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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou 

unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské 

produkty 

(13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE)) 

(Souhlas) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (13357/2017), 

– s ohledem na návrh Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským 

královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty 

(13471/2017), 

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 

4 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) 

Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0434/2017), 

– s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0126/2018), 

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody; 

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a 

parlamentům členských států a Norskému království.  
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Evropská unie a Norsko jsou signatáři Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen 

„dohoda o EHP“), která stanoví volný pohyb zboží s výjimkou zemědělských produktů 

a produktů rybolovu. Pokud jde o zemědělství, článek 19 dohody uvádí, že strany provedou 

každé dva roky přezkum obchodních podmínek.  

Zatím poslední jednání probíhala od 3. února 2015 do 5. dubna 2017 a vyústila ve stávající 

návrh. Dohoda zahrnuje další plně liberalizované celní položky a dodatečné celní kvóty pro 

citlivější produkty (maso, mléčné výrobky, zelenina a okrasné rostliny).  

Předchozí dohoda byla podepsána dne 15. dubna 2011 a zvýšila podíl zemědělských produktů 

EU s bezcelním přístupem na norský trh na 60 %. Cílem jednání o nové dohodě proto bylo 

další zvýšení liberalizace obchodu, rozšíření stávajících celních kvót, zavedení nových 

celních kvót pro další zemědělské produkty a odstranění některých přetrvávajících překážek 

obchodu. 

Obsah dohody  

Bezcelní přístup  

Podle nové dohody souhlasily obě strany se vzájemným poskytnutím bezcelního přístupu u 36 

nových celních položek.  Ty zahrnují živé koně, určité živočišné produkty a druhy drobů, 

rostliny, zeleninu pro krmné účely, prozatímně konzervovanou zeleninu, ovoce, bobuloviny 

a ořechy, řasy, určité druhy cukrů, ovocné šťávy a kvašené nápoje. 

Celní kvóty  

Norsko zvyšuje nulové celní kvóty na hovězí maso (1 600 t), drůbež (150 t), konzervované 

masné výrobky (200 t), sýry a tvaroh (1 200 t), květiny a rostliny (dvě celní položky 

12 milionů NOK resp. 3 miliony NOK), zelený salát a čekanku (100 t), kukuřici (5 000 t), 

párky (200 t) a celní kvótu 15 NOK/kg na vepřové maso (300 t). 

EU zvyšuje stávající nulové celní kvóty na následující norské výrobky: drůbež (700 t), 

konzervované maso (300 t), syrovátkové výrobky (4 400 t), květiny (500 000 EUR), 

bramborové lupínky (150 t), krmiva (200 t) a albuminy (500 t), a slučuje stávající kvótu na 

skopové a kozí maso.  

Odstranění překážek obchodu    

V září 2012 se Norsko rozhodlo přejít u šesti celních položek zemědělských výrobků (sýry, 

hovězí a jehněčí maso) ze specifického cla na valorické clo, což vyústilo ve zvýšení cla až 

o 429 %.   Norsko také překlasifikovalo určitý druh hortenzie (hortenzie velkolistá), což 

vyústilo v nárůst cla na dovoz z 0 na 72 %.  Podle současné dohody jsou opatření 

kompenzována buď přímo jako součást dodatečných kvót, které Norsko poskytuje na sýr, 

hovězí, květiny a živé rostliny, nebo nepřímo jako součást hodnoty celkové dohody, jak je 

tomu v případě jehněčího masa. Část nové kvóty na sýr bude řízena formou licencí.  

Souvislosti  
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Pokud jde o obchod se zbožím, je Norsko sedmým nejvýznamnějším obchodním partnerem 

EU. Zatímco celkový objem obchodu Norska s EU vykazuje přebytek, v oblasti obchodu se 

základními zemědělskými produkty je bilance příznivější pro EU, přičemž vývoz EU v roce 

2016 dosáhl 1 495 milionů EUR oproti 307 milionům EUR dovozu z Norska. Hlavními 

produkty vyváženými z EU jsou víno a ocet, krmiva, sója a řepkový olej, živé rostliny a sýry. 

Ze zemědělských produktů se z Norska dováží hlavně sójové boby, živočišné a rostlinné oleje 

a jejich rezidua, kožešiny a nedenaturovaný ethylalkohol. 

Závěry 

Současná dohoda nabídne vývozcům v EU nové obchodní příležitosti a prohloubí obchodní 

vztahy mezi EU a Norskem.  Musí se stát krokem k další liberalizaci zemědělského obchodu 

mezi EU a Norskem, zejména obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty, který je 

brzděn vysokými celními sazbami v Norsku, a k obnovení jednání o zeměpisných označeních.  

Zpravodajka je přesvědčena, že by měly pokračovat snahy o zrušení stále platných 

valorických cel na sýr, hovězí a jehněčí maso v souladu se závazky přijatými stranami podle 

článku 19 Dohody o EHP a podle současné dohody.  

Zpravodajka doporučuje Výboru pro mezinárodní obchod, aby Evropskému parlamentu 

navrhl schválení dohody. 
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