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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súvislosti návrhu: 
Po patovej situácii, ktorú vo WTO spôsobili Spojené štáty americké (USA) a Európska únia v 
súvislosti s dovozom „hormonálne ošetreného hovädzieho mäsa”, dosiahli tieto dve krajiny 
dohodu, ktorá ukončí túto dlhotrvajúcu a škodlivú roztržku. 

Dohoda o riešení tejto otázky, o ktorej rokovala vtedajšia komisárka EÚ pre obchod Catherine 
Ashtonová s vládou USA, bola podpísaná 13. mája 2009.  V dohode sa stanovuje dvojfázové 
opatrenie, ktorým USA postupne znížia úroveň sankcií na výrobky Únie, a Únia postupne 
zvýši svoje colné kvóty (TRQ) na hormonálne neošetrené „vysokokvalitné” hovädzie mäso1. 
Prvá fáza dohody bola ustanovená nariadením Rady (ES) č. 617/2009, ktorým sa otvorila 
dodatočná colná kvóta 20 000 ton, a USA na oplátku odstránili 68 % sankcií uvedených v ich 
zozname.  Teraz by sa mala schváliť druhá fáza tejto dohody, ktorá sa má podľa príslušných 
memoránd o porozumení zrealizovať do 1. augusta 20122. V tomto druhom kroku sa plne 
odstránia sankcie zo strany USA výmenou za ďalšie rozšírenie colnej kvóty zo strany Únie 
pre USA o 25 000 ton  a pre Kanadu o 3 200 ton. 

V rámci tejto agendy vystupuje Európsky parlament po prvý krát ako spoluzákonodarca s 
Radou, v súlade s riadnym legislatívnym postupom. 

Stanovisko: 
Spravodajca pevne podporuje návrh Komisie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 617/2009, ktorým sa otvára autonómna 
colná kvóta na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa. 
Spravodajca by chcel zdôrazniť niektoré z hlavných prínosov, ktoré by táto dohoda mala pre 
Úniu. 

1. Touto dohodou sa Únii umožňuje zachovať v platnosti jej zákaz hormonálne 
ošetreného mäsa a mäsových výrobkov napriek tomu, že bolo dokázané, že Únia 
porušuje svoje záväzky voči WTO. 

2. Zavedenie druhej fázy tejto dohody má pre Úniu zásadný význam, aby sa zabezpečilo 
úplné zrušenie sankcií USA uvalených na európske výrobky pochádzajúce z 26 
členských štátov (okrem Spojeného kráľovstva), čo za súčasných obchodných podmienok 
predstavuje viac ako 250 miliónov USD. Medzi krajiny, ktoré budú najviac profitovať zo 
zrušenia sankcií, patrí Taliansko s hodnotou obchodnej výmeny vyššou ako 99 miliónov 
USD, Poľsko s 25 miliónmi USD, Grécko a Írsko (individuálne) s 24 miliónmi USD , 
Nemecko a Dánsko (individuálne) s 19 miliónmi USD, Francúzsko s 13 miliónmi USD a 
Španielsko s 9 miliónmi USD. Medzi najdôležitejšie produkty jednotlivých štátov, 
ktorých sa sankcie týkajú, patria: minerálne vody, bravčové mäso, konzervované a 
spracované ovocie, čokoláda, džúsy, ovos, žuvačky, syr Roquefort, čerstvé hľuzovky atď. 

                                               
1 Pre presnú definíciu „vysokokvalitného hovädzieho masa”, najmä na účely tejto dohody, pozri článok VI 
dokumentu WT/DS26/28 z 30. septembra 2009
2 Dokumenty WT/DS26/28 z 30. septembra 2009 a WT/DS48/26 z 22. marca 2011
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3. Ak by bola dohoda zamietnutá, obnovili by sa sankcie a stroskotal by proces urovnávania 
sporu. Únia by riskovala ďalšie odvetné opatrenia a v skutočnosti by musela USA 
nahradiť škody vyplývajúce z nesplnenia rozhodnutí WTO. 

4. Treba tiež poznamenať, že vplyv druhej fázy dohody na trh EÚ s hovädzím mäsom by 
mal byť malý, keďže dodatočné autonómne colné kvóty pre hormonálne neošetrené 
hovädzie mäso predstavujú len 0,36 % celkového trhu EÚ s hovädzím a teľacím 
mäsom1.  

5. Uzatvorením tejto konečnej dohody vysiela Európsky parlament USA veľmi významný 
signál o tom, že chce prehĺbiť transatlantické obchodné vzťahy a zlepšiť riešenie 
urovnávania sporov vo WTO tým, že zaujme pragmatickejší, efektívnejší a politicky 
menej škodlivý postoj k závažným otázkam. 

USA už v máji 2011súhlasili so zrušením všetkých sankcií voči Únii, čím pripravili pôdu pre 
rýchle uplatňovanie druhej fázy dohody.  Je preto pre Úniu dôležité, aby včas splnila dohodu 
zo svojej strany, teda dodržala termín 1. august 2012. 

******

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby 
ako gestorský výbor navrhol, aby Európsky parlament prijal návrh Komisie ako svoju pozíciu 
v prvom čítaní.

                                               
1 Pozri databázu Eurostatu o výrobe mäsa: dobytok (hodnoty týkajúce sa porážky v roku 2010)


