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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund till förslaget: 
Till följd av dödläget i WTO mellan Förenta staterna och Europeiska unionen i fråga om 
import av ”hormonbehandlat nötkött”, har dessa båda parter nu nått en överenskommelse som 
innebär ett slut på denna långvariga och skadliga kontrovers. 

Denna lösning, som förhandlades fram av den dåvarande kommissionsledamoten med ansvar 
för handel, Catherine Ashton, och Förenta staternas regering, undertecknades den 
13 maj 2009. Avtalet innehåller ett tvåfasförfarande som gradvis minskar Förenta staternas 
sanktioner på produkter från unionen, samtidigt som unionen gradvis ökar tullkvoten för 
hormonfritt nötkött av ”hög kvalitet”1. Den första fasen i detta avtal inleddes genom rådets 
förordning (EG) nr 617/2009 som öppnar en ytterligare tullkvot för import av 20 000 ton 
nötkött av hög kvalitet till gemenskapen; i gengäld upphävde Förenta staterna 68 procent av 
sina sanktioner. Nu är det dags att godkänna den andra fasen i detta avtal, vilken enligt det 
berörda samförståndsavtalet2 måste inledas den 1 augusti 2012. Den andra fasen innebär att 
Förenta staterna helt upphäver sina sanktioner i utbyte mot en ytterligare ökning av unionens 
tullkvot med 25 000 ton för Förenta staterna och 3 200 ton för Kanada. 

För första gången har Europaparlamentet en medlagstiftande roll tillsammans med rådet i 
detta ärende, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 

Ståndpunkt: 
Föredraganden ställer sig helt bakom kommissionens förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 617/2009 om öppnande av en 
autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet. 

Föredraganden vill särskilt betona några av de viktiga fördelar som detta avtal kommer att 
medföra för unionen. 

1. Avtalet innebär att unionen kan behålla sitt förbud mot kött och köttprodukter från 
nötkreatur som behandlats med hormoner, trots att unionen har ansetts bryta mot sina 
WTO-skyldigheter. 

2. Det är mycket viktigt för unionen att den andra fasen i detta avtal godkänns för att se till 
att Förenta staternas sanktioner på europeiska produkter från 26 medlemsstater 
(samtliga utom Förenade kungariket) helt upphävs, vilka uppgår till över 
250 miljoner USD enligt dagens handelsvillkor. Några av de länder som har mest att 
vinna på de upphävda sanktionerna är Italien (över 99 miljoner USD i handelsvärde), 
Polen (25 miljoner USD), Grekland och Irland (båda 24 miljoner USD), Tyskland och 
Danmark (båda 19 miljoner USD), Frankrike (13 miljoner USD) och Spanien 
(9 miljoner USD). Några av de viktigaste nationella produkterna som påverkas av 
sanktionerna är: mineralvatten, fläskkött, konserverad och bearbetad frukt, choklad, juice, 
havre, tuggummi, marmelad, roquefortost, färsk tryffel etc.  

                                               
1 För den exakta definitionen av ”nötkött av hög kvalitet”, särskilt i detta avtal, se artikel VI i dokument 
WT/DS26/28 av den 30 september 2009.
2 Dokumenten WT/DS26/28 av den 30 september 2009 och WT/DS48/26 av den 22 mars 2011. 
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3. Om avtalet skulle förkastas, skulle sanktionerna återinföras och tvistlösningsprocessen 
stranda. Unionen skulle då riskera ytterligare motåtgärder och i själva verket vara 
tvungen att kompensera Förenta staterna för skador som orsakats på grund av att WTO:s 
beslut inte har följts. 

4. Det bör även noteras att följderna av den andra fasen i avtalet för EU:s nötköttsmarknad 
bör bli små, eftersom den kompletterande autonoma tullkvoten för hormonfritt nötkött 
utgör endast 0,36 procent av EU:s totala marknad för nötkött1. 

5. Ingåendet av detta slutliga avtal innebär att Europaparlamentet sänder en mycket viktig 
signal till Förenta staterna om att man är villig att fördjupa de transatlantiska 
handelsförbindelserna och förbättra tvistlösningsförfarandena inom WTO genom att 
hantera känsliga frågor mer pragmatiskt och effektivt och på ett sätt som är politiskt sett 
mindre skadligt. 

Förenta staterna har redan gått med på att helt upphäva alla sanktioner mot unionen i 
maj 2011, vilket banar väg för ett snabbt genomförande av den andra fasen i avtalet. Det är 
därför viktigt för unionen att infria sin del av överenskommelsen i god tid för att kunna 
respektera tidsfristen den 1 augusti 2012. 

******

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för internationell 
handel att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet ska anta sin ståndpunkt vid 
första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

                                               
1 Se Eurostats uppgifter om köttproduktion: nötkreatur (slaktsiffror för 2010)


