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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksen asiayhteys: 
Hormonilihaa koskeneen Amerikan Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen WTO-kiistan
ratkaisemisen jälkeen osapuolet ovat päässeet sopimukseen, joka lopettaa mainitun 
pitkäaikaisen ja vahingollisen kiistan. 

Silloisen EU:n kauppakomissaarin Catherine Ashtonin neuvottelema EU:n ja Yhdysvaltojen 
välisen kiistan ratkaiseva sopimus allekirjoitettiin 13. toukokuuta 2009. Ratkaisu sisältää 
kaksivaiheisen järjestelyn, jonka mukaisesti Yhdysvallat vähentää asteittain EU:sta peräisin 
olevia tuotteita koskevia pakotteitaan ja EU puolestaan korottaa asteittain ilman hormoneja 
tuotetun korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiötään1. Mainitun sopimuksen ensimmäinen 
vaihe pantiin täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 617/2009, joka mahdollisti toisen 
20 000 tonnin tariffikiintiön avaamisen, minkä vastineeksi Yhdysvallat lakkautti 68 prosenttia 
vastatoimistaan. Nyt on tullut aika hyväksyä sopimuksen toinen vaihe, joka on pantava 
täytäntöön viimeistään 1. elokuuta 2012 asiaa koskevien yhteisymmärryspöytäkirjojen 
mukaisesti2. Tämä toinen vaihe sisältää Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden täydellisen 
poistamisen, jonka vastineeksi Euroopan unioni laajentaa tariffikiintiötään Yhdysvaltojen 
osalta ylimääräisellä 25 000 tonnilla ja Kanadan osalta 3 200 tonnilla. 
Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät asiakirjaa ensimmäistä kertaa yhdessä 
lainsäädäntövallan käyttäjinä osalta tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn mukaisesti. 

Parlamentin kanta: 
Valmistelija antaa vahvan tukensa komission ehdotukselle Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi korkealaatuisen naudanlihan autonomisen tuontitariffikiintiön 
avaamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 617/2009 muuttamisesta. 
Valmistelija haluaa korostaa joitakin mainitun sopimuksen Euroopan unionille tuomia 
tärkeimpiä etuja. 

1. Tämän sopimuksen myötä Euroopan unioni voi pitää voimassa hormonilihaa ja 
hormonilihatuotteita koskevan tuontikieltonsa siitä huolimatta, että Euroopan unionin 
on todettu rikkoneen WTO-velvoitteitaan. 

2. Mainitun sopimuksen toisen vaiheen hyväksyminen on ratkaisevan tärkeää Euroopan 
unionin kannalta, koska sen avulla voidaan varmistaa 26 jäsenvaltiosta (Iso-Britannia 
pois lukien) peräisin olevia tuotteita koskevien Yhdysvaltojen asettamien 250 miljoonan 
USD arvoisten pakotteiden täydellinen poistaminen. Pakotteiden poistamisesta eniten 
hyötyviä jäsenvaltiota ovat Italia 99 milj. USD, Puola 25 milj. USD, Kreikka ja Irlanti 
kumpikin 24 milj. USD, Saksa ja Tanska kumpikin 19 milj. USD, Ranska 13 milj. USD 
ja Espanja 9 milj. USD. Tärkeimpiä pakotteiden alaisia kansallisia tuotteita ovat olleet 
seuraavat: mineraalivesi, sianliha, hedelmäsäilykkeet, suklaa, mehut, kauratuotteet, 
purukumi, hillot, Roquefort-juusto, tuoreet tryffelit jne. 

                                               
1 Korkealaatuisen naudanlihan täsmällinen määritelmä erityisesti tämän sopimuksen yhteydessä: ks. 
30. syyskuuta 2009 päivätyn asiakirjan WT/DS26/28 VI artikla 
2 Asiakirjat WT/DS26/28, 30 syyskuuta 2009 ja WT/DS48/26, 22. maaliskuuta 2011 
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3. Jos sopimus hylätään, pakotteet palautetaan voimaan ja kiistojenratkaisumenettely 
romahtaa. Euroopan unioni saattaisi joutua uusien vastatoimien kohteeksi, mikä 
käytännössä tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni joutuisi korvaamaan Yhdysvalloille 
vahingot, jotka aiheutuvat WTO:n ratkaisupäätösten noudattamatta jättämisestä. 

4. Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon myös se, että sopimuksen toiseen vaiheen 
vaikutukset EU:n naudanlihamarkkinoihin olisivat vähäiset, koska hormonilihan 
autonomisen tuontitariffikiintiön korottaminen vastaa vain noin 0,36 prosenttia 
EU:n naudan- ja vasikanlihan kokonaismarkkinoista1. 

5. Hyväksymällä mainitun lopullisen sopimuksen Euroopan parlamentti lähettää 
Yhdysvalloille hyvin tärkeän signaalin siitä, että EP haluaa vahvistaa transatlanttisia 
kauppasuhteita ja parantaa WTO:n kiistanratkaisumenettelyjä suhtautumalla hankaliin 
kysymyksiin pragmaattisemmin, tehokkaammin ja vähemmän poliittisia vahinkoja 
aiheuttavalla tavalla. 

Yhdysvallat on hyväksynyt kaikki Euroopan unionia koskeneiden pakotteiden täydellisen 
poistamisen jo toukokuussa 2011 ja on valmistellut näin etenemistä kohti sopimuksen toisen 
vaiheen nopeaa täytäntöönpanoa. Näin ollen on tärkeää, että Euroopan unioni täyttää omat 
velvoitteensa hyvissä ajoin ennen määräaikaa, joka on 1. elokuuta 2012. 

******

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen 
kaupan valiokuntaa esittämään, että parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan 
komission ehdotuksen.

                                               
1 Ks. Eurostatin lihantuotantoa koskeva tietokanta: nautakarja (teurastusluvut vuonna 2010)


