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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spojené štáty a Európska únia vedú od roku 1989 dlhodobý obchodný spor týkajúci sa 
rozhodnutia Únie zakázať hormonálne upravené mäso. Prvým americkým opatrením bolo 
uloženie odvetného valorického cla v roku 1989 vo výške 100 % na vybrané potravinové 
výrobky, ktoré zostalo v platnosti až do roku 1996. Ako druhé opatrenie uložili USA v roku 
1999 opäť 100 % valorické clo na vybrané potraviny z Únie. Únia do dnešného dňa aj naďalej 
zakazuje dovoz hormonálne upraveného mäsa a vo väčšine prípadov umožňuje jedine dovoz 
obmedzeného množstva hovädzieho mäsa, ktoré musí mať certifikát, že bolo vyrobené bez 
použitia hormónov. 

USA a Únia sa v priebehu rokov pokúšali tento spor (DS 26 – EC – hormóny) vyriešiť 
využitím rôznych nástrojov WTO: konzultáciami, zmierovacími komorami, rozhodcovskými 
konaniami a formálnymi odvolaniami. Posledným zo série rozhodnutí bolo zmiešané 
rozhodnutie z októbra 2008, ktorým WTO umožnila USA, aby ponechali v platnosti 
obchodné sankcie, ale zároveň umožnila Únii aj naďalej uplatňovať zákaz dovozu. 

V januári 2009 oznámili USA zámer zvýšiť clá na niektoré výrobky v súvislosti s týmto 
sporom. Únia považovala toto opatrenie za eskaláciu sporu. V máji 2009 podpísali USA a 
Únia na záver série rokovaní memorandum o porozumení, na základe ktorého mali byť v 
niekoľkých nasledujúcich rokoch postupne zavedené určité zmeny. Na základe memoranda o 
porozumení poskytla Únia USA nový prístup na trh pre vývoz hovädzieho mäsa vyrobeného 
bez použitia rastových stimulátorov a USA pozastavili odvetné clá na určité výrobky Únie.

Prístup sa poskytol zavedením colnej kvóty na vysokokvalitné hovädzie mäso (nariadenie 
(ES) č. 617/2009). Spočiatku bol prístup na trh udelený na základe ročnej colnej kvóty v 
objeme 20 000 metrických ton s nulovým clom na hovädzie mäso vyrobené bez hormónov 
podporujúcich rast (vysokokvalitné hovädzie mäso) podľa dohody v memorande o 
porozumení. Táto kvóta bola v roku 2013 zvýšená na 45 000 metrických ton. Aby boli 
splnené pravidlá WTO, táto kvóta bola otvorená aj pre ďalšie oprávnené krajiny. 

V decembri 2016 zaviedli USA opäť odvetné clá na výrobky Únie, ktoré boli predmetom 
sporu, ako reakciu na žiadosť amerických výrobcov hovädzieho mäsa, ktorí vyjadrili 
znepokojenie v súvislosti s uplatňovaním colnej kvóty. Aby USA a Únia predišli obnoveniu 
zvýšených ciel na určité výrobky Únie, vykonali konzultácie o uplatňovaní revidovaného 
memoranda o porozumení, na základe ktorých USA požiadali o pridelenie podielu colnej 
kvóty. 

Na základe dohodnutého riešenia by sa USA malo postupne prideliť 16 500 metrických ton 
otvorenej colnej kvóty v zmysle nariadenia (ES) č. 617/2009 od ostatných oprávnených 
dodávateľov (Austrália, Uruguaj a Argentína). Po sedemročnom období uplatňovania bude 
konečné rozdelenie takéto: USA sa pridelí 35 000 metrických ton z celkovej colnej kvóty v 
objeme 45 000 metrických ton a zvyšných 10 000 metrických ton sa pridelí ostatným 
oprávneným dodávateľom. Ako súčasť rokovaní sa Komisia s cieľom splniť požiadavky 
WTO usilovala získať súhlas významných dodávateľských krajín. Ich písomný súhlas s 
pridelením podielu colnej kvóty USA získala vo forme akceptačných listov, ktoré jej boli 
doručené 10., 20. a 31. mája 2019.

Spravodajca navrhuje, aby Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka odporučil udeliť 
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súhlas s touto dohodou. Celkový objem dovozu hovädzieho mäsa do Únie sa tým nezvýši. 
Zvýši sa len podiel USA na existujúcej ročnej colnej kvóte. Dohoda s USA bude chrániť 
záujmy zainteresovaných strán z Únie pred hrozbou zvýšenia ciel na určité výrobky Únie. 
Spravodajca zdôrazňuje, že aj keď USA môžu v plnej miere využívať toto prerozdelenie 
kvóty, platná celková kvóta 45 000 metrických ton a špecifikácie výrobku sa nemenia, a preto 
to nebude mať žiaden vplyv na dovoz hovädzieho mäsa do Únie. Cieľom tejto dohody je 
urovnanie sporu v rámci WTO, keď bude dohoda v plnej miere vykonaná.

******

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka žiada Výbor pre medzinárodný obchod, aby 
ako gestorský výbor odporučil schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi 
Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným 
štátom americkým na vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o 
porozumení o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové 
hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej 
únie.
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