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PR_NLE-AP_Agreement

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό 
μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
XXVIII της GATT του 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων της Ελβετίας 
στον ΠΟΕ όσον αφορά το καρυκευμένο κρέας
(12482/2019 – C9-0194/2019 – 2019/0196(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12482/2019),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου XXVIII της GATT του 1994 για την 
τροποποίηση των παραχωρήσεων της Ελβετίας στον ΠΟΕ για το καρυκευμένο κρέας 
(12483/2019),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο 
στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-
0107/2019),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 
7 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0000/2020),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών 
και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σχέσεις ΕE-Ελβετίας

Η σημασία της σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας είναι μεγάλη. Η ΕΕ είναι ο κύριος 
εμπορικός εταίρος της Ελβετίας και Ελβετία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος 
της ΕΕ (μετά την ΗΠΑ και την Κίνα).
 
Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Ελβετίας με την ΕΕ διέπονται κυρίως από μια 
σειρά διμερών συμφωνιών στο πλαίσιο των οποίων η Ελβετία έχει δεσμευτεί να υιοθετήσει 
ορισμένες πτυχές της νομοθεσίας της ΕΕ με αντάλλαγμα να της χορηγηθεί μερική πρόσβαση 
στην ενιαία αγορά της ΕΕ.
 
Πλαίσιο της συμφωνίας
 
Πριν από μερικά χρόνια, η Ελβετία αντιμετώπισε έντονη αύξηση των εισαγωγών κρέατος, 
συμπεριλαμβανομένου του «καρυκευμένου κρέατος»1.
Η διαδικασία ξεκίνησε στα τέλη του 2015, όταν το ελβετικό κοινοβούλιο ενέκρινε πρόταση 
για την αναταξινόμηση ορισμένων «καρυκευμένων κρεάτων», γεγονός που επέφερε αύξηση 
των σχετικών δασμών. Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2016. Από το μέτρο αυτό 
επηρεάστηκε περισσότερο η ΕΕ, η οποία προσπάθησε αρχικά να επιλύσει το ζήτημα σε 
διμερές επίπεδο. Τελικά, το 2017, η ΕΕ προσέφυγε στον ΠΟΕ, προσβάλλοντας το εν λόγω 
μέτρο ως ασύμβατο με τους κανόνες του ΠΟΕ. 
 
Τον Απρίλιο του 2018, η Ελβετία συμφώνησε ότι έπρεπε να αντισταθμίσει την αύξηση των 
δασμών και δρομολόγησε διαδικασία δυνάμει του άρθρου XXVIII της GATT. Στο πλαίσιο 
αυτό, γνωστοποίησε σε όλα τα μέλη του ΠΟΕ την πρόθεσή της να διεξάγει διαπραγματεύσεις 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου XXVIII της GATT2, για να τροποποιήσει τις δασμολογικές 
παραχωρήσεις στον πίνακα υποχρεώσεών της για το «κρέας που δεν έχει υποστεί άλλη 
επεξεργασία, αλλά είναι απλώς καρυκευμένο». 
 
Σύμφωνα με το άρθρο XXVIII της GATT του 1994, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να 
τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν παραχώρηση που περιλαμβάνεται στον πίνακα 
υποχρεώσεών τους, κατόπιν διαπραγμάτευσης και σύναψης συμφωνίας με τα συμβαλλόμενα 
μέρα τα οποία αφορά κατά κύριο λόγο η παραχώρηση.
 
Η ΕΕ είναι ο βασικός προμηθευτής και, συνεπώς, έχει διαπραγματευτικό δικαίωμα (ως 
κύριος προμηθευτής) σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο. Σύμφωνα με τους κανόνες του 
ΠΟΕ, στις 16 Μαΐου 2018, η ΕΕ αξίωσε από την Ελβετία την καταβολή τόκων, ως το μέλος 
που έχει συμφέρον κύριου προμηθευτή για τα εν λόγω προϊόντα κρέατος.
 
Στα τέλη του 2018, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευτεί την 
αντιστάθμιση. Σε αντιστάθμισμα, η Ελβετία πρότεινε να αυξήσει τη δασμολογική ποσόστωση 
ΠΟΕ για το βόειο κρέας κατά 1 200 τόνους. Συγκεκριμένα, η Ελβετία δεσμεύτηκε να 

1 Ως «καρυκευμένα κρέατα» νοούνται τα μη εψημένα κρέατα στα οποία η προσθήκη του καρυκεύματος έγινε σε 
βάθος ή στο σύνολο της επιφάνειας του προϊόντος και διακρίνεται με γυμνό μάτι ή σαφώς από τη γεύση τους.
2 Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου του 1994
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προβλέψει, ειδικά μέσα στα όρια της εν λόγω δασμολογικής ποσόστωσης, μια 
υποποσόστωση ύψους 600 τόνων αποκλειστικά για «καρυκευμένο βόειο κρέας». Για τον 
σκοπό αυτό, δημιουργείται μια νέα δασμολογική κλάση. Η Ελβετία διατηρεί επίσης τον 
μειωμένο δασμό που ίσχυε προηγουμένως για το βόειο κρέας που εισάγεται με σκοπό τη 
μεταποίησή του σε ξηρό κρέας. Ένα σχέδιο συμφωνίας μονογραφήθηκε τον Ιούλιο του 2019. 
Το Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση σχετικά με την υπογραφή της συμφωνίας στις 24 
Οκτωβρίου, η δε η υπογραφή έλαβε χώρα στις 9 Δεκεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες. 
 
Μέσω της ανταλλαγής επιστολών, οι δύο πλευρές (ΕΕ και Ελβετική Συνομοσπονδία) 
συμφώνησαν ότι στον πίνακα υποχρεώσεων της Ελβετίας πρέπει να ενσωματωθούν οι εξής 
τροποποιήσεις: να εισαχθούν νέοι δασμοί (μεταξύ άλλων για το ξηρό βόειο κρέας) και να 
αυξηθεί η (τρέχουσα) δασμολογική ποσόστωση ύψους 22 500 τόνων σε 23 700 τόνους.
 
Σύσταση του εισηγητή
Ο εισηγητής συνιστά την έγκριση της συμφωνίας.


