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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Spojené státy a Evropská unie v roce 1989 zabředly do dlouhodobého obchodního sporu 
ohledně rozhodnutí Unie zakázat hormonálně ošetřené maso. První opatření USA v roce 1989 
uvalilo na vybrané potravinářské výrobky odvetné valorické clo ve výši 100 % a zůstalo 
v platnosti až do roku 1996. Jako druhé opatření uložily USA v roce 1999 opět 100 % 
valorické clo na vybrané potraviny z Unie. Unie do dnešního dne i nadále zakazuje dovoz 
hormonálně ošetřeného masa a ve většině případů umožňuje jedině dovoz omezeného 
množství hovězího masa, které musí mít osvědčení o tom, že bylo vyrobeno bez použití 
hormonů. 

V průběhu let se USA a Unie pokusily vyřešit tento spor (DS 26 – „ES – Hormony“) 
prostřednictvím řady konzultací v rámci WTO, smírčích komor, rozhodčích řízení 
a formálních odvolání. Posledním ze série rozhodnutí bylo smíšené rozhodnutí z října 2008, 
kterým WTO umožnila USA, aby ponechaly v platnosti obchodní sankce, ale zároveň 
umožnila Unii i nadále uplatňovat zákaz dovozu.  

V lednu 2009 Spojené státy oznámily svůj záměr zvýšit v souvislosti s tímto sporem cla 
na některé výrobky. Unie považovala tento krok za vystupňování sporu. V květnu 2009 
podepsaly USA a Unie v návaznosti na řadu jednání memorandum o porozumění, na základě 
kterého měly být v několika příštích letech postupně zavedeny určité změny. V rámci tohoto 
memoranda o porozumění poskytla Unie USA nový přístup na trh pro vývoz hovězího masa 
vyrobeného bez použití růstových stimulátorů a USA pozastavily svá odvetná cla na určité 
výrobky Unie.

Přístup byl umožněn zavedením celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso (nařízení (ES) 
č. 617/2009). Zpočátku byl přístup na trh udělen na základě roční celní kvóty ve výši 20 000 
metrických tun s nulovým clem na hovězí maso vyrobené bez růstových hormonů (vysoce 
jakostní hovězí maso), jak bylo dohodnuto v memorandu o porozumění. Tato kvóta byla 
v roce 2013 zvýšena na 45 000 metrických tun. Aby byla dodržena pravidla WTO, byla tato 
kvóta otevřena i dalším způsobilým zemím. 

USA v prosinci 2016 opět zavedly odvetná cla na výrobky Unie, které byly předmětem sporu, 
jako reakci na žádost amerických výrobců hovězího masa, kteří vyjádřili znepokojení 
v souvislosti s uplatňováním celní kvóty.   Aby USA a Unie předešly obnovení zvýšených cel 
na určité výrobky Unie, provedly konzultace o provádění revidovaného memoranda 
o porozumění, na jejichž základě USA požádaly o přidělení podílu na celní kvótě. 

Na základě dohodnutého řešení by se USA mělo postupně přidělit 16 500 metrických tun 
otevřené celní kvóty ve smyslu nařízení (ES) č. 617/2009 od ostatních oprávněných 
dodavatelů (Austrálie, Uruguay a Argentina). Výsledné rozdělení bude po sedmiletém období 
provádění následující: USA se přidělí 35 000 metrických tun z celkové celní kvóty v objemu 
45 000 metrických tun a zbývajících 10 000 metrických tun se přidělí ostatním oprávněným 
dodavatelům. S cílem splnit požadavky WTO usilovala Komise v rámci jednání o dohodu 
s významnými dodavatelskými zeměmi a obdržela jejich písemný souhlas s přidělením podílu 
na celní kvótě Spojeným státům formou potvrzení obdržených dne 10., 20. a 31. května 2019.

Zpravodaj navrhuje, aby Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova doporučil udělit souhlas 
s touto dohodou. Celkový objem dovozu hovězího masa do Unie se tím nezvýší. Zvýší se jen 
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podíl USA na existující roční celní kvótě. Dohoda s USA bude chránit zájmy zúčastněných 
stran Unie před hrozbou zvýšení cel na některé výrobky Unie. Zpravodaj zdůrazňuje, že 
i když USA mohou tohoto přerozdělení plně využívat, platná celková kvóta ve výši 45 000 
metrických tun a specifikace produktu se nemění, takže nehrozí žádný dopad na dovoz 
hovězího masa do Unie. Cílem této dohody je urovnání sporu v rámci WTO, jakmile bude 
dohoda plně provedena.

******

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod, jako věcně 
příslušný výbor, aby doporučil udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření dohody 
mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro 
vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda 
o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové 
hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské 
unie
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