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LYHYET PERUSTELUT

Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat vuodesta 1989 käyneet pitkää kauppakiistaa unionin 
päätöksestä, joka koskee hormonikäsitellyn lihan kieltämistä. Yhdysvaltojen ensimmäisenä 
toimena vuonna 1989 olivat rankaisutullit, joilla määrättiin 100 prosentin arvotulli tietyille 
elintarviketuotteille, ja ne olivat voimassa vuoteen 1996 asti. Toisella toimella Yhdysvallat 
määräsi vuonna 1999 jälleen 100 prosentin arvotullin tietyille unionin elintarvikkeille. Unioni 
on tähän päivään asti kieltänyt edelleen hormonikäsitellyn lihan tuonnin, ja se rajoittaa 
suurimman osan unioniin suuntautuvasta lihantuonnista sellaisen naudanlihan rajalliseen 
tuontiin, joka on sertifioitu ilman hormoneja tuotetuksi.

Yhdysvallat ja unioni ovat vuosien mittaan yrittäneet ratkaista tätä kiistaa (DS 26 – ”EY–
hormonit”) useilla sitä koskeneilla WTO:n kuulemisilla, riitojenratkaisupaneeleilla, 
välimiesmenettelyillä sekä virallisilla valituksilla. Viimeisin päätöksistä tehtiin lokakuussa 
2008. Tuolloin WTO teki yhdistetyn päätöksen, joka salli Yhdysvaltojen jatkavan 
kauppapakotteitaan mutta antoi unionin samalla jatkaa omaan kieltoaan.

Tammikuussa 2009 Yhdysvallat ilmoitti aikeestaan nostaa kiistaan liittyen joidenkin 
tuotteiden tulleja. Unioni katsoi tämän kiihdyttävän kiistaa. Toukokuussa 2009 Yhdysvallat ja 
unioni allekirjoittivat moniosaisten neuvottelujen jälkeen yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
käyttöön otetaan lähivuosina asteittain tiettyjä muutoksia. Osana yhteisymmärryspöytäkirjaa 
unioni myönsi uuden markkinoille pääsyn ilman kasvua edistäviä tekijöitä tuotetulle 
yhdysvaltalaiselle tuontinaudanlihalle, ja Yhdysvallat poisti tiettyjen unionin tuotteiden 
rankaisutullit.

Markkinoille pääsy toteutettiin ottamalla käyttöön korkealaatuista naudanlihaa koskeva 
tariffikiintiö (asetus (EY) N:o 617/2009). Alun perin markkinoille pääsy myönnettiin 
vuotuisella 20 000 metrisen tonnin tariffikiintiöllä ilman kasvua edistäviä hormoneja 
tuotetulle naudanlihalle (korkealaatuiselle naudanlihalle), kuten yhteisymmärryspöytäkirjassa 
oli sovittu. Määrää kasvatettiin 45 000 metriseen tonniin vuonna 2013. WTO:n sääntöjen 
noudattamiseksi sama kiintiö avattiin myös muille ehdot täyttäville maille.

Joulukuussa 2016 Yhdysvaltojen naudanliha-ala, joka oli huolissaan tariffikiintiön 
toteuttamisesta, esitti pyynnön, jonka seurauksena Yhdysvallat alkoi taas ottaa käyttöön 
rankaisutulleja tietyille kiistaan liittyville unionin tuotteille. Jotta korotettuja tulleja ei alettaisi 
kantaa uudelleen tietyistä unionin tuotteista, Yhdysvallat ja unioni neuvottelivat tarkistetun 
yhteisymmärryspöytäkirjan toiminnasta, ja tällöin Yhdysvallat pyysi osuutta tariffikiintiöstä.

Sovitun ratkaisun mukaan 16 500 metristä tonnia avatusta tariffikiintiöstä jaetaan vähitellen 
asetuksen (EY) N:o 617/2009 mukaisesti muilta ehdot täyttäviltä toimittajilta (Australia, 
Uruguay ja Argentiina) Yhdysvalloille. Tästä tuloksena saatava jakauma on seitsemän vuoden 
toteutusvaiheen jälkeen seuraava: 35 000 metristä tonnia tämän tariffikiintiön 45 000 
metrisestä tonnista jaetaan Yhdysvalloille ja loput 10 000 metristä tonnia muille ehdot 
täyttäville toimittajille. Osana neuvotteluja ja WTO:n vaatimusten täyttämiseksi komissio 
haki merkittävien toimittajamaiden suostumusta ja sai niiden kirjallisen hyväksynnän 
tariffikiintiön osan myöntämiselle Yhdysvalloille 10., 20. ja 31. toukokuuta 2019 
vastaanotetuilla hyväksymiskirjeillä.
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Valmistelija ehdottaa, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta suosittelee 
tämän sopimuksen hyväksymistä. Unioniin tulevan naudanlihan kokonaismäärä ei kasva. 
Yhdysvaltojen osuus nykyisestä, vuosittain täytettävästä kiintiöstä on entistä suurempi. 
Yhdysvaltojen kanssa tehty sopimus suojaa unionin sidosryhmien etuja siltä uhalta, että 
tiettyjen unionin tuotteiden tulleja nostetaan. Valmistelija korostaa, että Yhdysvallat voi 
hyödyntää täysin tätä uutta jakoa, mutta tämänhetkinen 45 000 metrisen tonnin 
kokonaiskiintiö ja tuotteiden määritelmät eivät kuitenkaan muutu, joten asia ei vaikuta 
naudanlihan toimittamiseen unioniin. Tämän sopimuksen mukaan WTO:n kiista päättyy, kun 
sopimus on pantu täysimääräisesti täytäntöön.

******

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta kehottaa asiasta vastaavaa kansainvälisen 
kaupan valiokuntaa suosittelemaan, että parlamentti hyväksyy esityksen neuvoston 
päätökseksi korkealaatuisen naudanlihan autonomisen tuontitariffikiintiön avaamisesta 
13. heinäkuuta 2009 annetussa asetuksessa (EY) N:o 617/2009 säädetyn tariffikiintiön 
osuuden myöntämistä Yhdysvalloille koskevan Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehtävän 
sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta.


