatní členové 
WTO, kteří do EU dovážejí hovězí maso 
neošetřené hormony a kteří s EU nedávno 
uzavřeli dohodu o volném obchodu nebo 
o jejím uzavření jednají, souhlasili 
s podporou této dohody, jelikož přistoupili 
na to, že velká většina kvóty bude 
přidělena Spojeným státům; rovněž bere 
na vědomí, že podle Komise nebylo těmto 
ostatním členům WTO za podporu dohody 
poskytnuto žádné odškodnění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0037/2019
Bernd Lange
Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního 
hovězího masa (usnesení)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že dohoda nemá vliv na 
stávající rozsah přístupu na trh EU 
s hovězím masem a že celková kvóta na 
přístup na trh EU s hovězím masem 
neošetřeným hormony nesmí být navýšena; 
uznává, že v zájmu zaručení co nejvyšší 
míry ochrany spotřebitelů v EU by dohoda 
neměla mít vliv na technické 
charakteristiky kvóty uvedené v příloze 2 
nařízení (EU) 481/201211, včetně kvality 
a vysledovatelnosti produktů; konstatuje, 
že dohoda nemá vliv na zákaz dovozu 
hovězího masa ze zvířat ošetřených 
určitými růstovými hormony, který vydala 
EU;

________________
11. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 
481/2012 ze dne 7. června 2012, kterým se 
stanoví pravidla pro správu celní kvóty pro 
vysoce jakostní hovězí maso (Úř. věst. L 
148, 8.6.2012, s. 9).

3. konstatuje, že dohoda nemá vliv na 
stávající rozsah přístupu na trh EU 
s hovězím masem a že celková kvóta na 
přístup na trh EU s hovězím masem 
neošetřeným hormony nesmí být navýšena; 
uznává, že v zájmu zaručení co nejvyšší 
míry ochrany spotřebitelů v EU by dohoda 
neměla mít vliv na technické 
charakteristiky kvóty uvedené v příloze 2 
nařízení (EU) 481/201211, 
 včetně kvality a vysledovatelnosti 
produktů; konstatuje, že tato dohoda nemá 
vliv na zákaz dovozu hovězího masa ze 
zvířat ošetřených určitými růstovými 
hormony, který vydala Evropská unie; 
zdůrazňuje však, že tato dohoda 
podporuje odvětví hovězího masa ve 
Spojených státech v tom, aby rozvíjelo 
svou produkci, a tedy i svůj vývoz vysoce 
jakostního hovězího masa do EU, čímž se 
dostane do přímé konkurence 
s nejziskovějšími segmenty produkce 
tohoto odvětví v Evropě, a že se tak 
k dovozu od jiných obchodních partnerů 
v rámci stávajících nebo budoucích 
obchodních dohod připojí ještě další 
dovozce; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby zohlednily kumulativní dopad 
všech těchto obchodních dohod;
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11. Prováděcí nařízení Komise (EU) 
č. 481/2012 ze dne 7. června 2012, kterým 
se stanoví pravidla pro správu celní kvóty 
pro vysoce jakostní hovězí maso, Úř. věst. 
L 148, 8.6.2012, s. 9.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0037/2019
Bernd Lange
Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního 
hovězího masa (usnesení)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
s maximální pečlivostí připravila zákaz 
dovozu masa zvířat ošetřených 
antimikrobiálními léčivými přípravky, 
které se používají za účelem urychlení 
růstu nebo zvýšení výnosů, a to s platností 
od 22. ledna 2022 a v souladu s nařízením 
2019/6 o veterinárních léčivých 
přípravcích, aby tak v rámci WTO nedošlo 
k novým konfliktům ani k zavedení 
případných nových celních kvót k řešení 
takových konfliktů;

Or. en


