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BEGRUNDELSE 

1. BAGGRUND FOR FORSLAGET 

• Forslagets begrundelse og formål 

Schweiz har meddelt WTO-medlemmerne sin hensigt om at indlede forhandlinger i henhold 

til artikel XXVIII i GATT 1994 med henblik på at ændre toldindrømmelserne i liste LIX — 

Schweiz-Liechtenstein for "kød, krydret, men ikke yderligere tilberedt". Meddelelsen med 

nummeret G/SECRET/40 var dateret den 27. marts 2018. Schweiz har til hensigt at øge tolden 

på "kød, krydret, men ikke yderligere tilberedt". 

I henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 havde EU som det WTO-medlem, der har 

hovedleverandørinteresse med hensyn til de indrømmelser, som skal forhandles, ret til at 

forhandle passende kompensation med Schweiz med henblik på at opretholde et generelt 

niveau af indrømmelser, der ikke er mindre gunstigt end før den af Schweiz påtænkte 

ændring.  

I overensstemmelse med WTO's regler fremsatte EU som det medlem, der har 

hovedleverandørinteressen for "kød, krydret, men ikke yderligere tilberedt", den 16. maj 2018 

et krav over for Schweiz om kompensation. 

Den 6. december 2018 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandling i henhold 

til artikel XXVIII i GATT 1994 om en passende kompensation for EU som følge af Schweiz' 

afgørelse om at ændre toldindrømmelserne i liste LIX — Schweiz-Liechtenstein for "kød, 

krydret, men ikke yderligere tilberedt". Forhandlingerne med Schweiz mundede ud i en aftale 

i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Schweiz ("aftalen"), der blev 

paraferet den 17. juli 2019 i Geneve ("aftalen"). 

Europa-Kommissionen foreslår derfor, at Rådet giver bemyndigelse til undertegnelse af 

aftalen, med forbehold af senere indgåelse. 

• Sammenhæng med de gældende regler på samme område 

Ikke relevant. Rådets afgørelse tager sigte på at formalisere den aftale med Schweiz, 

der følger af forhandlingerne inden for rammerne af artikel XXVIII i GATT 1994. 

• Sammenhæng med Unionens politik på andre områder 

Ikke relevant. Rådets afgørelse tager sigte på at formalisere den aftale med Schweiz, 

der følger af forhandlingerne inden for rammerne af artikel XXVIII i GATT 1994. 

2. RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG 

PROPORTIONALITETSPRINCIPPET 

• Retsgrundlag 

Artikel 207, stk. 3, og artikel 207, stk. 4, første afsnit, i TEUF, sammenholdt med 

artikel 218, stk. 5, i TEUF om undertegnelse af internationale aftaler. 

• Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)  

Forslaget vedrører udelukkende EU's handelspolitik og hører derfor under Unionens 

enekompetence, jf. artikel 3, stk. 1, litra e), i TEUF. Nærhedsprincippet finder derfor 

ikke anvendelse. 
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• Proportionalitetsprincippet 

Rådets afgørelse tager sigte på at formalisere den aftale med Schweiz, der følger af 

forhandlingerne inden for rammerne af artikel XXVIII i GATT 1994. 

• Valg af retsakt 

I henhold til artikel 218, stk. 5, i TEUF kræves der en afgørelse fra Rådet om 

bemyndigelse til undertegnelse af aftalen. 

3. RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF 

INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER 

• Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning 

Ikke relevant. Rådets afgørelse tager sigte på at formalisere den aftale med Schweiz, der 

følger af forhandlingerne inden for rammerne af artikel XXVIII i GATT 1994. 

• Høringer af interesserede parter 

Ikke relevant. Ifølge WTO's regler skal forhandlinger i henhold til artikel XXVIII i GATT 

1994 føres med størst mulig diskretion. 

• Indhentning og brug af ekspertbistand 

Ikke relevant. Rådets afgørelse tager sigte på at formalisere den aftale med Schweiz, der 

følger af forhandlingerne inden for rammerne af artikel XXVIII i GATT 1994.  

• Konsekvensanalyse 

Ikke relevant. Rådets afgørelse tager sigte på at formalisere den aftale med Schweiz, der 

følger af forhandlingerne inden for rammerne af artikel XXVIII i GATT 1994. 

• Målrettet regulering og forenkling 

Ikke relevant. Rådets afgørelse tager sigte på at formalisere den aftale med Schweiz, der 

følger af forhandlingerne inden for rammerne af artikel XXVIII i GATT 1994. 

• Grundlæggende rettigheder 

Ikke relevant. 

4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET 

Ingen. 

5. ANDRE FORHOLD 

• Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og 

rapportering 

Ikke relevant. 

• Forklarende dokumenter (for direktiver) 

Ikke relevant. 
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• Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget 

Ikke relevant. 
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2019/0197 (NLE) 

Forslag til 

RÅDETS AFGØRELSE 

om undertegnelse på Unionens vegne af den aftale i form af brevveksling mellem Den 

Europæiske Union og Schweiz, der følger af forhandlingerne i henhold til artikel 

XXVIII i GATT 1994 om ændring af Schweiz' WTO-indrømmelser for kød, krydret, 

men ikke yderligere tilberedt 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, 

stk. 3, og artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 5, 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Den 6. december 2018 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger 

i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og 

udenrigshandel ("GATT") 1994 om en passende kompensation som følge af Schweiz' 

afgørelse om at ændre toldindrømmelserne i liste LIX — Schweiz-Liechtenstein for 

"kød, krydret, men ikke yderligere tilberedt".  

(2) Forhandlingerne er afsluttet, og en aftale i form af brevveksling mellem Den 

Europæiske Union og Schweiz ("aftalen") blev paraferet den 17. juli 2019. 

(3) Rådets afgørelse vedrører udelukkende EU's handelspolitik og gennemfører den aftale, 

der følger af forhandlingerne inden for rammerne af artikel XXVIII i GATT 1994, en 

rettighed, Unionen har i henhold til WTO-aftalen.  

(4) Aftalen bør derfor undertegnes på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse på 

et senere tidspunkt—  

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:  

Artikel 1 

Der gives hermed bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af den aftale i form af 

brevveksling mellem Den Europæiske Union og Schweiz, der følger af forhandlingerne i 

henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af Schweiz' WTO-indrømmelser for 

kød, krydret, men ikke yderligere tilberedt, med forbehold af indgåelse af aftalen.  

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse. 

Artikel 2 

Generalsekretariatet for Rådet udarbejder det relevante fuldmagtsinstrument til undertegnelse 

af aftalen, med forbehold af dens indgåelse, til den eller de personer, der er udpeget af 

forhandleren af aftalen. 
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Artikel 3 

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for undertegnelsen. 

Udfærdiget i Bruxelles, den […]. 

 På Rådets vegne 

 Formand 
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