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BEKNOPTE MOTIVERING
Achtergrond van het voorstel:
Na de impasse in de Wereldhandelsorganisatie tussen de Verenigde Staten en de Unie over de
invoer van "hormoonvlees", hebben de twee partijen nu een overeenkomst bereikt die een
einde zal maken aan dit langslepende en schadelijke conflict.
Deze oplossing, die overeengekomen werd tijdens de onderhandelingen tussen de toenmalige
EU-commissaris voor handel Catherine Ashton en de Amerikaanse regering, werd op 13 mei
2009 ondertekend. Het in twee fasen bestaande akkoord voorziet in een regeling waarbij de
VS het niveau van de sancties die op producten uit de Unie worden toegepast, geleidelijk
verlagen, terwijl de Unie het tariefcontingent voor niet met groeihormonen behandeld
rundvlees van hoge kwaliteit geleidelijk verhoogt1. Het tariefcontingent voor rundvlees van
hoge kwaliteit van 20 000 ton in de eerste fase werd ingesteld bij Verordening (EG)
nr. 617/2009 van de Raad, in ruil waarvoor de VS 68% van hun sancties introkken. Nu moet
de tweede fase van deze overeenkomst worden goedgekeurd, die overeenkomstig de
desbetreffende memoranda van overeenstemming2 op 1 augustus 2012 moet aanvangen. Deze
tweede fase houdt in dat de VS hun sancties volledig zullen intrekken in ruil voor verdere
uitbreiding van het tariefcontingent van de Unie met 25 000 ton voor de VS en 3 200 ton voor
Canada.
Het is voor het eerst dat het Europees Parlement in dit dossier naast de Raad als
medewetgever optreedt, overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure.
Positie:
Uw rapporteur staat volledig achter het voorstel van de Commissie voor een verordening van
het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 617/2009
houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge
kwaliteit.
Uw rapporteur wil enkele van de belangrijkste voordelen die deze overeenkomst meebrengt
voor de Unie extra onder de aandacht brengen:
1.

Met deze overeenkomst kan de Unie haar verbod op vlees en vleesproducten van vee
dat met groeibevorderende hormonen is behandeld, handhaven, hoewel dat in strijd
was bevonden met haar WTO-verplichtingen.

2.

De goedkeuring van de tweede fase van deze overeenkomst is voor de Unie van vitaal
belang om te bewerkstelligen dat de sancties van de VS op Europese producten uit
26 lidstaten (alle lidstaten behalve het VK), waarmee in het huidige handelsverkeer een
bedrag van meer dan 250 miljoen dollar is gemoeid, volledig worden opgeheven. Tot de
landen die het meest gebaat zijn bij opheffing van de sancties behoren Italië (meer dan
99 miljoen USD handelswaarde), Polen (meer dan 25 miljoen USD, Griekenland en
Ierland (elk 24 miljoen USD), Duitsland en Denemarken (elk 19 miljoen USD), Frankrijk
(meer dan 13 miljoen USD) en Spanje (9 miljoen USD). Enkele van de belangrijkste

1

Voor een nauwkeurige definitie van "Rundvlees van hoge kwaliteit", vooral voor de doeleinden van deze
overeenkomst, zie artikel VI van Document WT/DS26/28 of 30 september 2009.
2
Documenten WT/DS26/28 van 30 september 2009 en WT/DS48/26 van 22 maart 2011.
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nationale producten waarop sancties worden geheven zijn mineraalwater, varkensvlees,
fruitconserven en bereid fruit, chocolade, sappen, haver, kauwgum, jam, Roquefort-kaas,
verse truffels, enz.
3.

Als de overeenkomst zou worden verworpen, zouden de sancties opnieuw worden
ingevoerd en zou het beslechtingsproces instorten. De Unie zou dan het risico lopen dat
er nieuwe retorsiemaatregelen worden genomen en zou de VS effectief compensatie
moeten verlenen voor de als gevolg van de overtreding van de WTO-regels geleden
schade.

4.

Ook zij erop gewezen dat de impact van de tweede fase van de overeenkomst voor de
rundvleesmarkt van de EU gering zal zijn, aangezien het aanvullende autonome
tariefcontingent voor hormonenvrij rundvlees slechts 0,36% van de totale EU-markt
voor rund- en kalfsvlees uitmaakt1.

5.

Met het sluiten van deze eindovereenkomst geeft het Europees Parlement een zeer
belangrijk signaal af richting VS dat het de trans-Atlantische betrekkingen wil aanhalen
en de beslechtingsprocedures binnen de WTO wil verbeteren door moeilijk liggende
kwesties pragmatischer en doeltreffender aan te pakken, op een wijze die politiek gezien
minder schade aanricht.

De VS hebben al ingestemd met volledige opheffing van de sancties tegen de Unie in mei
2011 en hebben daarmee de weg gebaand naar een soepele uitvoering van de tweede fase van
de overeenkomst. Daarom is het voor de Unie van belang dat zij nu haar deel van de
overeenkomst tijdig honoreert, zodat de deadline van 1 augustus 2012 kan worden gehaald.
******
De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde
Commissie internationale handel voor te stellen dat het Europees Parlement zijn standpunt in
eerste lezing vaststelt en het voorstel van de Commissie overneemt.

1

Zie Eurostatgegevens over vleesproductie: vee (slachtcijfers 2010).
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