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Förslag till
RÅDETS BESLUT
om ingående av ett avtal med Amerikas förenta stater om tilldelning till Förenta
staterna av en andel av den tullkvot som föreskrivs i förordning (EG) nr 617/2009 av
den 13 juli 2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög
kvalitet
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MOTIVERING
1.

BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

•

Motiv och syfte med förslaget

I enlighet med rådets förordning (EG) nr 617/2009 öppnade Europeiska unionen en årlig
tullkvot1 för nötkött av hög kvalitet i överensstämmelse med samförståndsavtalet mellan
Europeiska kommissionen och Förenta staterna och dess ändrade version, ändrat
samförståndsavtal med Amerikas förenta stater om import av nötkött från djur som inte
behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av
höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen av den 21 oktober 2013, (nedan
kallad tullkvoten). Det ändrade samförståndsavtalet anmäldes till WTO:s tvistlösningsorgan
den 14 april 2014 av unionen och Förenta staterna.
I december 2016 vidtog Förenta staterna åtgärder för att återinföra höjda avgifter på vissa EUprodukter i samband med WTO-tvisten i ärende DS26, European Communities – Measures
Concerning Meat and Meat Products (Hormones) (EC – Hormones). Förfarandet för
återinförande av avgifter inleddes på begäran av den amerikanska nötköttsbranschen som
uttryckte oro över genomförandet av tullkvoten.
För att undvika ett återinförande av höjda avgifter på vissa EU-produkter genomförde
Europeiska unionen och Förenta staterna i enlighet med artikel IV.1 b samråd om
tillämpningen av det ändrade samförståndsavtalet, varigenom Förenta staterna begärde att
tilldelas en andel av den tullkvot som öppnades i enlighet med det ändrade
samförståndsavtalet.
Det ligger i unionens intresse att tilldela Förenta staterna en andel av tullkvoten så att båda
parter slutligen kan nå en ömsesidigt godtagbar lösning på WTO-tvisten i ärende DS26 och
anmäla denna till WTO:s tvistlösningsorgan.
Den 19 oktober 2018 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar på unionens
vägnar med Amerikas förenta stater rörande tillämpningen av tullkvoten i syfte att tilldela en
andel av tullkvoten till Förenta staterna för att nå en slutgiltig lösning på WTO-tvisten i
ärende DS26. Förhandlingarna slutfördes framgångsrikt.
Dessutom bemyndigade rådet kommissionen att försöka nå en överenskommelse med övriga
betydande leverantörsländer avseende landstilldelningen av tullkvoten, i överensstämmelse
med tillämpliga WTO-regler och i nödvändig utsträckning. I artikel XIII.2 i GATT föreskrivs
att när en tullkvot fördelas mellan leverantörsländer bör den part som tilldelar tullkvoten
försöka nå en överenskommelse om tilldelningen av andelar av tullkvoten med alla betydande
leverantörer. För att se till att landstilldelningen av den befintliga tullkvoten följer EU:s
förpliktelser inom ramen för WTO måste EU därför nå en överenskommelse med övriga
betydande leverantörer som omfattas av tullkvoten (Australien, Uruguay och Argentina).
Kommissionen försökte följaktligen nå en överenskommelse med de betydande
leverantörsländerna och mottog den 10, 20 respektive 31 maj 2019 deras skriftliga samtycke
till tilldelningen av en andel av tullkvoten till Förenta staterna.
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Rådets förordning (EG) nr 617/2009 av den 13 juli 2009 om öppnande av en autonom tullkvot för
import av nötkött av hög kvalitet (EUT L 182, 15.7.2009, s. 1).
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•

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Ej tillämpligt.
•

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Ej tillämpligt.
2.

RÄTTSLIG
GRUND,
SUBSIDIARITETSPRINCIPEN
PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

•

Rättslig grund

OCH

Artikel 207.3 och 207.4 första stycket, jämförd med artikel 218.6 andra stycket a v i EUFfördraget.
•

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Ej tillämpligt, eftersom unionen har exklusiv befogenhet på området för den gemensamma
handelspolitiken (artikel 3.1 e i EUF-fördraget).
•

Proportionalitetsprincipen

Ej tillämpligt.
•

Val av instrument

Ett internationellt avtal är ett lämpligt instrument för tilldelningen av en andel av tullkvoten
till Förenta staterna.
3.

RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD
BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

MED

•

Efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten med befintlig
lagstiftning

Ej tillämpligt.
•

Samråd med berörda parter

Ej tillämpligt.
•

Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden

Ej tillämpligt.
•

Konsekvensbedömning

Ej tillämpligt.
•

Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling

Ej tillämpligt.
•

Grundläggande rättigheter

Ej tillämpligt.
4.

BUDGETKONSEKVENSER

Inga.
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2019/0142 (NLE)
Förslag till
RÅDETS BESLUT
om ingående av ett avtal med Amerikas förenta stater om tilldelning till Förenta
staterna av en andel av den tullkvot som föreskrivs i förordning (EG) nr 617/2009 av
den 13 juli 2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög
kvalitet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.3 och
artikel 207.4 första stycket jämförda med artikel 218.6 andra stycket a v,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med rådets beslut 2019/XXX/EU undertecknades avtalet med Amerikas
förenta stater om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött
av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet mellan Amerikas förenta
stater och Europeiska unionen om import av nötkött från djur som inte behandlats med
vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda
avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014) den XXXXX, med
förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(2)

Avtalet bör godkännas på unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Avtalet med Amerikas förenta stater om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den
tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet mellan
Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om import av nötkött från djur som inte
behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av
höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014) ingås härmed på unionens
vägnar.
Texten till avtalet åtföljer detta beslut.
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Artikel 2
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.
Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar
Ordförande
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