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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

26.11.2019 A9-0037/1

Módosítás 1
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0037/2019
Bernd Lange
az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött, a bizonyos 
növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, 
valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos 
termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásban (2014) 
említett, kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének az 
Egyesült Államok számára történő kiosztására irányuló megállapodás megkötéséről szóló 
tanácsi határozatra irányuló tervezetről
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a régóta húzódó 
kereskedelmi vita egyik megoldásaként az 
Egyesült Államokkal kötött megállapodást 
a vámkontingens egy részének a kiváló 
minőségű marhahúsra való kiosztásáról, 
mivel ez pozitív példát mutat az EU és az 
USA közötti tárgyalásos megoldásra;

1. tudomásul veszi a régóta húzódó 
kereskedelmi vita egyik megoldásaként az 
Egyesült Államokkal kötött megállapodást 
a vámkontingens egy részének a kiváló 
minőségű marhahúsra való kiosztásáról, 
hangsúlyozva, hogy ez alkalommal is a 
mezőgazdaságnak kell alapul szolgálnia 
az EU és harmadik partner közötti 
tárgyalásos megoldásra;

Or. en
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Módosítás 2
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0037/2019
Bernd Lange
az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött, a bizonyos 
növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, 
valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos 
termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásban (2014) 
említett, kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének az 
Egyesült Államok számára történő kiosztására irányuló megállapodás megkötéséről szóló 
tanácsi határozatra irányuló tervezetről
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. üdvözli és tudomásul veszi, hogy 
az EU-ba hormonokkal nem kezelt 
marhahúst exportáló többi WTO-tagország 
vállalta, hogy támogatja ezt a 
megállapodást azáltal, hogy elfogadja, 
hogy a kvóta túlnyomó részét az Egyesült 
Államok kapja meg; tudomásul veszi, hogy 
a Bizottság szerint nem nyújtottak 
ellentételezést ezen WTO-tagországoknak, 
amiért támogatják a megállapodást;

2. tudomásul veszi, hogy az EU-ba 
hormonokkal nem kezelt marhahúst 
exportáló, és az EU-val a közelmúltban 
tárgyalt vagy tárgyalás alatt álló 
szabadkereskedelmi megállapodást kötő 
többi WTO-tagország vállalta, hogy 
támogatja ezt a megállapodást azáltal, hogy 
elfogadja, hogy a kvóta túlnyomó részét az 
Egyesült Államok kapja meg; tudomásul 
veszi továbbá, hogy a Bizottság szerint 
nem nyújtottak ellentételezést ezen WTO-
tagországoknak, amiért támogatják a 
megállapodást;

Or. en
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Módosítás 3
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0037/2019
Bernd Lange
az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött, a bizonyos 
növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, 
valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos 
termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásban (2014) 
említett, kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének az 
Egyesült Államok számára történő kiosztására irányuló megállapodás megkötéséről szóló 
tanácsi határozatra irányuló tervezetről
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. megjegyzi, hogy a megállapodás 
nem érinti a marhahús uniós piacra 
jutásának jelenlegi szintjeit, és a nem 
hormonkezelt marhahúsra vonatkozó uniós 
piacra jutási összkvótát nem szabad 
növelni; tudomásul veszi, hogy a 
megállapodás nem gyengítheti a kvóta 
technikai jellemzőit – többek között a a 
termékek minőségét és 
nyomonkövethetőségét –, amelyek a 
481/2012/EU rendelet11 II. mellékletében 
kerülnek meghatározásra, hogy biztosítani 
lehessen az európai fogyasztók 
legmagasabb szintű védelmét; megjegyzi, 
hogy a megállapodás nem érinti a bizonyos 
növekedési hormonokkal kezelt állatokból 
származó marhahús Unióba történő 
behozatalára vonatkozó tilalmat;

________________
11. A Bizottság 481/2012/EU 
végrehajtási rendelete (2012. június 7.) a 
kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó 
vámkontingens kezelésére alkalmazandó 

3. megjegyzi, hogy a megállapodás 
nem érinti a marhahús uniós piacra 
jutásának jelenlegi szintjeit, és a nem 
hormonkezelt marhahúsra vonatkozó uniós 
piacra jutási összkvótát nem szabad 
növelni; tudomásul veszi, hogy a 
megállapodás nem gyengítheti a kvóta 
technikai jellemzőit – többek között a a 
termékek minőségét és 
nyomonkövethetőségét –, amelyek a 
481/2012/EU rendelet11 II. mellékletében 
kerülnek meghatározásra,
 hogy biztosítani lehessen az európai 
fogyasztók legmagasabb szintű védelmét; 
megjegyzi, hogy e megállapodás nem érinti 
a bizonyos növekedési hormonokkal kezelt 
állatokból származó marhahús Európai 
Unióba történő behozatalára vonatkozó 
tilalmat; hangsúlyozza azonban, hogy ez a 
megállapodás arra ösztönözheti az 
Egyesült Államok marhahúságazatát, 
hogy fejlessze termelését, és ezáltal a 
kiváló minőségű marhahús EU-ba 
irányuló kivitelét, mivel közvetlen 
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szabályok megállapításáról (HL L 148, 
2012.6.8., 9. o).

versenyben áll az európai ágazat 
legjövedelmezőbb termelésével, és az ilyen 
behozatalok más jelenlegi vagy jövőbeli 
kereskedelmi megállapodások keretében 
hozzáadódnak más kereskedelmi 
partnerek behozatalához; ezért felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
vegyék figyelembe az összes kereskedelmi 
megállapodás kumulatív hatását;
11. A Bizottság 481/2012/EU 
végrehajtási rendelete (2012. június 7.) a 
kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó 
vámkontingens kezelésére alkalmazandó 
szabályok megállapításáról (HL L 148., 
2012.6.8., 9. o.)

Or. en
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Módosítás 4
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0037/2019
Bernd Lange
az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött, a bizonyos 
növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, 
valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos 
termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásban (2014) 
említett, kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének az 
Egyesült Államok számára történő kiosztására irányuló megállapodás megkötéséről szóló 
tanácsi határozatra irányuló tervezetről
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot, hogy az 
állatgyógyászati készítményekről szóló 
(EU) 2019/6 rendelettel összhangban a 
lehető legnagyobb gondossággal készítse 
elő a növekedés serkentése vagy a hozam 
növelése érdekében antimikrobiális 
gyógyszerekkel kezelt állatokból származó 
hús behozatalára vonatkozó tilalom 2022. 
január 22-től kezdődő végrehajtását, hogy 
el lehessen kerülni a WTO-n belüli újabb 
konfliktusokat és az ilyen konfliktusok 
rendezésére szolgáló esetleges új 
vámkontingensek bevezetését;

Or. en


