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26.11.2019 A9-0037/1

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0037/2019
Bernd Lange
o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a 
Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým na 
vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze 
hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených 
clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta túto dohodu s USA o pridelení 
podielu colnej kvóty na vysokokvalitné 
hovädzie mäso, ktorou sa urovnáva 
dlhodobý obchodný spor, keďže ide o 
pozitívny príklad riešenia sporu medzi EÚ 
a USA na základe dohody;

1. berie na vedomie dohodu s USA o 
pridelení podielu colnej kvóty na 
vysokokvalitné hovädzie mäso, ktorou sa 
urovnáva dlhodobý obchodný spor, a 
zdôrazňuje, že opäť je to 
poľnohospodársky sektor, kto musí 
poskytnúť základ pre riešenie sporu medzi 
EÚ a tretím partnerom na základe dohody;

Or. en
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26.11.2019 A9-0037/2

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0037/2019
Bernd Lange
o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a 
Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým na 
vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze 
hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených 
clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta a oceňuje to, že iní členovia 
WTO, ktorí vyvážajú do EÚ hovädzie 
mäso neošetrované hormónmi, podporili 
túto dohodu tým, že súhlasili, aby sa 
prevažná väčšina kvóty pridelila USA; 
berie na vedomie skutočnosť, že podľa 
Komisie títo iní členovia WTO nedostali 
žiadnu kompenzáciu za podporu dohody;

2. berie na vedomie, že iní členovia 
WTO, ktorí vyvážajú do EÚ hovädzie 
mäso neošetrované hormónmi a ktorí 
nedávno rokovali alebo rokujú o 
dohodách o voľnom obchode s EÚ, 
podporili túto dohodu tým, že súhlasili, aby 
sa prevažná väčšina kvóty pridelila USA; 
berie takisto na vedomie, že podľa 
Komisie títo iní členovia WTO nedostali 
žiadnu kompenzáciu za podporu dohody;

Or. en
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26.11.2019 A9-0037/3

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0037/2019
Bernd Lange
o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a 
Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým na 
vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze 
hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených 
clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že dohoda nemá vplyv 
na súčasný rozsah prístupu hovädzieho 
mäsa na trh EÚ a že celková kvóta na 
prístup na trh EÚ pre hovädzie mäso 
neošetrené hormónmi nesmie byť 
navýšená; uznáva, že s cieľom zaručiť 
najvyššiu možnú úroveň ochrany 
spotrebiteľov v EÚ by dohoda nemala mať 
vplyv na technické charakteristiky kvóty 
uvedené v prílohe 2 k nariadeniu (EÚ) č. 
481/201211, vrátane kvality a 
vysledovateľnosti výrobkov; konštatuje, že 
dohoda nemá vplyv na zákaz dovozu 
hovädzieho mäsa zo zvierat liečených 
určitými rastovými hormónmi, ktorý 
vydala EÚ;

________________
11. Vykonávacie nariadenie Komisie 
(EÚ) č. 481/2012 zo 7. júna 2012 , ktorým 
sa stanovujú pravidlá spravovania colnej 
kvóty pre vysokokvalitné hovädzie mäso, 
Ú. v. EÚ L 148, 8.6.2012, s. 9.

3. konštatuje, že dohoda nemá vplyv 
na súčasný rozsah prístupu hovädzieho 
mäsa na trh EÚ a že celková kvóta na 
prístup na trh EÚ pre hovädzie mäso 
neošetrené hormónmi sa nesmie zvýšiť; 
uznáva, že s cieľom zaručiť najvyššiu 
možnú úroveň ochrany spotrebiteľov v EÚ 
by dohoda nemala mať vplyv na technické 
charakteristiky kvóty uvedené v prílohe 2 k 
nariadeniu (EÚ) č. 481/201211, vrátane 
kvality
  a vysledovateľnosti výrobkov; konštatuje, 
že táto dohoda nemá vplyv na zákaz 
dovozu hovädzieho mäsa zo zvierat 
liečených určitými rastovými hormónmi, 
ktorý vydala Európska únia; zdôrazňuje 
však, že táto dohoda nabáda odvetvie 
hovädzieho mäsa v USA, aby zvyšovalo 
produkciu, a teda vývoz vysokokvalitného 
hovädzieho mäsa do EÚ, kde sa nachádza 
v priamej hospodárskej súťaži s 
najrentabilnejšou produkciou európskeho 
sektora, a že takýto vývoz treba pripočítať 
k vývozu ostatných obchodných partnerov 
v rámci súčasných alebo budúcich dohôd 
o voľnom obchode; vyzýva preto Komisiu 
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a členské štáty, aby vzali do úvahy 
kumulatívny vplyv týchto obchodných 
dohôd;
11. Vykonávacie nariadenie Komisie 
(EÚ) č. 481/2012 zo 7. júna 2012, ktorým 
sa stanovujú pravidlá spravovania colnej 
kvóty pre vysokokvalitné hovädzie mäso, 
Ú. v. EÚ L 148, 8.6.2012, s. 9.

Or. en
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26.11.2019 A9-0037/4

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0037/2019
Bernd Lange
o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a 
Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým na 
vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze 
hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených 
clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby s 
najväčšou obozretnosťou pripravila 
zavedenie zákazu dovozu mäsa zo zvierat 
liečených antimikrobiálnymi liekmi na 
podporu rastu alebo zvýšenie výťažnosti, a 
to od 22. januára 2022, v súlade s 
nariadením 2019/6 o veterinárnych 
liekoch a s cieľom zabrániť prípadným 
novým konfliktom vo WTO a novým 
colným kvótam, ktoré by mohli byť 
zavedené na urovnanie takýchto 
konfliktov;

Or. en


