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B8-0145/2018 

Uznesenie Európskeho parlamentu o útoku USA na podporu poskytovanú 

poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) 

(2018/2566(RSP)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na prešetrovanie, ktoré v nadväznosti na petíciu koalície za spravodlivý 

obchod so zrelými olivami týkajúcu sa údajnej nekalej hospodárskej súťaže zo strany 

španielskych vývozcov oznámili 13. júla 2017 Ministerstvo obchodu USA a Komisia 

USA pre medzinárodný obchod a ktorého cieľom je určiť, či vyvážané zrelé španielske 

olivy sú predmetom dumpingu na trhu USA a získavajú dotácie narúšajúce obchod, 

– so zreteľom na správu Komisie USA pre medzinárodný obchod z 5. augusta 2017, v 

ktorej sa uvádza, že španielsky vývoz zrelých olív poškodzuje a môže ohroziť toto 

odvetvie v Kalifornii, 

– so zreteľom na predbežné rozhodnutie Ministerstva obchodu USA z 21. novembra 2017 

o zavedení dočasných vyrovnávacích ciel na španielsky vývoz, 

– so zreteľom na predbežné rozhodnutie Ministerstva obchodu USA z 18. januára 2017 o 

zavedení dočasných antidumpingových ciel na španielsky vývoz, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. 

decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov 

na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa 

zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/20091, 

– so zreteľom na otázku Komisii o útoku USA na podporu poskytovanú 

poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi 

olivami) (O-000006/2018 – B8 0007/2018), 

– so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, 

A. keďže antidumpingové a najmä antisubvenčné prešetrovanie v USA v súvislosti so 

zrelými španielskymi olivami vytvára veľmi nebezpečný precedens pre ďalšie 

poľnohospodárske výrobky, v prípade ktorých sa tiež vyplácajú poľnohospodárske 

subvencie v rámci SPP; 

B. keďže existuje riziko, že vlády USA by mohla začať ďalšie podobné prešetrovania, čo 

by ohrozilo dvojstranné obchodné vzťahy v oblasti poľnohospodárstva a spochybnilo 

celý európsky poľnohospodársky model;  

C. keďže konečný výsledok antisubvenčného prešetrovania by mohol vyvolať podobné 

prešetrovania zo strany ďalších tretích krajín, a to aj v prípade iných agropotravinových 

výrobkov ako zrelé olivy, čo by poškodilo úsilie EÚ o začlenenie SPP do systému 

nenarúšajúceho obchod na medzinárodnej úrovni; 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608. 
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D. keďže Európska únia uskutočnila niekoľko reforiem SPP, ktoré boli zamerané okrem 

iného na zladenie jej poľnohospodárskej politiky s pravidlami WTO, a to zavedením 

radikálnych zmien, najmä prechodom zo systému viazanej podpory na systém oddelenej 

podpory; 

E. keďže subvencie prideľované z SPP primárnym producentom stolových olív v 

Španielsku by podľa prílohy II k Dohode WTO o poľnohospodárstve patrili do skupiny 

podpôr v rámci zeleného koša, pretože nie sú viazané na výrobu a nemajú narúšajúci 

vplyv na obchod;  

F. keďže tieto poľnohospodárske subvencie by sa nepovažovali za dotácie zamerané na 

konkrétne produkty v zmysle článku 2 Dohody WTO o subvenciách a vyrovnávacích 

opatreniach; 

G. keďže vyšetrovanie v prípade španielskych olív je jedným z viac ako 50 obchodných 

postupov, ktoré už USA začali v rámci svojej novej protekcionistickej politiky vedenej 

pod heslom Amerika na prvom mieste a ktoré majú za následok neodôvodnené a 

neprimerané obchodné obmedzenia narúšajúce transatlantické vzťahy; 

H. keďže existujú vážne pochybnosti o tom, či vzorec, ktorý vyšetrovatelia USA využívajú 

na výpočet predbežného antidumpingového rozpätia, je v súlade s pravidlami WTO; 

I. keďže prešetrovanie USA je zamerané na troch hlavných španielskych výrobcov, ktorí 

zabezpečovali 70 % španielskeho vývozu do USA, a antidumpingové a vyrovnávacie 

clá môžu mať vplyv na všetok vývoz zrelých olív zo Španielska, ktoré je najväčším 

svetovým producentom; 

J. keďže USA uvalili dočasné antidumpingové clá v priemernej výške 17,13 % na tri 

španielske spoločnosti, ktoré sú predmetom prešetrovania, a vyrovnávacie clá v 

priemernej výške 4,47 % na všetkých španielskych vývozcov;  

K. keďže španielski výrobcovia by mohli prísť o trh USA, ktorý im prinášal ročný obrat vo 

výške 70 miliónov EUR, zatiaľ čo konkurenti z tretích krajín, ako napríklad Egypt, 

Tunisko a Turecko, by mali prospech z medzery vo vývoze spôsobenej rozhodnutím 

USA; 

L. keďže v prípade negatívneho konečného výsledku prešetrovaní USA by obdobie 

uplatňovania mohlo trvať až päť rokov, po ktorých by mohlo nasledovať predĺženie o 

ďalších päť rokov, čo by znamenalo koniec španielskeho vývozu; 

M. keďže okrem vývozných strát musia spomínané tri spoločnosti hradiť veľmi vysoké 

poplatky za právne zastupovanie, ktoré už dosiahli viac ako 5 miliónov EUR; 

N. keďže konkurencieschopnosť španielskeho vývozu, ktorého trhový podiel v USA sa v 

posledných rokoch postupne zvyšoval, je výsledkom úsilia týchto spoločností o 

znižovanie nákladov prostredníctvom investícií do najmodernejších technológií a 

zlepšovania kvality, a nie dôsledkom európskych subvencií;  

O. keďže nárast španielskeho vývozu do USA (+ 20 % od roku 2013) umožnil vytvoriť 

tisícky pracovných miest a zabezpečil ekonomickú podporu pre oblasti Andalúzie, ktoré 
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patrili k regiónom najviac postihnutým hospodárskou krízou;  

P. keďže v priemere sa vyváža 83 % zrelých olív vyprodukovaných v Španielsku, čo 

svedčí o tom, že medzinárodné trhy majú pre tento produkt zásadný význam; 

Q. keďže 50 % olív spotrebovaných v USA sa dováža, pričom španielske olivy tvoria 37 % 

zo 100 miliónov kilogramov, ktoré sa v krajine spotrebujú, a to väčšinou pri výrobe 

spracovaných produktov, ako napríklad pizze; 

1. žiada Komisiu, aby španielskym spoločnostiam, ktoré sú predmetom prešetrovania zo 

strany USA, poskytla výraznú podporu vo forme poradenstva; 

2. vyzýva Komisiu, aby objasnila súlad vzorca, ktorý vyšetrovatelia USA využívajú na 

výpočet antidumpingového rozpätia, s pravidlami WTO; 

3. žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť napadnúť rozhodnutia USA pred orgánom 

WTO na urovnávanie sporov;  

4. vyzýva Komisiu, aby podnikla všetky možné diplomatické kroky na obhajobu toho, že 

poľnohospodárske subvencie Európskej únie nenarúšajú trh; 

5. súhlasí s tým, aby Európska únia dala podnet na podobné prešetrovania v súvislosti s 

poľnohospodárskymi produktmi USA, ktoré sa vyvážajú do EÚ, pričom sa treba 

zamerať na tie agropotravinové produkty, ktoré dostávajú od vlády USA subvencie 

narúšajúce obchod a dovážajú sa do EÚ vo významnom objeme, ako napríklad etanol, 

mandle, tvrdá pšenica a kukurica; 

6. vyjadruje vážne znepokojenie nad negatívnymi dôsledkami, ktoré môžu mať 

vyrovnávacie opatrenia USA pre celý európsky poľnohospodársky model;  

7. dôrazne kritizuje tieto a ďalšie reštriktívne obchodné opatrenia USA, ktoré v poslednom 

čase prijala vláda USA proti dovozu z EÚ, pretože sú jednoznačným prejavom novej 

protekcionistickejšej politiky, ktorá nie je v súlade s pravidlami WTO; domnieva sa, že 

uvedené opatrenia zvýšia všeobecnú nestabilitu v celosvetovom obchode a môžu vážne 

narušiť obchodné vzťahy s Európskou úniou;  

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej komisii a orgánom 

Spojených štátov. 


