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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti návrhu 
V důsledku patové situace, v níž se ve Světové obchodní organizaci ocitly Spojené státy 
americké (USA) a Unie kvůli dovozu „hormonálně ošetřeného hovězího masa“, byla nyní 
mezi USA a Unií uzavřena dohoda, která má tento vleklý a obtížný spor ukončit. 

Toto řešení, které s americkou vládou vyjednala Catherine Ashtonová, tehdejší komisařka EU 
pro obchod, bylo schváleno 13. května 2009. Výsledná dohoda stanovuje dvoufázové 
opatření, v jehož rámci USA postupně sníží množství sankcí uvalených na produkty z Unie, 
zatímco Unie postupně zvýší celní kvótu pro „vysoce jakostní“ hovězí maso ze skotu 
neošetřovaného hormony.1 První fáze této dohody byla stanovena v nařízení Rady (ES) 
č. 617/2009, čímž se otevřela dodatečná celní kvóta v hodnotě 20 000 tun a ze strany USA 
bylo na oplátku odstraněno 68 % uvedených sankcí. Nyní by se mělo přistoupit ke schválení 
druhé fáze této dohody, která musí být na základě příslušných memorand o porozumění 
realizována do 1. srpna 2012.2 Tento druhý krok představuje celkové odstranění sankcí ze 
strany USA výměnou za další rozšíření celní kvóty Unie o 25 000 tun pro USA a 3 200 tun 
pro Kanadu. 

V této záležitosti se na základě řádného legislativního postupu Evropský parlament poprvé 
spolupodílí na tvorbě právních předpisů s Radou.

Funkce: 
Navrhovatel důrazně podporuje návrh Komise na nařízení Evropského Parlamentu a Rady, 
kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 617/2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz 
vysoce jakostního hovězího masa, a rád by vyzdvihl některé z hlavních výhod, které by tato 
dohoda Unii přinesla. 

1. Tato dohoda umožňuje Unii udržovat v platnosti zákaz hormonálně ošetřeného 
hovězího masa a masných výrobků, přestože jím Unie porušuje své závazky vůči 
Světové obchodní organizaci. 

2. Zavedení druhé fáze této dohody má pro Unii zásadní význam, aby zajistila kompletní 
zrušení sankcí USA uvalených na evropské výrobky pocházející z 26 členských států 
(kromě Spojeného království), jež za stávajících obchodních podmínek činí přes 250 
milionů USD. Mezi země, které ze zrušení sankcí budou nejvíce těžit, patří Itálie s více 
než 99 miliony USD obchodní hodnoty, Polsko s 25 miliony USD, Řecko a Irsko každé 
po 24 milionech USD, Německo a Dánsko každé po 19 milionech USD, Francie s 13 
miliony USD a Španělsko s 9 miliony USD. Mezi jedny z nejdůležitějších produktů 
jednotlivých států, na něž se sankce vztahují, se řadí minerální voda, vepřové maso, 
konzervované a upravené ovoce, čokoláda, džusy, oves, žvýkačky, džem, sýr Roquefort, 
čerstvé lanýže atd.

                                               
1 Přesné definice spojení „vysoce kvalitní hovězí“ zejména pro účely této dohody viz článek VI dokumentu 
WT/DS26/28 ze dne 30. září 2009.
2 Dokumenty WT/DS26/28 ze dne 30. září 2009 a WT/DS48/26 ze dne 22. března 2011. 
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3. Kdyby byla dohoda zamítnuta, došlo by k obnovení sankcí, a pokusy o urovnání sporu by 
ztroskotaly. Unie by riskovala další odvetná opatření, jež by měla Spojeným státům 
následně nahradit škody vzniklé na základě toho, že Unie nesplnila požadavky 
vyplývající z rozhodnutí Světové obchodní organizace. 

4. Také je třeba poznamenat, že dopad druhé fáze dohody na trh s hovězím masem v EU by 
měl být malý vzhledem k tomu, že dodatečná autonomní celní kvóta pro hormonálně 
ošetřené hovězí maso odpovídá pouze 0,36 % z celkového trhu s hovězím a telecím 
masem v EU.1

5. Uzavřením této konečné dohody dá Evropský parlament Spojeným státům jasně najevo, 
že je ochoten prohloubit transatlantické obchodní vztahy a zlepšit urovnávání sporů ve 
Světové obchodní organizaci tím, že zaujme pragmatičtější, účinnější a politicky méně 
nepříznivý postoj k obtížným otázkám. 

Spojené státy už v květnu 2011 souhlasily se zrušením všech sankcí vůči Unii, čímž připravily 
půdu pro rychlé provedení druhé fáze dohody. Proto je pro Unii důležité, aby své části 
úmluvy dostála včas a lhůtu stanovenou na 1. srpna 2012 splnila. 

******

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako 
odpovědný výbor, aby Parlamentu navrhl zaujmout stanovisko v prvním čtení a návrh Komise 
přijmout. 

                                               
1 Viz databáze Eurostatu o výrobě masa: dobytek (hodnoty týkající se porážky v roce 2010)


