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Bernd Lange
mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise 
kokkuleppe (mis käsitleb kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi osa eraldamist Ameerika 
Ühendriikidele, millele on osutatud muudetud vastastikuse mõistmise memorandumis, mis 
käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning 
Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud 
tollimakse (2014)) sõlmimise kohta
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt selle USA-ga 
sõlmitava kokkuleppe üle, mis käsitleb 
kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi 
osa eraldamist, sest see on lahendus 
pikaajalisele kaubandusvaidlusele ja 
positiivne näide ELi ja USA vahelisest 
läbirääkimiste teel saadud lahendusest;

1. võtab teadmiseks selle USA-ga 
sõlmitava kokkuleppe, mis käsitleb 
kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi 
osa eraldamist, sest see on lahendus 
pikaajalisele kaubandusvaidlusele, 
rõhutades, et jällegi on 
põllumajandussektor see, mis peab andma 
aluse ELi ja kolmanda poole vahelisele 
läbirääkimiste teel saadud lahendusele;
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2. tunnustab ja võtab teadmiseks 
asjaolu, et teised hormoonidega töötlemata 
veiseliha ELi eksportivad WTO liikmed 
nõustusid seda kokkulepet toetama, 
aktsepteerides, et valdav osa kvoodist 
eraldatakse USA-le; võtab teadmiseks 
asjaolu, et komisjoni andmetel ei ole 
nendele WTO liikmetele kokkuleppe 
toetamise eest hüvitist makstud;

2. võtab teadmiseks, et teised 
hormoonidega töötlemata veiseliha ELi 
eksportivad WTO liikmed, kes on hiljuti 
pidanud või peavad praegu ELiga 
vabakaubanduslepingu üle läbirääkimisi, 
nõustusid seda kokkulepet toetama, 
aktsepteerides, et valdav osa kvoodist 
eraldatakse USA-le; märgib ka, et 
komisjoni andmetel ei ole nendele WTO 
liikmetele kokkuleppe toetamise eest 
hüvitist makstud;
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3. märgib, et kokkulepe ei mõjuta 
veiseliha ELi turule pääsu praegust taset 
ning et hormoonidega töötlemata veiseliha 
üldist ELi turulepääsu kvooti ei tohi 
suurendada; tunnistab, et kokkulepe ei 
tohiks mõjutada määruse (EL) 481/201211 
2. lisas määratletud kvoodi tehnilisi 
omadusi, sealhulgas toodete kvaliteeti ja 
jälgitavust, et tagada ELi tarbijatele 
võimalikult kõrge kaitsetase; märgib, et 
kokkulepe ei mõjuta ELi keeldu importida 
veiseliha teatavate kasvuhormoonidega 
töödeldud loomadelt;

________________
11. Komisjoni 7. juuni 2012. aasta 
rakendusmäärus (EL) nr 481/2012, millega 
kehtestatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha 
tariifikvoodi haldamise kord, ELT L 148, 
8.6.2012, lk 9.

3. märgib, et kokkulepe ei mõjuta 
veiseliha ELi turule pääsu praegust taset 
ning et hormoonidega töötlemata veiseliha 
üldist ELi turulepääsu kvooti ei tohi 
suurendada; tunnistab, et kokkulepe ei 
tohiks mõjutada määruse (EL) 481/201211 
2. lisas määratletud kvoodi tehnilisi 
omadusi, sealhulgas toodete kvaliteeti ja 
jälgitavust,
 et tagada ELi tarbijatele võimalikult kõrge 
kaitsetase; märgib, et see kokkulepe ei 
mõjuta Euroopa Liidu keeldu importida 
veiseliha teatavate kasvuhormoonidega 
töödeldud loomadelt; rõhutab siiski, et 
kokkulepe ergutab USA veiselihasektorit 
arendama oma kõrgekvaliteedilise 
veiseliha tootmist ja seega eksporti ELi, 
konkureerides otseselt Euroopa selle 
sektori kõige kasumlikumate toodetega, 
kusjuures selline import lisandub teiste 
praeguste või tulevaste 
kaubanduslepingute raames muude 
kaubanduspartnerite impordile; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma arvesse kõigi nende 
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kaubanduslepingute kumulatiivset mõju;
11. Komisjoni 7. juuni 2012. aasta 
rakendusmäärus (EL) nr 481/2012, millega 
kehtestatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha 
tariifikvoodi haldamise kord, ELT L 148, 
8.6.2012, lk 9.
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4 a. nõuab tungivalt, et komisjon 
valmistaks kooskõlas veterinaarravimeid 
käsitleva määrusega (EL) 2019/6 
äärmiselt hoolikalt ette alates 22. 
jaanuarist 2022 rakenduva keelu 
importida selliste loomade liha, keda on 
ravitud antimikroobsete ainetega, mida 
kasutatakse kasvu soodustamiseks või 
tootlikkuse suurendamiseks, et vältida 
uusi konflikte WTOs ja võimalikke uusi 
tariifikvoote selliste konfliktide 
lahendamiseks;
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