
PA\1189079NL.docx PE641.220v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

2019/0142(NLE)

19.9.2019

ONTWERPADVIES
van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

aan de Commissie internationale handel

inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, 
namens de Unie, van een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika 
over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het 
tariefcontingent als bedoeld in Verordening (EG) nr. 617/2009 van 13 juli 2009 
houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van 
rundvlees van hoge kwaliteit
(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

Rapporteur voor advies: Herbert Dorfmann



PE641.220v01-00 2/4 PA\1189079NL.docx

NL

PA_Leg_Consent



PA\1189079NL.docx 3/4 PE641.220v01-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

Sinds 1989 zijn de Verenigde Staten en de Europese Unie verwikkeld in een slepend 
handelsgeschil over het besluit van de Unie om met hormonen behandeld vlees te verbieden. 
Met de eerste vergeldingsmaatregel van de VS in 1989 werd een ad-valoremrecht van 100 % 
opgelegd voor een aantal geselecteerde levensmiddelen, die tot 1996 van kracht bleven. 
Vervolgens legde de VS in 1999 een ad-valoremrecht van 100 % op voor een aantal 
geselecteerde levensmiddelen uit de Unie. Tot op heden blijft de Unie de invoer van met 
hormonen behandeld vlees verbieden en beperkt zij het grootste gedeelte van de vleesimport 
naar de Unie tot een beperkte hoeveelheid ingevoerd rundvlees die is gecertificeerd als 
geproduceerd zonder gebruik van hormonen. 

In de loop der jaren hebben de VS en de Unie getracht dit conflict (DS 26 – “EC-Hormones”) 
op te lossen via diverse instrumenten van de WTO: raadplegingen voor geschilbeslechting, 
schikkingspanels, arbitrageprocedures en formeel ingestelde beroepen. Het laatste in een 
reeks besluiten werd genomen in oktober 2008, toen de WTO een tweeledige uitspraak deed 
waarin de VS werd toegestaan haar handelssancties voort te zetten, maar ook de Unie haar 
verbod mocht handhaven. 

In januari 2009 hebben de Verenigde Staten hun voornemen bekendgemaakt om de tarieven 
voor bepaalde producten in verband met het geschil te verhogen. De Unie zag deze actie als 
een escalatie van het geschil. Na een reeks onderhandelingen hebben de VS en de Unie in mei 
2009 een memorandum van overeenstemming ondertekend, waarin de jaren erna een aantal 
wijzigingen werd aangebracht. In het kader van dat memorandum van overeenstemming heeft 
de Unie nieuwe toegang tot de markt verleend voor de uitvoer van rundvlees uit de VS dat is 
geproduceerd zonder gebruik van groeibevorderaars, en de VS heeft zijn vergeldingstarieven 
voor bepaalde producten uit de Unie opgeschort.

Bovengenoemde markttoegang werd verleend via de invoering van een tariefcontingent voor 
rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 617/2009). Aanvankelijk werd de 
markttoegang verleend in het kader van een jaarlijks tariefcontingent van 20 000 ton 
productgewicht tegen nulrecht voor rundvlees dat is geproduceerd zonder groeibevorderende 
hormonen (rundvlees van hoge kwaliteit), zoals overeengekomen in het memorandum van 
overeenstemming; dit tariefcontingent werd in 2013 tot 45 000 ton productgewicht verhoogd. 
Om te voldoen aan de regels van de WTO werd dat tariefcontingent ook opengesteld voor 
andere in aanmerking komende landen. 

In december 2016 heeft de VS, op verzoek van de Amerikaanse rundvleesindustrie die haar 
bezorgdheid uitsprak over de toepassing van het tariefcontingent, maatregelen genomen om 
de vergeldingstarieven opnieuw in te stellen voor de producten uit de Unie die het onderwerp 
van het geschil vormen. Om de wederinvoering van verhoogde rechten op bepaalde producten 
uit de Unie te vermijden, hebben de VS en de Unie overleg gepleegd over de werking van het 
herziene memorandum van overeenstemming, waarbij de VS heeft verzocht om een 
toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent. 

De overeengekomen oplossing omvat een geleidelijke toewijzing van 16 500 ton 
productgewicht in het bij Verordening (EG) nr. 617/2009 geopende tariefcontingent van 
andere in aanmerking komende leveranciers (Australië, Uruguay en Argentinië) aan de VS. 
De daaruit voortvloeiende verdeling na een toepassingsperiode van zeven jaar is als volgt: 
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35 000 ton productgewicht van de 45 000 ton die in het kader van dit tariefcontingent aan de 
VS is toegewezen en de resterende 10 000 ton productgewicht die aan de andere in 
aanmerking komende leveranciers is toegewezen. De Commissie heeft, als onderdeel van de 
onderhandelingen en om te voldoen aan de eisen van de WTO, getracht overeenstemming te 
bereiken met de belangrijkste leverende landen, die schriftelijk, in brieven van aanvaarding 
die zijn ontvangen op 10, 20 en 31 mei 2019, hebben ingestemd met de toewijzing van een 
aandeel in het tariefcontingent aan de VS.

De rapporteur stelt voor dat de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling de 
aanbeveling doet om goedkeuring te verlenen aan deze overeenkomst. Het totale volume van 
rundvlees dat de Unie in komt, zal niet toenemen. De VS krijgt een groter deel van het 
bestaande contingent, dat per jaar wordt vastgesteld. Met de overeenkomst die met de VS 
gesloten is, worden belanghebbenden in de Unie beschermd tegen de dreiging van verhoogde 
rechten op bepaalde producten uit de Unie. De rapporteur benadrukt dat de VS deze nieuwe 
toewijzing ten volle kan benutten, maar dat het bestaande totale quotum van 45 000 ton 
productgewicht en de productspecificaties niet veranderen, zodat er geen gevolgen zijn voor 
de levering van rundvlees aan de Unie. Deze overeenkomst is bedoeld om een einde te maken 
aan het WTO-geschil zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd.

******

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 
internationale handel de aanbeveling te doen dat het Parlement zijn goedkeuring verleent aan 
het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Unie, van 
een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika over de toewijzing aan de Verenigde 
Staten van een aandeel in het tariefcontingent als bedoeld in Verordening (EG) nr. 617/2009 
van 13 juli 2009 houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van 
rundvlees van hoge kwaliteit.


