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Eduskunta        LAUSUNTO 
Maa- ja metsätalousvaliokunta    4.3.2014 
         
 
Lausunnon antaja: Elintarviketeollisuusliitto ry 
  
 
 
 
Viite: Komission suositus neuvostolle komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut 
transatlanttisesta kauppa- ja investointisopimuksesta EU:n ja Yhdysvaltojen välillä (E 
43/2013 vp, 2. jatkokirjelmä)  
 
Elintarviketeollisuusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto maa- ja metsätalousvalio-
kunnalle EU:n ja USA.n välillä käytävistä vapaakauppaneuvotteluista. 
 
Elintarviketeollisuusliitto ry tuo tässä yhteydessä esille jo aiemmin lausumansa elintarvi-
kesektorin kannalta keskeiset asiat. Liitto tukee vapaakauppaneuvotteluissa tavoiteltavaa 
yritysten markkinoillepääsyn parantamista ja kaupanesteiden purkamista yleensä. Yhdysval-
tojen markkinoilta mahdollisesti saatavat uudet liiketoimintamahdollisuudet olisivat tärkeitä 
koko EU:n että Suomen talouden kannalta. Vientimahdollisuuksia haetaan myös elintarvike-
teollisuudessa tänä päivänä aiempaa innokkaammin ja vienti on alan kasvun kannalta kes-
keinen kysymys. Elintarvikealalla on kuitenkin myös tärkeitä defensiivisiä intressejä, jotka 
liitto toivoo huomioitavan nyt käytävissä neuvotteluissa. 
 
EU:ssa ja Suomessa elintarvikeala on yksi säädellyimmistä elinkeinoista. Lainsäädäntömuu-
tokset edellyttävät elintarviketuotannossa muutoksia tuotantotapoihin sekä uusia investointe-
ja tuotantorakennuksiin, -laitteisiin tai järjestelmiin. Usein vastaavia säädöksiä ei kolmansis-
sa maissa ole.  Jos halutaan huolehtia EU-tuotannon kilpailukyvystä, tulee lainsäätäjän teh-
dä jo uusia vaatimuksia suunniteltaessa kattavat arviot vaikutuksista elinkeinoelämälle.  
Toimijoilla on myös täysi syy odottaa, että kilpailukyvystä huolehtiva lainsäätäjä toimii joh-
donmukaisesti ja esittää samat vaatimukset tuonnille kuin mitä se asettaa omalle tuotannol-
leen.  
 
Esimerkkeinä tiukasti säädellyistä kokonaisuuksista voi mainita kotieläintuotannon, eläinpe-
räisten tuotteiden valmistamisen ja yleensä tuotannon turvallisuuden ja hygienian. Kotieläin-
sektorilla EU on myös profiloitunut suuriin kauppakumppaneihinsa verrattuna tuotannon vas-
tuullisuuteen ja eettisyyteen, kuten eläinten hyvinvointiasioihin, liittyvissä kysymyksissä. 
Edellä mainitut kokonaisuudet eivät kuitenkaan ole vapaakauppaneuvotteluissa selkeästi 
tunnustettuja neuvotteluaiheita. EU:n omalle tuotannolleen asettamat vaatimukset nostavat 
tuotantokustannuksia EU-maissa, eivätkä kustannukset ole useinkaan helposti perittävissä 
lopputuotteiden hinnoissa. Tämä heikentää käytännössä EU-tuotannon asemaa maailman-
kaupassa, jossa hinnalla on varsin suuri merkitys. 
 
Elintarviketeollisuusliitto ry pitää erittäin tärkeänä, että naudan-, sian- ja siipikarjanliha kat-
sottaisiin EU:n ja USA:n välisissä vapaakauppaneuvotteluissa herkiksi tuotteiksi ja tuontia 
hallittaisiin kiintiöiden avulla. Näiden sektoreiden lisäksi herkäksi tuotteeksi on esitetty peru-
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natärkkelystä. Erityisen tärkeänä liitto pitää myös sitä, että EU asettaa kauppaneuvotteluissa 
tuontiehdoiksi samat eläinten hyvinvointi -, hygienia-, yms. vaatimukset kuin mitä omalta tuo-
tannoltamme edellytämme. EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteissa on vuosikausia keskus-
teltu kasvuhormonien käytöstä tuotantoeläinten kasvatuksessa. Elintarviketeollisuusliitto ry 
ei kannata kasvuhormonien käytön sallimista tai hyvin vapaata eläinlääkkeiden käyttöä 
eläintautien ennaltaehkäisyyn. Nämä asiat ovat mielestämme yhä tärkeämpiä eurooppalai-
selle kuluttajalle eikä EU:n tule muiden kuin elintarvikesektorin tavoitteiden takia muuttaa 
peruslinjaansa näissä tuotannon eettisyyteen liittyvissä kysymyksissä. 
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