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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií (EU) a Gruzií (dále jen „dohoda“) byla podepsána 

dne 27. června 2014 a Evropský parlament s ní vyslovil souhlas dne 18. prosince 2014 a je 

prozatímně uplatňována ode dne 1. září 2014.  

Dohoda zavádí ambiciózní preferenční obchodní režim mezi oběma stranami, známý jako 

prohloubená a komplexní zóna volného obchodu (DCFTA). Dohoda byla vyjednána 

na základě stejného přístupu, jaký byl použit při jednáních, která probíhala současně 

s ostatními zeměmi v regionu, jako např. s Moldavskem a Arménií (Arménie opustila 

myšlenku uzavřít tuto dohodu s EU a místo toho podepsala obchodní dohodu s Ruskem). 

EU je v současné době hlavním obchodním partnerem Gruzie. V současné době obchoduje 

Gruzie z 27,2 % s EU (sousedící Turecko a Ázerbájdžán jsou na 2. a 3. místě). Na druhé 

straně představuje obchod s Gruzií 0,1 % celkového obchodu EU, a to v celkové hodnotě 

2,6 miliardy EUR v roce 2014. Pokud jde o zemědělské produkty, jsou hlavními produkty 

dováženými do EU z Gruzie čerstvé nebo sušené lískové ořechy, minerální vody a víno. 

EU do Gruzie vyváží především zpracované zemědělské produkty (jako jsou destiláty a jiné 

potravinové přípravky), jakož i mléčné výrobky.  

Níže uvedená tabulka obsahuje statistické údaje o zemědělských dovozech z Gruzie do EU 

v letech 2009–2014. 

DOVOZ z GRUZIE do EU 28  x 1.000.000 € 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Průměr 
za období 

2009–
2014 

ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY [v mil. EUR] 41 49 80 70 102 130 79 

ZPRACOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY [v 
mil. EUR] 

5 9 9 18 21 25 15 

VEŠKERÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY [v mil. 
EUR]  

46 58 89 88 123 155 93 

ZPRACOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY / 
VEŠKERÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY 

11,6% 15,7% 10,1% 20,4% 17,4% 16,2% 15,7% 

VEŠKERÉ KOMODITY CELKEM [v mil. EUR] 509 556 581 559 639 631 579 

VŠECHNY ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY / 
VEŠKERÉ KOMODITY CELKEM 

9,0% 10,4% 15,4% 15,8% 19,2% 24,5% 16,1% 

 

Dohoda obsahuje v článku 27 tzv. „mechanismus proti obcházení“, který poskytuje možnost 

znovu zavést celní sazbu podle doložky nejvyšších výhod, pokud dovozy některých 

zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Gruzie (uvedených v příloze II-C) 

překročí určitou hranici (průměrný roční objem dovozů) bez řádného odůvodnění jejich 

přesného původu.  

Příloha II-C této dohody obsahuje seznam konkrétního zboží zahrnutého do následujících 

kategorií produktů a jejich příslušné spouštěcí objemy (v tunách): hovězí, vepřové a skopové 
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maso (4 400 t), drůbeží maso (550 t), mléčné výrobky (1 650 t), vejce ve skořápce (6 000 t), 

vejce a vaječné albuminy (330 t), houby (220 t), obiloviny (200 000 t), slad a pšeničný lepek 

(330 t), škrob (550 t), cukry (8 000 t), otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky 

(2 200 t), kukuřice cukrová (1 500 t), zpracovaný cukr (6 000 t), zpracované obiloviny 

(3 300 t) a cigarety (500 t). 

Podle dostupných informací žádný z dovozů v rámci šetření zkoumajícího obcházení předpisů 

nepřesahoval více než 1 tunu, a to ať už v roce 2014 či ve stávajícím roce. V roce 2015 až do 

dnešního dne se míry plnění pro dovoz z Gruzie do Unie, v rámci šetření zkoumajícího 

obcházení předpisů, nacházejí u všech kategorií výrobků pod 1 %. 

Avšak začlenění „doložky o obcházení“ je nutné, aby se zabránilo dovozům negruzínských 

produktů do Unie přes Gruzii, jež by využívaly výhod ustanovení dohody, a zejména, aby se 

zabránilo tomu, aby země, které mají uzavřenou dvoustrannou dohodu o volném obchodu 

s Gruzií, například Turecko a země seskupení EUROPMED, používaly dohodu s Unií za 

účelem obcházení „pravidel původu“. Toto ustanovení rovněž slouží jako mechanismus 

na ochranu gruzínských výrobců proti možnému zneužití a bezprecedentní konkurenci ze 

strany negruzínských výrobců. 

Zpravodaj podporuje návrh Komise, pokud jde o začlenění do právních předpisů Unie 

příslušné části sjednaného znění dohody, a stanoví postupy, aby bylo zajištěno její účinné 

uplatňování s cílem předejít možným negativním dopadům na trh Unie.  

****** 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně 

příslušný výbor, aby vzal v úvahu následující pozměňovací návrh:  

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Text proposed by the Commission Amendment 

(8) Aby se předešlo negativnímu dopadu 

na trh Unie v důsledku zvýšení dovozu, 

Komise by měla přijmout okamžitě 

použitelné prováděcí akty, pokud to 

v řádně odůvodněných případech, které se 

týkají dočasného pozastavení preferenčních 

celních sazeb v rámci mechanismu proti 

obcházení opatření stanoveném dohodou, 

vyžadují závažné naléhavé důvody, 

(8) Aby se předešlo negativnímu dopadu 

na trh Unie v důsledku zvýšení dovozu 

výrobků z Gruzie, které jdou nad rámec 

objemu uvedeného v příloze II-C smlouvy, 
měla by Komise přijmout okamžitě 

použitelné prováděcí akty, pokud to 

v řádně odůvodněných případech, které se 

týkají dočasného pozastavení preferenčních 

celních sazeb v rámci mechanismu proti 

obcházení opatření stanoveného dohodou, 

vyžadují závažné naléhavé důvody, 
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