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AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA 
IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

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))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (10681/2019),

– tekintettel az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között 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 kiosztásáról szóló 
megállapodás tervezetére (10678/2019),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés – 218. cikke (6) bekezdése 
második albekezdésének a) pontjának v. alpontjával együtt értelmezett – 207. cikkének 
(4) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Tanács által benyújtott, 
egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0107/2019),

– tekintettel az EU–USA-kapcsolatok állásáról szóló, 2018. szeptember 12-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel a Juncker elnök Fehér Házban tett látogatását követő, 2018. július 25-i USA–
EU együttes nyilatkozatra (együttes nyilatkozat)2,

– tekintettel a 2018. július 25-i EU–USA együttes nyilatkozat végrehajtásáról szóló 
eredményjelentésre3,

– tekintettel a …-ról/ről szóló jogalkotási állásfoglalására4,

– tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (2) bekezdésére, 

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A9-0000/2019),

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0342.
2 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm
3 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158272.pdf
4 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158272.pdf
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A. mivel az EU és az Egyesült Államok között áll fenn a világ legnagyobb volumenű 
kétoldalú kereskedelmi és beruházási kapcsolata, gazdasági kapcsolataik integrációja a 
legerősebb a világon, valamint a jelenlegi kereskedelmi feszültségek ellenére is fontos 
értékeken és gazdasági érdekeken osztoznak; 

B. mivel 2009-ben az EU és az USA egyetértési megállapodást kötött (2014-ben 
felülvizsgálva5), amely átmeneti megoldást biztosított a Kereskedelmi Világszervezeten 
(WTO) belül azzal kapcsolatban régóta fennálló vitára, hogy 1989-ben az EU 
intézkedéseket vezetett be a mesterséges növekedésserkentő hormonokat tartalmazó 
marhahús amerikai behozatalára6; mivel az egyetértési megállapodás 45 000 tonna 
mennyiségű vámkontingenst hozott létre a hormonokkal nem kezelt marhahúsra 
vonatkozóan, amely nyitva áll a követelményeknek megfelelő valamennyi beszállító 
számára WTO tagállamaiban;

C. mivel 2019-ben a Bizottság tárgyalásokat folytatott a vámkontingens új elosztásáról az 
Egyesült Államokkal (a teljes 45 000 tonnából 35 000 tonna az Egyesült Államok 
számára), a többi szállítóval (Ausztrália, Uruguay és Argentína) pedig, megállapodott a 
kvóta fennmaradó részének felosztásáról;

D. mivel ezt a megállapodást az EU és az USA közötti kereskedelmi feszültségek 
enyhülésének fényében kell vizsgálni, amelyről a 2018. július 25-i USA–EU együttes 
nyilatkozatban született megállapodás;

E. mivel az Egyesült Államok nemzetbiztonsági aggodalmakra hivatkozva 2018. 
márciusban további vámtarifákat vetett ki az acél- és alumíniumimportra, és azzal 
fenyegetett, hogy hasonló vámtarifákat vet ki a gépjárművek és gépjárműalkatrészek 
EU-ból történő behozatalára (a kereskedelem kiterjesztéséről szóló 1962. évi törvény 
232. szakasza értelmében);

F. mivel az EU a WTO-nál megtámadta a dömpingellenes és kiegyenlítő vámok USA 
általi kivetését a spanyol olajbogyóra7;

G. mivel az Egyesült Államok a 2019. október 2-án kiadott WTO választottbírósági 
határozat8 alapján kijelentette, hogy az Airbus repülőgépgyártónak nyújtott illegális 
uniós támogatások miatti megtorlásképpen kész 7,5 milliárd USD értékű vámot kiszabni 
a légi járművek mellett a mezőgazdasági és ipari termékek uniós importjára is;

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 

5 Felülvizsgált egyetértési megállapodás az Amerikai Egyesült Államokkal 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
HL L 27., 2014.1.30., 2. o.
6 Az Európai Unió és az Egyesült Államok 2014. április 17-i közös közleménye a húsra és húskészítményekre 
(hormonokra) vonatkozó intézkedésekről (WT/DS26/29).
7 Dömpingellenes és kiegyenlítő vámok kivetése az érett spanyol olajbogyóra: Az Európai Unió 2019. május 17-
i kérelme vizsgálóbizottság létrehozására (WT/DS577/3).
8 Az Európai Közösségek és egyes tagállamai – A nagy polgári légi járművek kereskedelmét
érintő intézkedések: Az Egyesült Államok hivatkozása az SCM-megállapodás 7. cikke (9) bekezdésére, valamint 
a 2019. október 4-i vitarendezési egyetértési megállapodás 22. cikke (7) bekezdésére (WT/DS316/42).
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tárgyalásos megoldásra;

2. üdvözli és tudomásul veszi, hogy miközben továbbra sem egyértelmű, hogy terveztek-e 
bármilyen ellentételezést, az EU-ba marhahúst exportáló többi WTO-tagország vállalta, 
hogy támogatja ezt a megállapodást azáltal, hogy elfogadja, hogy a kvóta túlnyomó 
részét az Egyesült Államok kapja meg;

3. megjegyzi, hogy a megállapodás nem érinti a marhahús uniós piacra való piacra 
jutásának jelenlegi szintjét;

4. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az ilyen megállapodáshoz hasonló tárgyalásos 
megoldásokat találjanak az EU és az USA közötti kereskedelmi feszültségek enyhítése 
érdekében;

5. tudomásul veszi, hogy nem történt előrelépés az együttes nyilatkozat végrehajtása terén, 
miközben az EU teljesíti a kereskedelmi feszültségek enyhítését célzó célkitűzéseket, 
ahogyan az a nyilatkozatban szerepel;

6. felhívja az Egyesült Államokat, hogy működjön együtt az EU-val a mindkét fél 
repülőgépipara szempontjából méltányos és kiegyensúlyozott megoldáson annak 
megelőzése érdekében, hogy a régóta fennálló Airbus/Boeing-vita következményeként 
kölcsönös ellenintézkedéseket vezessenek be;

7. felhívja az Egyesült Államokat, hogy vonja vissza az acélra és az alumíniumra, 
valamint az olajbogyóra kivetett további vámtarifákat, és vonja vissza azon 
fenyegetését, hogy további vámtarifákat vet ki a gépjárművekre és 
gépjárműalkatrészekre;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok, illetve az Amerikai Egyesült Államok kormányainak és 
parlamentjeinek.


