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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse 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 krydret kød 
(12482/2019 – C9-0194/2019 – 2019/0196(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (12482/2019),

– der henviser til udkast til aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union 
og Det Schweiziske Forbund i forbindelse med forhandlingerne i henhold til XXVIII i 
GATT 1994 om ændring af Schweiz' WTO-indrømmelser for krydret kød 
(12483/2019),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, 
stk. 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (C9-0194/2019),

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A9-0000/2020),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Det Schweiziske Forbunds regering 
og parlament.
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BEGRUNDELSE

Forbindelserne mellem EU og Schweiz

Betydningen af forholdet mellem EU og Schweiz er væsentlig. EU er den vigtigste 
handelspartner for Schweiz, mens Schweiz er EU's tredjestørste handelspartner (efter USA og 
Kina).
 
Schweiz' økonomiske og handelsmæssige forbindelser med EU er hovedsagelig reguleret 
gennem en række bilaterale aftaler, hvor Schweiz har indvilliget i at overtage visse aspekter af 
EU-lovgivningen til gengæld for at få adgang til en del af EU's indre marked.
 
Baggrunden for aftalen
 
For nogle år siden stod Schweiz over for en kraftig stigning i importen af kød, herunder 
"krydret kød"1.
Processen begyndte i slutningen af 2015, hvor det schweiziske parlament vedtog et forslag om 
omklassifikation af "krydret kød" og derved forårsagede en væsentlig stigning i de relevante 
toldsatser. Tiltaget trådte i kraft den 1. juli 2016. EU blev mest berørt af dette tiltag og 
forsøgte i første omgang at løse dette problem bilateralt. I sidste ende indbragte EU sagen for 
WTO og anfægtede tiltaget som uforeneligt med WTO's regler. 
 
I april 2018 medgav Schweiz, at det skulle kompensere for forhøjelsen af tolden og iværksatte 
en procedure i henhold til artikel XXVIII i GATT. Det underrettede dermed alle WTO-
medlemmer om sin hensigt om at forhandle i henhold til artikel XXVIII i GATT2 med henblik 
på at ændre toldindrømmelserne i sin tarif for "kød, krydret, men ikke yderligere tilberedt". 
 
Artikel XXVIII i GATT 1994 giver medlemmerne mulighed for at ændre eller tilbagekalde en 
indrømmelse, der er medtaget i deres tarif, efter forhandling og aftale med de medlemmer, der 
primært er berørt af indrømmelsen.
 
EU er den vigtigste leverandør og har derfor forhandlingsrettigheder (som hovedleverandør) i 
henhold til ovennævnte artikel. I overensstemmelse med WTO's regler indsendte EU som det 
medlem, der har hovedleverandørinteressen for de pågældende kødprodukter, den 16. maj 
2018 en interessetilkendegivelse til Schweiz.
 
Ved udgangen af 2018 bemyndigede Rådet Kommissionen til at forhandle om kompensation. 
Som kompensation tilbød Schweiz at forhøje sit WTO-toldkontingent for oksekød med 1 200 
tons. Schweiz forpligtede sig navnlig til specifikt inden for dette toldkontingent at afsætte en 
delkvote på 600 tons udelukkende til "krydret oksekød". Der er oprettet en ny toldposition til 
dette formål. Schweiz fastholder også den tidligere lavere told på oksekød, der importeres 
med henblik på forarbejdning til tørret kød. Der blev paraferet et udkast til aftale i juli 2019. 
Rådet vedtog en afgørelse om undertegnelse af aftalen den 24. oktober, og undertegnelsen 
fandt sted den 9. december 2019 i Bruxelles. 

1 Som "krydret kød" betragtes kød, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, hvor krydderierne er tilsat 
hele varen enten i selve kødet eller på hele overfladen og kan ses med det blotte øje eller tydeligt kan smages.
2 Den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel, 1994.
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Ved brevveksling blev begge parter (EU og Schweiz) enige om de ændringer, der skulle 
indarbejdes i den schweiziske tarif: nye toldsatser (herunder for tørret oksekød) og det øgede 
toldkontingent fra 22 500 ton (nuværende) til 23 700 ton.
 
Ordførerens anbefaling
Ordføreren anbefaler, at denne aftale godkendes.


