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LÜHISELGITUS

Alates 1989. aastast on Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit pidanud pikaajalist 
kaubandusvaidlust liidu otsuse üle hormoonidega töödeldud liha müük keelustada. USA 
esimese meetmena kehtestati 1989. aastal karistustariifina teatavate toiduainete suhtes 
väärtuseline tollimaks 100 % ning see jäi 1996. aastani jõusse. USA teise meetmena kehtestati 
1999. aastal taas 100 % väärtuseline tollimaks liidu päritolu valitud toiduainetele. Liit on 
siiani jätkuvalt keelustanud hormoonidega töödeldud liha impordi ning piirab enamiku liha 
eksporti liitu piiratud koguses veiseliha impordiga, mis on tõendatult toodetud hormoone 
kasutamata. 

Aastate jooksul on USA ja liit püüdnud seda vaidlust lahendada (DS 26 – „EÜ – hormoonid“) 
mitme WTO vaidluste lahendamise konsultatsiooni, vaidluste lahendamise komisjoni, 
vahekohtumenetluse ja ametliku kaebusega. Viimane otsus pikas otsuste jadas tehti 2008. 
aasta oktoobris, kui WTO tegi segaotsuse, mis võimaldas USA-l kaubandussanktsioone 
jätkata, aga lubas liidul ka oma keeldu säilitada. 

Jaanuaris 2009 teatas USA kavatsusest suurendada tariife teatavate vaidlusega seotud toodete 
puhul. Liit pidas seda meedet vaidluse eskaleerumiseks. Mais 2009 kirjutasid USA ja liit 
pärast mitmeid kõnelusi alla vastastikuse mõistmise memorandumile, mis pani aluse 
teatavatele muudatustele mitme järgmise aasta jooksul. Vastastikuse mõistmise 
memorandumi osana andis liit uue turulepääsu sellise veiseliha ekspordile USAst, mis oli 
kasvatatud kasvukiirendajaid kasutamata, ning USA peatas oma karistustariifid teatavatele 
liidu toodetele.

See pääs võimaldati kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi osa eraldamisega (määrus (EÜ) 
nr 617/2009). Esialgu anti turulepääs iga-aastase tariifikvoodi osa alusel 20 000 tonnile 
veiselihale, mis on toodetud ilma kasvuhormoonideta (nn kõrgekvaliteediline veiseliha), nagu 
lepiti kokku vastastikuse mõistmise memorandumis. Seda suurendati 2013. aastal 45 000 
tonnini. WTO eeskirjade järgimiseks avati see kvoot ka teistele kõlblikele riikidele. 

2016. aasta detsembris astusid Ameerika Ühendriigid oma veiselihatööstuse taotlusel – kes 
väljendas muret tariifikvoodi osa rakendamise pärast – samme, et taaskehtestada 
karistustariifid vaidlusaluste liidu toodete loetelu suhtes. Selleks et hoida ära kõrgendatud 
tollimaksude ennistamine teatavate liidu toodete suhtes, pidasid Ameerika Ühendriigid ja liit 
muudetud vastastikuse mõistmise memorandumi kohaselt konsultatsioone selle toimimise üle, 
kusjuures Ameerika Ühendriigid taotlesid tariifikvoodi osa eraldamist neile. 

Kokkulepitud lahendusega kaasneb määruse (EÜ) nr 617/2009 kohaselt avatud tariifikvoodi 
osa järkjärguline eraldamine 16 500 tonni ulatuses teistelt kõlblikelt tarnijatelt (Austraalia, 
Uruguay ja Argentina) Ameerika Ühendriikidele. Seitsmeaastase rakendusperioodi järgne 
jaotus on järgmine: selle tariifikvoodi osaga hõlmatud 45 000 tonnist eraldatakse Ameerika 
Ühendriikidele 35 000 tonni ja ülejäänud 10 000 tonni eraldatakse teistele kõlblikele 
tarnijatele. Komisjon soovis läbirääkimiste osana ja WTO nõuete täitmiseks jõuda oluliste 
tarnivate riikidega kokkuleppele ja sai kinnituskirjade vormis nende kirjaliku nõusoleku 
tariifikvoodi osa eraldamise kohta USA-le, vastavalt 10., 20. ja 31. mail 2019.

Raportöör teeb ettepaneku, et põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon soovitaks käesoleva 
kokkuleppe sõlmimine heaks kiita. Liitu saabuva veiseliha kogumaht ei suurene. Ameerika 
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Ühendriigid saavad suurema osa olemasolevast kvoodist, mida täidetakse igal aastal. 
Ameerika Ühendriikidega sõlmitav kokkulepe kaitseb liidu sidusrühmade huve teatavate liidu 
toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimaksude ohu eest. Raportöör rõhutab, et USA 
võib ju selle ümberjaotamise täielikult ära kasutada, kuid olemasolev üldkvoot on 45 000 
tonni ning see ja tootespetsifikatsioonid ei muutu, seega liidu varustamisele veiselihaga ei 
avalda see mõju. Kokkuleppega nähakse ette WTO vaidluse lõpetamine pärast kokkuleppe 
täielikku rakendamist.

******

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse 
komisjonil soovitada, et parlament kiidaks heaks nõukogu otsuse eelnõu, milles käsitletakse 
liidu nimel kokkuleppe sõlmimist Ameerika Ühendriikidega 13. juuli 2009. aasta määrusega 
(EÜ) nr 617/2009 (millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne 
imporditariifikvoot) ettenähtud tariifikvoodi osa eraldamise kohta Ameerika Ühendriikidele.


