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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til den fælles erklæring af 13. februar 2013 fra den amerikanske præsident 
Barack Obama, Kommissionens formand José Manuel Barroso og formanden for Det 
Europæiske Råd Herman Van Rompuy1,

– der henviser til sin beslutning af 23. maj 2013 om EU-forhandlinger om en handels- og 
investeringsaftale med USA2,

– der henviser til forhandlingsdirektiver af 17. juni 2013 med henblik på et transatlantisk 
handels- og investeringspartnerskab mellem Den Europæiske Union og Amerikas 
Forenede Stater3,

– der henviser til rapporterne fra 2013 og 2014 om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger fra USA's handelsrepræsentant4, 

– der henviser til rapporterne fra 2013 og 2014 om tekniske handelshindringer fra USA's 
handelsrepræsentant5, 

– der henviser til undersøgelserne fra Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Interne 
Politikker om "Legal implications of the EU-US trade and investment partnership 
(TTIP) for the Acquis Communautaire and the ENVI relevant sectors that could be 
addressed during negotiations" (juridiske konsekvenser af handels- og 
investeringspartnerskabet mellem EU og USA (TTIP) for den gældende EU-ret og 
ENVI-relevante sektorer, der kan blive behandlet under forhandlingerne) fra oktober 
20136, og "ENVI relevant legislative Areas of the EU-US Trade and Investment 
Partnership Negotiations (TTIP)" (ENVI-relevante lovgivningsmæssige områder i 
forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab mellem EU 
og USA (TTIP)) fra november 20147, 

– der henviser til den orienterende note fra juni 2014 om tvistbilæggelse mellem 
investorer og stater (ISDS) i De Forenede Stater og Den Europæiske Union fra De 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0227.
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/da/pdf
4 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf
5 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf
6 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-

ENVI_ET(2013)507492_EN.pdf
7 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536293/IPOL_STU(2014)536293_EN.pdf
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Forenede Nationers Konference for Handel og Udvikling (UNCTAD)1, 

– der henviser til artikel 168 og 191 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og særlig forsigtighedsprincippet i artikel 191, stk. 2,

– der henviser til EU's integrerede tilgang til fødevaresikkerhed ("fra jord til bord"), som 
blev fastlagt i 20042,

– der henviser til resultaterne af Eurobarometerundersøgelsen fra november 2014 om den 
transatlantiske handels- og investeringsaftale,

– der henviser til direktiv 2001/81/EF om nationale emissionslofter, der indgår som led i 
gennemførelsen af temastrategien for luftforurening, og under hensyntagen til 
lovgivningen om specifikke kildekategorier, såsom Euro 5/6 og EURO VI, der har til 
formål at mindske luftforureningen, som forårsager 400 000 tidlige dødsfald i Europa,

A. der henviser til, at handel i generationer har været en motor for vækst, beskæftigelse og 
velstand i Europa; der henviser til, at handel og investeringer imidlertid ikke er mål i sig 
selv, men bør udgøre midler til at højne levestandarden, forbedre velfærden, beskytte og 
fremme folkesundheden og bidrage til at sikre fuld beskæftigelse og bæredygtig 
anvendelse af verdens ressourcer i overensstemmelse med målet om bæredygtig 
udvikling, som har til formål både at beskytte og bevare miljøet;

B. der henviser til, at et flertal af EU-borgere i 25 ud af 28 medlemsstater ifølge 
Eurobarometerundersøgelsen fra november 2014 er positivt indstillet over for en 
transatlantisk handels- og investeringsaftale;

C. der henviser til, at Europa som et kontinent med en aldrende befolkning, knaphed på 
råstoffer, lave fødselsrater og en samfundsmodel, der bygger på store sociale udgifter 
som andel af BNP, i stigende grad vil blive afhængig af vækst uden for EU for at kunne 
bidrage til at skabe velstand inden for egne grænser til støtte for sine sociale systemer, 
som vil komme under stærkt pres, navnlig som følge af en forøgelse af den forventede 
levealder sammenkoblet med en faldende erhvervsaktiv befolkning;

D. der henviser til, at målet med aftalen ifølge Rådets forhandlingsdirektiver om TTIP3 er 
at øge handelen og investeringerne mellem EU og USA med henblik på at generere nye 
økonomiske muligheder for at skabe arbejdspladser og vækst gennem øget 
markedsadgang og større reguleringsmæssig forenelighed ved at fjerne unødvendige 
reguleringsmæssige handelshindringer og bane vejen for globale standarder, samtidig 
med at det anerkendes, at bæredygtig udvikling er et overordnet mål for parterne, og at 
parterne ikke vil fremme handel eller direkte udenlandske investeringer ved at sænke 
kravene i de nationale miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige love og standarder; der 
henviser til, at Kommissionen4 og præsident Obama1 ved flere lejligheder offentligt har 

                                               
1 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/da/pdf
4 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-12_en.htm
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udtalt, at standarderne ikke vil blive sænket på nogen sider af Atlanten;

E. der henviser til, at USA allerede har indgået flere andre handels- og 
investeringspartnerskabsaftaler med andre globale aktører;

F. der henviser til, at TTIP-forhandlingerne indeholder tre bærende elementer, som 
omfatter a) markedsadgang, b) reguleringsspørgsmål og ikketoldmæssige hindringer og 
c) regler;

G. der henviser til, at TTIP giver mulighed for at udstikke en kurs for høje standarder på 
visse områder med henblik på at beskytte folkesundheden, dyresundheden og miljøet på 
globalt plan;

H. der henviser til, at der imidlertid er bekymring for, at TTIP's mål om at mindske og 
fjerne eksisterende ikketoldmæssige hindringer2 kan føre til en aftale, som kan bringe 
EU's beskyttelsesniveau for folkesundhed, herunder fødevaresikkerhed, dyresundhed og 
miljø, i fare;

I. der henviser til, at der er forskelle mellem reguleringssystemerne i EU og USA, bl.a. 
med hensyn til beskyttelse af folkesundheden og miljøet, herunder fødevaresikkerhed, 
forbrugerinformation og dyresundhed, på grund af forskellige juridiske og politiske 
kulturer, hvilket afspejler forskellige betænkeligheder og tilgange såsom forskellige 
principper (f.eks. forsigtighedsprincippet), værdivurderinger, politiske mål og metoder 
til risikoanalyser;

J. der henviser til, at EU og USA anser visse standarder på disse områder for 
handelshindringer3;

K. der henviser til, at der er bekymring for, at hensigten om at vedtage TTIP og lignende 
handelsaftaler allerede har påvirket Kommissionens forslag og tiltag vedrørende 
eksempelvis fødevaresikkerhed og klimabeskyttelse (f.eks. behandlinger med henblik på 
reduktion af patogener, mærkning af kød fra klonede dyr og deres afkom og 
gennemførelsen af direktivet om brændstofkvalitet);

L. der henviser til, at der er bekymring for, at udkastet til bestemmelser om 
reguleringssamarbejde vedrørende retsakter, der har eller forventes at få en betydelig 
indvirkning på handelen og investeringerne mellem EU og USA:

– giver USA formelle rettigheder med hensyn til gennemførelsesretsakter, som 
vedtages i henhold til artikel 291 i TEUF, samtidig med at Europa-Parlamentet 
ikke har nogen som helst ret til at udøve kontrol med gennemførelsesretsakter

– giver USA ret til at indgå i reguleringsmæssige drøftelser om medlemsstaternes 

                                                                                                                                                  
1 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/26/press-conference-president-obama-european-

council-president-van-rompuy-a
2 Se rapporten fra 2014 om tekniske handelshindringer fra USA's handelsrepræsentant, s. 45.
3 Hvad angår USA, se rapporterne fra 2013 og 2014 om tekniske handelshindringer fra USA's 

handelsrepræsentant.
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vedtagelse af national lovgivning, herunder fælles undersøgelser af mulige midler 
til at fremme reguleringsmæssig forenelighed

– de facto kan gøre det vanskeligere for EU at gå videre end den laveste 
fællesnævner for internationale instrumenter på grund af sine forpligtelser til det 
internationale reguleringsmæssige samarbejde og gennemførelsen af 
internationale instrumenter;

M. der henviser til, at en forudsætning for at opnå større reguleringsmæssig forenelighed 
uden at bringe eksisterende og fremtidige europæiske sundheds- og miljøstandarder i 
fare er at skelne klart mellem de områder, hvor målene og niveauerne for beskyttelse er 
tilsvarende, og de områder, hvor de adskiller sig; der henviser til, at fælles tilgange og 
gensidig anerkendelse kan gennemføres på områder, hvor målene og niveauerne for 
beskyttelse er beslægtede; der henviser til, at samarbejdet på de områder, hvor 
beskyttelsesniveauerne klart adskiller sig, bør fokusere på udveksling af information 
eller opadgående harmonisering; 

N. der henviser til, at lovgiverne i EU og USA har valgt meget forskellige tilgange til 
regulering af fødevarer og fødevaresikkerhed, navnlig med hensyn til godkendelse, 
mærkning og kontrol i fødevare- eller foderkæden for GMO'er, køds sporbarhed, 
patogenbehandlinger, pesticider og klonede dyr; der henviser til, at EU's bestemmelser 
om miljø og fødevaresikkerhed er baseret på forsigtighedsprincippet og jord-til-bord-
strategien, som fastlægger strengere EU-regler, og som derfor bør fastholdes; 

O. der henviser til, at virkningen af en fremtidig TTIP-aftale på EU's gældende lovgivning 
vedrørende miljø, sundhed og fødevaresikkerhed i høj grad afhænger af de præcise 
bestemmelser i aftalen; der henviser til, at en handelsaftale under ingen omstændigheder 
kan ændre den eksisterende lovgivning i medkontraherende lande; der henviser til, at 
gennemførelsen af eksisterende lovgivning samt vedtagelsen af fremtidig lovgivning 
fortsat skal varetages af demokratisk valgte organer, som respekterer de fastlagte 
procedurer; 

P. der henviser til, at EU i øjeblikket har begrænset adgang til det amerikanske marked 
inden for søtransportsektoren, og at TTIP kan – hvis den gennemføres korrekt – føre til 
bedre samarbejde, større konvergens og økonomiske fordele for europæiske 
virksomheder;

Q. der henviser til, at USA i modsætning til mere end 150 lande verden over ikke har 
ratificeret vigtige internationale konventioner om kemiske stoffer (f.eks. 
Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte og Rotterdamkonventionen 
om handel med visse farlige kemikalier), hvilket viser, at USA står isoleret i den 
internationale kemikaliepolitik; der henviser til, at USA desuden nægter at gennemføre 
miljødelen af FN's globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af 
kemikalier, hvilket illustrerer, at der på kemikalieområdet er uenighed mellem USA og 
EU på et helt grundlæggende plan;

R. der henviser til, at det af den amerikanske rapport om tekniske handelshindringer fra 
2014 fremgår, at USA har udtrykt bekymring over REACH på alle møder i 
Verdenshandelsorganisationens (WTO) Komité for Tekniske Handelshindringer siden 
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2003, bl.a. over at aspekter af REACH er diskriminerende, savner et legitimt rationale 
og udgør unødvendige hindringer for samhandelen, hvilket er tegn på en temmelig 
grundlæggende modstand mod REACH fra USA's side;

S. der henviser til, at der hersker generel enighed om, at den amerikanske lov om kontrol 
med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act – TSCA), som blev vedtaget i 1976, 
er grundlæggende forskellig fra REACH, der blev vedtaget i 2006; der henviser til, at 
hensigten i forhandlingerne om TTIP derfor ikke er at harmonisere de to systemer; der 
henviser til, at forhandlingerne imidlertid vedrører det fremtidige samarbejde om 
gennemførelsen af REACH; der henviser til, at der som følge af de kraftigt divergerende 
holdninger til risikostyring af kemikalier og USA's grundlæggende og vedvarende 
modstand mod REACH ikke er nogen fordele ved at samarbejde om gennemførelsen af 
disse forskellige lovgivninger, så meget desto mere eftersom gennemførelsen langt fra 
blot er en teknisk eller ukontroversiel øvelse;

T. der henviser til, at der er store forskelle mellem reguleringssystemerne i USA og EU 
med hensyn til plantebeskyttelsesprodukter:

– 82 aktive stoffer er forbudt i EU, men tilladt i USA

– EU har bevidst vedtaget risikobaserede afskæringskriterier for at udfase 
anvendelsen af aktive stoffer, der er kræftfremkaldende, mutagene, 
reproduktionstoksiske, persistente, toksiske, bioakkumulerende eller 
hormonforstyrrende, i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. USA insisterer 
på en risikobaseret tilgang, der bygger på talrige antagelser og ekstrapoleringer, 
hvilket indebærer, at anvendelsen af stoffer, der vækker meget stor bekymring, 
tolereres

– det generelle mønster er, at den mængde af tilladte mængder af pesticidrester, som 
forekommer i fødevarer, er lavere i EU end i USA;

U. der henviser til, at udkastet til EU's forhandlingstekst om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger, som blev fremlagt under forhandlingsrunden fra den 29. 
september til den 3. oktober 2014, indeholder forslag om, at parterne forpligtes til at 
anvende tolerancer og maksimalgrænseværdier som fastsat af Codex Alimentarius-
Kommissionen senest 12 måneder efter deres vedtagelse, medmindre den importerende 
part har fremsat et forbehold på mødet i Codex Alimentarius-Kommissionen; der 
henviser til, at det generelle mønster er, at de tilladte mængder pesticidrester, som 
forekommer i fødevarer, er lavere i EU, i forhold til hvad Codex Alimentarius-
Kommissionen foreskriver; der henviser til, at Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i løbet af de seneste fire år har fremsat et forbehold 
i 31-57 % af alle sager, hvilket fremhæver, i hvor høj grad EFSA er uenig i 
Codexstandarderne; der henviser til, at EFSA i øjeblikket mener, at den frit kan give 
udtryk for sine forbehold inden for de fastsatte grænser; der henviser til, at det, når TTIP 
er vedtaget, imidlertid er yderst tvivlsomt, hvorvidt EFSA rent politisk får tilladelse til 
fortsat at gøre dette, da hensigten med udkastet er at forpligte EU og USA til at 
samarbejde i de internationale standardiseringsorganer med henblik på at opnå gensidigt 
tilfredsstillende resultater, hvilket kunne afholde EFSA fra at fremsætte forbehold over 
for Codex Alimentarius-Kommissionen fremover og dermed føre til svækkede 
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standarder i EU;

V. der henviser til, at import til EU af fjerkrækød, som er behandlet i antimikrobielle 
natriumhypochloritopløsninger, bør forhindres;

W. der henviser til, at den næsten ratificerede omfattende økonomi- og handelsaftale 
(CETA) allerede har vist mulighederne for handel inden for følsomme 
landbrugsområder, såsom oksekød, samtidig med at EU's sundheds- og 
plantesundhedsstandarder og -metoder1 overholdes nøje;

X. der henviser til, at der i den amerikanske rapport om tekniske handelshindringer fra 
2014 henvises til den amerikanske kemikalie- og plantebeskyttelsesindustris 
betænkeligheder vedrørende de risikobaserede afskæringskriterier, som skal udarbejdes 
for hormonforstyrrende stoffer, og det anføres, at USA bilateralt har udtrykt bekymring 
over forslaget fra GD Miljø og ligeledes på møder i WTO's Komité for Tekniske 
Handelshindringer (TBT) og Komité for Sundheds- og Plantesundhedsforanstaltninger 
(SPS); der henviser til, at Kommissionen besluttede at iværksætte en konsekvensanalyse 
af udarbejdelsen af kriterier for hormonforstyrrende stoffer i juli 2013; der henviser til, 
at denne beslutning er hovedårsagen til, at det ikke er lykkedes Kommissionen at 
vedtage kriterier inden den fireårige frist i december 2013; der henviser til, at samtidig 
med at USA hilste Kommissionens beslutning velkommen, besluttede både Rådet og 
Parlamentet at støtte Sverige i den sag, som landet anlagde for at protestere mod 
Kommissionens manglende handlinger, hvilket illustrerer de grundlæggende forskellige 
holdninger til arten af reguleringsbestemmelser i EU-lovgivningen;

Y. der henviser til, at der er en sammenhæng mellem usunde fødevarer og kostrelaterede 
ikkeoverførbare sygdomme; der henviser til, at den globale samhandel, forøgelsen af 
direkte udenlandske investeringer i fødevaresektoren og den udbredte markedsføring af 
usunde fødevarer ifølge FN's særlige rapportør (om alles ret til den højest opnåelige 
standard for fysisk og mental sundhed) har øget forbruget af usunde fødevarer2; der 
henviser til, at den særlige rapportør afsluttede sin rapport med en række anbefalinger til
stater og fødevareindustrien om at tage konkrete skridt til at begrænse produktionen og 
forbruget af usunde fødevarer og øge tilgængeligheden af sundere fødevarealternativer 
og tilbyde dem til mere overkommelige priser;

Z. der henviser til, at det samlede produktionstab som følge af de fire største 
ikkesmitsomme sygdomme sammen med psykiske lidelser ifølge 
Verdenssundhedsorganisationens (WHO) globale handlingsplan for forebyggelse og 
bekæmpelse af ikkeoverførbare sygdomme 2013-20203 skønnes at være 47 billioner 
USD; der henviser til, at dette tab ifølge WHO udgjorde 75 % af det globale BNP i 2010 
(63 billioner USD); der henviser til, at en uændret tilgang til ikkeoverførbare sygdomme 
ifølge WHO vil medføre et produktivitetstab og en eskalering af sundhedsudgifterne i 
alle lande;

AA. der henviser til, at WHO's generaldirektør på den 8. globale konference om 

                                               
1 http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Canada-to-develop-hormone-free-beef-for-EU
2 http://www.unscn.org/files/Announcements/Other_announcements/A-HRC-26-31_en.pdf
3 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1
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sundhedsfremme (Global Conference on Health Promotion) i juni 2013 erklærede, at 
indsatsen for at forebygge ikkeoverførbare sygdomme strider imod magtfulde 
økonomiske aktørers erhvervsinteresser1;

AB. henviser til, at TTIP i lighed med Stillehavspartnerskabsaftalen kan begrænse EU's og 
medlemsstaternes evne til at beskytte ernæringspolitikken imod påvirkning fra 
særinteresser, mindske rækken af foranstaltninger, der er til rådighed for aktivt at 
fraråde forbrug af mindre sunde fødevarer (og fremme sunde fødevarer), bl.a. ved hjælp 
af politikkerne for offentlige indkøb, og begrænse EU's og medlemsstaternes evne til at 
gennemføre disse foranstaltninger2;

AC. der henviser til, at den amerikanske forbundslovgivning om dyrevelfærd ligger langt 
under niveauet i EU-lovgivningen, herunder den manglende lovgivning om 
dyrevelfærdsstandarder for opdrættede dyr inden slagtning; der henviser til, at 
Kommissionen desværre ikke anser dyrevelfærd for et samhandelsproblem på linje med 
fødevaresikkerhed eller dyresundhed i forbindelse med importkrav;

AD. der henviser til, at EU og USA har en meget forskellig tilgang til regulering, forskellige 
udgangspunkter for gennemsnitlige emissioner og et forskelligt ambitionsniveau, hvad 
angår nedbringelse af de gennemsnitlige drivhusgasemissioner fra lette 
erhvervskøretøjer; der henviser til, at dette område derfor ikke bør være omfattet af 
gensidig anerkendelse;

AE. der henviser til, at lovgiverne og reguleringsmyndighederne i EU og USA har valgt en 
meget forskellig tilgang til at løse problemerne med drivhusgasemissioner og 
klimaændringer; der henviser til, at imødegåelse af de betydelige trusler fra 
klimaændringer og bevarelse af integriteten i den vedtagne klimapolitik bør prioriteres 
højere end fremme af samhandelen;

AF. der henviser til, at det er vigtigt, at de eksterne klima-, sundheds-, og miljøomkostninger 
ved flyvning, skibsfart og landevejstransport internaliseres i TTIP for at sikre 
bæredygtighed i den globale varehandel; der henviser til, at EU i mangel af effektive 
internationale foranstaltninger til at internalisere disse omkostninger bør indføre og 
gennemføre regionale og ikkediskriminerende foranstaltninger for at tage hånd om disse 
eksterne virkninger;

AG. der henviser til, at målsætningen for bestemmelserne vedrørende bæredygtig udvikling i 
TTIP bør være at sikre, at handels- og miljøpolitikkerne gensidigt støtter hinanden, 
fremme den optimale udnyttelse af ressourcer i overensstemmelse med målet om 
bæredygtig udvikling samt styrke samarbejdet på miljøområdet;

AH. der henviser til, at USA på mange områder, såsom klimapolitik og politik vedrørende 
emissionskontrol, har lavere reguleringsmæssige standarder end EU, hvilket indebærer, 
at produktionsomkostningerne og omkostningerne til overholdelse af lovgivningen er 
højere i EU end i USA og dermed en risiko for kulstof- og emissionslækage;

                                               
1 http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/
2 http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(14)00203-6/abstract
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AI. der henviser til, at en nedsættelse af tolden på de energifølsomme varer, for hvilke EU's 
udgifter til overholdelse af lovgivningen samt klima- og miljøbestemmelserne er højere 
end i USA, kan resultere i, at konkurrenceevnen i EU's produktion svækkes 
sammenlignet med importen fra USA, som ikke er omfattet af sådanne omkostninger;

AJ. der henviser til, at universelle sundhedssystemer er en del af den europæiske sociale 
model, og at medlemsstaterne har beføjelse til at forvalte og tilrettelægge 
sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet;

AK. der henviser til, at der i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 536/2014 
om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler stilles krav om, at der skal 
offentliggøres en sammenfatning af resultaterne af alle kliniske forsøg i en offentligt 
tilgængelig database et år efter forsøgets afslutning, og at der skal offentliggøres en 
fuldstændig rapport over de kliniske undersøgelser, når godkendelsesprocessen er 
afsluttet, eller når en ansøger har trukket sin ansøgning om markedsføringstilladelse 
tilbage; der henviser til, at der i den amerikanske lovgivning ikke stilles krav om samme 
grad af gennemsigtighed;

AL. der henviser til, at det anslås, at lægemiddelomkostninger udgør 1,5 % af det 
europæiske BNP, hvorfor enhver styrkelse af beskyttelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder som følge af TTIP kan have en negativ indvirkning på 
sundhedsomkostningerne;

AM. der henviser til, at miljø- og sundhedsforanstaltninger ifølge UNCTAD er blandt de 
offentlige foranstaltninger, der hyppigst anfægtes i ISDS-sager; 

AN. der henviser til, at Kommissionen den 25. november 2014 besluttede at øge 
gennemsigtigheden i TTIP-forhandlingerne1; der henviser til, at denne beslutning hilses 
velkommen; der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmand den 7. januar 2015 
ligeledes udtrykte tilfredshed med de fremskridt, som Kommissionen havde gjort med 
hensyn til at gøre TTIP-forhandlingerne mere gennemsigtige – hun fremsatte dog også 
adskillige anbefalinger til yderligere forbedring2; der henviser til, at adgang til USA's 
tekstforslag ligeledes ville øge gennemsigtigheden;

1. opfordrer Kommissionen til at følge de generelle principper og mål i Rådets 
forhandlingsdirektiver om TTIP;

2. opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU's politikker og principper vedrørende 
beskyttelse og forbedring af kvaliteten af folkesundheden, dyresundheden og miljøet 
fastholdes under hele forhandlingsforløbet, både de jure og de facto, og afspejles fuldt 
ud i den endelige TTIP-aftale;

3. opfordrer Kommissionen til at garantere, at TTIP ikke vil berøre EU's og 
medlemsstaternes ret, muligheder og lovgivningsprocedurer med hensyn til – i 
overensstemmelse med deres respektive beføjelser – at vedtage og håndhæve 
eksisterende og fremtidige foranstaltninger, som er nødvendige for på en ikke-

                                               
1 COM(2014)9052 final.
2 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/58643/html.bookmark
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diskriminerende måde at forfølge offentlige legitime politiske mål såsom folkesundhed, 
dyresundhed og miljøbeskyttelse;

4. opfordrer Kommissionen til at sikre, at enhver aftale, det være sig via det horisontale 
kapitel om det reguleringsmæssige samarbejde eller eventuelle sektorspecifikke regler, 
ikke medfører en sænkelse af eksisterende miljø-, sundheds- eller 
fødevaresikkerhedsmæssige standarder og til tilsvarende at sikre, at den ikke vil påvirke 
standarder, som endnu ikke er blevet fastsat på områder, hvor lovgivningen eller 
standarderne er meget forskellige i USA sammenlignet med EU, som f.eks. 
gennemførelsen af eksisterende (ramme-) lovgivning (f.eks. REACH) eller vedtagelsen 
af nye love (f.eks. kloning) eller fremtidige definitioner, som påvirker 
beskyttelsesniveauet (f.eks. hormonforstyrrende kemikalier);

5. opfordrer Kommissionen til at begrænse det lovgivningsmæssige samarbejde til klart 
specificerede sektorområder, hvor USA og EU har lignende beskyttelsesniveauer, eller 
hvor der er rimelig grund til at tro – til trods for divergerende beskyttelsesniveauer – at 
der kan opnås opadgående harmonisering, eller at det i det mindste er et forsøg værd; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle bestemmelser vedrørende et 
reguleringssamarbejde i TTIP ikke fastsætter et proceduremæssigt krav om vedtagelse 
af EU-retsakter, som vedrører den, og heller ikke fører til rettigheder, der kan 
håndhæves i denne henseende;

6. opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle lovgivere og alle aktører, der er berørt af 
reguleringssamarbejdet, deltager i eventuelle organer, som måtte blive oprettet for at 
undersøge et fremtidigt reguleringssamarbejde;

7. opfordrer Kommissionen til at sikre, at der ikke er nogen afvejninger mellem 
økonomiske mål og folkesundhed, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og miljøet1; 
opfordrer Kommissionen til at anerkende, at der på de områder, hvor EU og USA har 
meget forskellige regler, ikke vil være nogen aftale, såsom med hensyn til offentlige 
sundhedsydelser, GMO'er, anvendelse af hormoner i oksekødssektoren, REACH og 
dens gennemførelse og kloning af dyr til landbrugsformål, og til derfor ikke at forhandle 
om disse spørgsmål;

8. opfordrer Kommissionen til at betragte følgende reguleringsmæssige foranstaltninger 
eller standarder som grundlæggende, der ikke må indgås kompromis om: 

– ikkegodkendelse af aktive stoffer og EU's maksimalgrænseværdier for 
pesticidrester 

– reguleringsmæssige foranstaltninger med hensyn til hormonforstyrrende stoffer

– den organisatoriske autonomi inden for vandforsyning og kloakering

– EU's integrerede tilgang til fødevaresikkerhed, herunder bestemmelser om 
dyrevelfærd 

                                               
1 Se tale af EU's kommissær med ansvar for handel, Cecilia Malmström, af 11. december 2014.
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– anvendelse af EU-lovgivningen om fødevareoplysninger til forbrugerne

– gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 536/2014 
om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler, navnlig kravet om, at alle 
kliniske undersøgelsesrapporter vedrørende samtlige kliniske forsøg skal 
offentliggøres via en offentligt tilgængelig database, når godkendelsesproceduren 
er afsluttet 

– medlemsstaternes kompetence med hensyn til organiseringen af 
sundhedssystemer, herunder prisfastsættelse og refusionsordninger for lægemidler 
samt adgang til medicin 

– forbud mod ingredienser i kosmetikprodukter og forbud mod dyreforsøg, hvad 
angår kosmetiske bestanddele og slutprodukter 

– EU's politikker for vedvarende energi, grøn teknologi og opfyldelsen af EU's 
klima- og energimål 

– foranstaltninger til at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer og EU-
processer og/eller internationale processer, som fører til dekarbonisering i 
transportsektoren 

– krav til miljøvenligt design i forbindelse med energiforbrugende produkter; 

9. opfordrer Kommissionen til at udelukke offentlige og sociale tjenesteydelser fra alle 
bestemmelser i aftalen; insisterer desuden på, at der ikke må være negative lister, 
hybridmetoder eller "bordet fanger-klausuler";

10. opfordrer Kommissionen til at sikre, at der opnås en fælles tilgang, et 
reguleringssamarbejde eller en gensidig anerkendelse, hvor det er relevant, på følgende 
områder, forudsat at niveauet for EU-standarder ikke bringes i fare:

– anerkendelse og beskyttelse af alle EU-beskyttede oprindelsesangivelser (BOB'er) 
og beskyttede geografiske betegnelser (BGB'er) fra USA's side og ophør af den 
vildledende anvendelse af geografiske indikationer i USA 

– integreret bekæmpelse af skadegørere for at undgå dyre- og planteskadegørere 

– reduktion af anvendelsen af antibiotika i husdyravl for at sikre effektiviteten af 
antibiotika for både mennesker og dyr 

– systemer til identifikation af dyr og forenelige bestemmelser om sporbarhed til at 
sikre, at forarbejdede eller uforarbejdede fødevarer, som indeholder animalske 
produkter, kan spores i hele fødevarekæden 

– alternative metoder til dyreforsøg 

– inspektioner vedrørende fremstilling af farmaceutiske produkter og medicinsk 
udstyr 
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– foranstaltninger til bekæmpelse af fedme, navnlig hos børn

– grønne offentlige indkøb 

– en harmoniseret gennemførelse af UNECE-aftalen fra 1958 om indførelse af 
ensartede tekniske forskrifter og FN-aftalen fra 1998 om globale tekniske 
forskrifter 

– ensartet gennemførelse af en forbedret testcyklus i både EU og USA på grundlag 
af de internationale harmoniserede testprocedurer for lette køretøjer –
markedsovervågning, overensstemmelse mellem produktcertificeringer og 
anvendte overensstemmelsestests og gennemsigtighed af resultaterne 

– indførelse af et globalt klassifikationssystem for lette og tunge køretøjer

– erstatning af cyanid ved minedrift; 

11. opfordrer Kommissionen til at forfølge integrationen af de eksisterende systemer til 
tidlig varsling på fødevareområdet i EU og USA samt til at forbedre produkternes 
sporbarhed i den transatlantiske handelskæde for at kunne iværksætte hurtige 
foranstaltninger til at beskytte sundheden i tilfælde af en fødevarekrise;

12. opfordrer Kommissionen til at sikre, at kapitlet om tekniske handelshindringer i TTIP 
ikke begrænser EU's og medlemsstaternes muligheder for at træffe foranstaltninger til at 
mindske forbruget af visse produkter, såsom tobak, fødevarer med højt indhold af fedt, 
salt og sukker, samt skadeligt alkoholforbrug;

13. opfordrer Kommissionen til at tilskynde USA til at ophæve forbuddet mod 
oksekødsimport fra EU;

14. opfordrer Kommissionen til at indlede en formel dialog om dyrevelfærd med de 
amerikanske tilsynsmyndigheder; opfordrer Kommissionen til at forsvare bestemmelser 
om dyrevelfærd med henblik på at opnå harmonisering på højeste niveau understøttet af 
de nødvendige håndhævelsesmekanismer;

15. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med kapitlet om handel og bæredygtig 
udvikling at kræve, at USA fuldt ud overholder multilaterale miljøaftaler, herunder 
Montrealprotokollen (ozon), Baselkonventionen (grænseoverskridende overførsler af 
farligt affald), Stockholmkonventionen (persistente organiske miljøgifte), 
Rotterdamkonventionen (farlige kemikalier og pesticider i handel), konventionen om 
international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter, konventionen om 
biologisk mangfoldighed og Kyotoprotokollen, inden den godkender et 
reguleringssamarbejde om disse emner;

16. opfordrer Kommissionen til at undgå tvetydigheder for at forhindre, at
voldgiftsinstanserne anlægger en vid fortolkning, ved at sikre at vigtige udtryk, som 
anvendes i aftalen, er klart defineret.

17. opfordrer Kommissionen til at modsætte sig optagelsen af ISDS i TTIP, eftersom denne 
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mekanisme på den ene side risikerer grundlæggende at underminere EU's, 
medlemsstaternes og de regionale og lokale myndigheders suveræne ret til at vedtage 
bestemmelser om folkesundhed, fødevaresikkerhed og miljø, og eftersom det på den 
anden side bør være op til domstolene i EU og/eller medlemsstaterne at garantere 
effektiv retsbeskyttelse baseret på demokratisk legitimitet for at træffe afgørelse i alle 
sager om tvister på en kompetent, effektiv og omkostningsbesparende måde;

18. opfordrer Kommissionen til inden for TTIP-forhandlingerne at sætte en stopper for 
afgiftsfritagelser på brændstoffer til kommerciel luftfart i overensstemmelse med G20-
forpligtelserne om at udfase subsidier til fossile brændstoffer;

19. opfordrer Kommissionen til at sikre, at Parlamentet holdes fuldt orienteret om 
forhandlingsprocessen;

20. opfordrer Kommissionen til fortsat at øge gennemsigtigheden i forhandlingerne i 
overensstemmelse med anbefalingerne af 7. januar 2015 fra Den Europæiske 
Ombudsmand;

21. opfordrer Kommissionen til indtrængende at tilskynde USA til at følge EU's tiltag for at 
øge gennemsigtigheden;

22. opfordrer Kommissionen til at sikre, at den handelsrelaterede bæredygtighedsvurdering 
af TTIP-aftalen er omfattende og opdateres, så snart der foreligger en konsolideret tekst, 
og inden den er færdiggjort, med en klar inddragelse af relevante aktører og 
civilsamfundet; mener, at alle foreslåede bestemmelser til den handelsrelaterede 
bæredygtighedsvurdering desuden bør revideres og vurderes nøje med henblik på deres 
potentielle indvirkning på den gældende lovgivning og EU's frihed til at forfølge 
legitime mål for den offentlige politik i fremtiden, og på hvorvidt det tilsigtede mål ville 
kunne nås med samme resultat gennem andre midler.
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