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LÜHISELGITUS

Ettepaneku taust 
Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit on pärast erimeelsusi hormoonide abil kasvatatud 
loomaliha impordi osas saavutanud WTOs omavahelise kokkuleppe, mis lõpetab 
vastavasisulise pika ja kahjuliku vaidluse.

Kõnealune kokkulepe, mille üle pidasid läbirääkimisi Catherine Ashton, kes oli tollal ELi 
kaubandusvolinik, ja USA valitsus, allkirjastati 13. mail 2009. Kokkuleppes nähakse ette 
kahe-etapiline kord, mille alusel USA vähendab järk-järgult liidu toodete suhtes kehtestatud 
sanktsioonide taset ning samal ajal suurendab Euroopa Liit järk-järgult kasvuhormoonidega 
töötlemata kõrgekvaliteedilise veiseliha1 tariifikvooti. Nõukogu määrusega (EÜ) nr 617/2009 
avati esimeses etapis täiendav tariifikvoot 20 000 tonni ja USA tühistas vastuseks 68% 
omapoolselt loetletud sanktsioonidest. Nüüd on tarvis heaks kiita selle kokkuleppe teine 
etapp, mille rakendamise tähtaeg on vastastikuse mõistmise memorandumi2 kohaselt 1. august 
2012. Teises etapis kõrvaldab USA kõik allesjäänud sanktsioonid ja vastutasuks suurendab 
EL kõnealust tariifikvooti USA toodetele 25 000 ja Kanada toodetele 3200 tonni võrra. 

Kõnealuse toimiku osas on Euroopa Parlament kooskõlas seadusandliku tavamenetlusega 
esmakordselt koos nõukoguga kaasseadusandja.

Seisukoht 
Raportöör toetab täielikult komisjoni ettepanekut muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega nõukogu määrust (EÜ) nr 617/2009, millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha 
autonoomne imporditariifikvoot. 
Raportöör sooviks juhtida tähelepanu mõnele peamisele eelisele, mida kõnealune kokkulepe 
liidule pakuks. 

1. Kõnealune kokkulepe võimaldab liidule hormoonidega töödeldud liha ja lihatoodete 
keelu säilitamise, vaatamata asjaolule, et liit leiti olevat süüdi WTO kohustuste 
rikkumises. 

2. Kokkuleppe teise etapi vastuvõtmine on liidule äärmiselt oluline, tagamaks, et USA 
tühistab kõik 26 liikmesriigist (kõik peale Ühendkuningriigi) pärit toodetele kehtestatud 
sanktsioonid, mille tõttu jääb praegustes kaubandusoludes igal aastal saamata 250 
miljonit USA dollarit. Sanktsioonide tühistamisest saaksid kõige enam kaubanduslikku 
kasu Itaalia (99 mln USD), Poola (25 mln USD), Kreeka ja Iirimaa (mõlemad 24 mln 
USD), Saksamaa ja Taani (mõlemad 19 mln USD), Prantsusmaa (13 mln USD) ja 
Hispaania (9 mln USD). Sanktsioonid hõlmavad järgmisi olulisi liikmesriikide tooteid: 
mineraalvesi, sealiha, konserveeritud ja töödeldud puuviljad, šokolaad, mahl, kaer, 
närimiskumm, moos, Roquefort'i juust, värsked trühvlid jne.

3. Kui kokkulepe lükatakse tagasi, kehtestatakse taas sanktsioonid ja vaidluste lahendamise
protsess ebaõnnestub. Euroopa Liit riskiks edasiste vastumeetmetega ning WTO 

                                               
1 Kõnealuses leppes kasutatud „kõrgekvaliteedilise veiseliha” täpset definitsiooni vt 30. septembri 2009. a 
dokumendi WT/DS26/28 artiklist VI.
2 30. septembri 2009.a dokument WT/DS26/28 ja 22. märtsi 2011. a dokument WT/DS48/26. 
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eeskirjade rikkumisest tuleneva kahju korvamisega USAle.

4. Samuti tuleks märkida, et kokkuleppe teise etapi mõju ELi veiselihaturule on eeldatavalt 
väike, arvestades et kasvuhormoonidega töötlemata veiseliha täiendav autonoomne 
imporditariifikvoot vastab vaid 0,36% ELi veise- ja vasikaliha koguturust.1

5. Kõnealuse lõpliku kokkuleppe sõlmimisega saadab Euroopa Parlament USAle väga 
olulise signaali, et ta soovib süvendada Atlandi-üleseid kaubandussuhteid ja täiustada 
WTO vaidluste lahendamise käsitluslepet, rakendades keeruliste küsimuste 
lahendamiseks pragmaatilisemat, tõhusamat ja poliitilisi suhteid vähem kahjustavat 
lähenemisviisi. 

USA on juba nõustunud kõigi Euroopa Liidu vastaste sanktsioonide täieliku peatamisega 
2011. aasta mais, sillutades teed kokkuleppe teise etapi kiirele rakendamisele. Seetõttu on 
oluline, et liit täidaks omalt poolt lepet õigeaegselt, pidamaks kinni 1. augusti 2012.aasta 
tähtajast. 

******

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse 
komisjonil teha Euroopa Parlamendile ettepanek võtta vastu esimese lugemise seisukoht, mis 
ühtib komisjoni ettepanekuga.

                                               
1 Vt. Eurostati andmebaasi liha tootmise kohta: loomakari (2010. a tapetud loomade arv)


