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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund for forslaget 

Som følge af den uafklarede situation i WTO mellem Amerikas Forenede Stater (USA) og EU 
om import af hormonbehandlet oksekød har de to parter indgået en aftale, som vil afslutte 
denne langvarige og skadelige tvist.

Aftalen, der blev forhandlet på plads af EU's daværende handelskommissær, Catherine 
Ashton, og USA's regering, blev undertegnet den 13. maj 2009. Aftalen fastsætter en tofaset 
ordning, hvorved USA gradvist reducerer omfanget af sanktioner for produkter fra EU, mens 
EU gradvist forhøjer kontingentmængden for oksekød af høj kvalitet1, der ikke er 
hormonbehandlet. Første fase i denne aftale blev fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 
617/2009, som åbnede op for en øget kontingentmængde på 20 000 tons, mens USA til 
gengæld fjernede 68 % af deres sanktioner. Det er nu tid til at godkende anden fase i denne 
aftale, som skal være implementeret pr. 1. august 2012, i overensstemmelse med de relevante 
aftalememoranda2. Denne fase indebærer, at USA fjerner alle sine sanktioner, mod at EU 
udvider sin kontingentmængde med 25 000 tons for USA og 3200 tons for Canada.

For første gang lovgiver Europa-Parlamentet sammen med Rådet om denne aftale i 
overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure. 

Position: 

Ordføreren støtter kraftigt Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 617/2009 om åbning af et autonomt 
toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet. 

Ordføreren vil fremhæve nogle af de største fordele, som denne aftale kan få for EU. 

1. Denne aftale gør det muligt for EU at opretholde det nuværende forbud mod 
hormonbehandlet kød og hormonbehandlede kødprodukter, til trods for at EU ikke 
har overholdt sine WTO-forpligtelser.

2. Indførelsen af anden fase i denne aftale er meget vigtig for EU for at sikre en 
fuldstændig ophævelse af USA's sanktioner mod europæiske produkter fra 26 
medlemsstater (alle undtagen Det Forenede Kongerige), som udgør over 250 millioner 
USD under de nuværende handelsforhold. Nogle af de lande, der står til at drage størst 
fordel af de ophævede sanktioner, er Italien med over 99 millioner USD i handelsværdi, 
Polen med 25 millioner USD, Grækenland og Irland med hver 24 millioner USD, 
Tyskland og Danmark med hver 19 millioner USD, Frankrig med 13 millioner USD og 
Spanien med 9 millioner USD. Nogle af de vigtigste nationale produkter, som bliver 
berørt af sanktionerne, er: mineralvand, svinekød, frugt på dåse og tilberedt frugt, 
chokolade, saft, havre, tyggegummi, syltetøj, Roquefortost, friske trøfler etc. 

                                               
1 For den præcise definition af "oksekød af høj kvalitet", som det forstås navnlig i denne aftale, se artikel VI i 
dokument WT/DS26/28 af 30. september 2009. 
2 Dokumenterne WT/DS26/28 af 30. september 2009 og WT/DS48/26 af 22. marts 2011. 
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3. Hvis aftalen forkastes, vil sanktionerne blive genindført og tvistbilæggelsen kollapse. EU 
ville risikere yderligere modforanstaltninger og reelt set være nødt til at yde 
kompensation til USA for den skade, der er forvoldt pga. manglende overholdelse af 
WTO-afgørelser. 

4. Det bør også noteres, at effekten af aftalens anden fase på oksekødsmarkedet i EU anses 
for at være begrænset, da det ekstra autonome toldkontingent for hormonfrit oksekød 
kun svarer til 0,36 % af EU's samlede oksekødsmarked1.

5. Ved at indgå denne endelig aftale sender Europa-Parlamentet et meget vigtigt signal til 
USA, om at det er villig til at styrke de transatlantiske handelsforbindelser og forbedre 
løsninger ved tvistbilæggelse i WTO ved at vælge en mere pragmatisk, mere effektiv og 
mindre politisk skadelig vej frem i vanskelige sager. 

USA har allerede indvilget i at fjerne alle sanktioner mod EU i maj 2011 og har dermed banet 
vejen for en hurtig implementering af aftalens anden fase. Det er derfor vigtigt, at EU holder 
sin del af aftalen ved at respektere fristen, som hedder den 1. august 2012.

******

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at foreslå, at Europa-Parlamentet fastlægger sin 
holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages.

                                               
1 Se Eurostats database om produktion af kød: kvæg (tal for slagtning 2010).


