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Ændringsforslag 1
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0037/2019
Bernd Lange
Udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den 
Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj 
kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, 
der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for 
visse produkter fra Den Europæiske Union (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. glæder sig over denne aftale med 
USA om tildeling af en andel af 
toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet 
som en løsning på en langvarig 
handelsstrid, da den sætter et godt 
eksempel på en forhandlingsløsning 
mellem EU og USA;

1. noterer sig denne aftale med USA 
om tildeling af en andel af toldkontingentet 
for oksekød af høj kvalitet som en løsning 
på en langvarig handelsstrid, idet det 
understreges, at det igen er 
landbrugssektoren, der skal levere 
grundlaget for en forhandlingsløsning 
mellem EU og en tredjepart;

Or. en
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Ændringsforslag 2
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0037/2019
Bernd Lange
Udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den 
Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj 
kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, 
der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for 
visse produkter fra Den Europæiske Union (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. glæder sig over og anerkender, at 
andre medlemmer af WTO, der eksporterer 
ikke-hormonbehandlet oksekød til EU, er 
enige om at støtte denne aftale ved at 
acceptere, at langt størstedelen af 
kontingentet vil blive tildelt USA; 
anerkender, at der ifølge Kommissionen 
ikke er blevet ydet kompensation til disse 
WTO-medlemmer for at støtte aftalen;

2. noterer sig, at andre WTO-
medlemmer, der eksporterer ikke-
hormonbehandlet oksekød til EU, og som 
for nylig har forhandlet eller er ved at 
forhandle frihandelsaftaler med EU, er 
enige om at støtte denne aftale ved at 
acceptere, at langt størstedelen af 
kontingentet vil blive tildelt USA; 
bemærker også, at der ifølge 
Kommissionen ikke er blevet ydet 
kompensation til disse WTO-medlemmer 
for at støtte aftalen;

Or. en
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Ændringsforslag 3
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0037/2019
Bernd Lange
Udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den 
Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj 
kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, 
der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for 
visse produkter fra Den Europæiske Union (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. noterer sig, at aftalen ikke har 
indflydelse på den mængde oksekød, der 
for øjeblikket har adgang til EU's marked, 
og at den samlede markedsadgangskvote 
for ikke-hormonbehandlet oksekød ikke 
må øges; anerkender, at aftalen ikke bør 
påvirke de tekniske karakteristika for 
kontingentet som defineret i bilag 2 til 
forordning (EU) nr. 481/2012 , herunder 
produkternes kvalitet og sporbarhed, med 
henblik på at sikre det højest mulige 
beskyttelsesniveau for forbrugerne i EU; 
bemærker, at aftalen ikke berører EU's 
forbud mod import af oksekød fra dyr, der 
er behandlet med visse væksthormoner; 
bemærker, at aftalen ikke berører EU's 
forbud mod import af oksekød fra dyr, der 
er behandlet med visse væksthormoner;

________________
11. Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 
481/2012 af 7. juni 2012 om fastlæggelse 
af regler for forvaltningen af 
toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet 
(EUT L 148 af 8.6.2012, s. 9).

3. noterer sig, at aftalen ikke har 
indflydelse på den mængde oksekød, der 
for øjeblikket har adgang til EU's marked, 
og at den samlede markedsadgangskvote 
for ikke-hormonbehandlet oksekød ikke 
må øges; anerkender, at aftalen ikke bør 
påvirke de tekniske karakteristika for 
kontingentet som defineret i bilag 2 til 
forordning (EU) nr. 481/2012, herunder 
produkternes kvalitet og sporbarhed, 
 med henblik på at sikre det højest mulige 
beskyttelsesniveau for forbrugerne i EU; 
bemærker, at denne aftale ikke berører 
Den Europæiske Unions forbud mod 
import af oksekød fra dyr, der er behandlet 
med visse væksthormoner; understreger 
dog, at denne aftale tilskynder USA's 
oksekødssektor til at udvikle sin 
produktion af oksekød af høj kvalitet og 
dermed også sin eksport heraf til EU, som 
konkurrerer direkte med de mest rentable 
produkter fra den europæiske sektor, og at 
disse importerede produkter skal lægges 
til de produkter, der importeres fra andre 
handelspartnere inden for rammerne af 
andre gældende eller fremtidige 
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handelsaftaler; opfordrer derfor 
Kommissionen og EU's medlemsstater til 
at tage hensyn til den kumulative virkning 
af samtlige handelsaftaler;
11. Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 
481/2012 af 7. juni 2012 om fastlæggelse 
af regler for forvaltningen af 
toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet 
(EUT L 148 af 8.6.2012, s. 9).

Or. en
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Ændringsforslag 4
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0037/2019
Bernd Lange
Udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den 
Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj 
kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, 
der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for 
visse produkter fra Den Europæiske Union (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Forslag til beslutning
Punkt 4 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4a. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til med største omhu at 
forberede gennemførelsen med virkning 
fra den 22. januar 2022 af forbuddet mod 
import af kød fra dyr, der er behandlet 
med antimikrobielle lægemidler, som 
anvendes til at fremme vækst eller øge 
udbyttet, i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 2019/6 om 
veterinærlægemidler og med henblik på at 
undgå nye konflikter i WTO samt 
eventuelle nye toldkontingenter, der måtte 
blive indført for at løse sådanne 
konflikter;

Or. en


