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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelise kirjavahetuse 
vormis lepingu (mis käsitleb GATT 1994 artikli XXVIII alusel peetud läbirääkimisi 
Šveitsi kontsessioonide muutmiseks maitsestatud liha osas) sõlmimise kohta
(12482/2019 – C9-0194/2019 – 2019/0196(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12482/2019),

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kirjavahetuse vormis 
lepingu eelnõu, mis käsitleb GATT 1994 artikli XXVIII alusel peetud läbirääkimisi 
Šveitsi WTO kontsessioonide muutmiseks maitsestatud liha osas (12483/2019),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu 
punkti a alapunktile v (C9-0194/2019),

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A9-0000/2020),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Šveitsi Konföderatsiooni 
valitsusele ja parlamendile.
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ELi ja Šveitsi suhted

ELi ja Šveitsi vahelised suhted on suure tähtsusega. EL on Šveitsi jaoks peamine 
kaubanduspartner ning Šveits on ELi tähtsuselt kolmas kaubanduspartner (USA ja Hiina 
järel).
 
Šveitsi majandus- ja kaubandussuhteid ELiga reguleeritakse peamiselt mitmete kahepoolsete 
lepingutega, milles Šveits on nõustunud üle võtma ELi õigusaktide teatavaid aspekte, et saada 
juurdepääs osale ELi ühtsest turust.
 
Lepingu taust
 
Mõned aastad tagasi seisis Šveits silmitsi liha, sealhulgas maitsestatud liha1 impordi suure 
kasvuga.
Asi sai alguse 2015. aasta lõpus, kui Šveitsi parlament võttis vastu ettepaneku teatava 
maitsestatud liha ümberklassifitseerimise kohta, millega kaasnes vastavate tollimaksude 
oluline tõus. Meede jõustus 1. juulil 2016. See mõjutas kõige rohkem Euroopa Liitu, kes 
proovis alguses probleemi lahendada kahepoolselt. 2017. aastal pöördus EL lõpuks siiski 
WTO poole, seades kahtluse alla selle meetme kooskõla WTO eeskirjadega. 
 
Aprillis 2018 nõustus Šveits, et ta peab tollitariifide tõusu kompenseerima, ning algatas 
GATTi XXVIII artiklis sätestatud menetluse. Seeläbi teavitas Šveits kõiki WHO liikmeid 
kavatsusest pidada GATTi2 XXVIII artikli alusel läbirääkimisi, et muuta oma loendis 
„maitsestatud, kuid töötlemata liha“ suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi. 
 
GATT 1994 XXVIII artikkel võimaldab liikmetel muuta või tühistada oma loendis olevaid 
kontsessioone pärast läbirääkimisi ja kokkulepet liikmetega, keda kontsessioon peamiselt 
puudutab.
 
ELil kui peamisel tarnijal on seetõttu vastavalt eeltoodud artiklile läbirääkimisõigus (esmane 
tarnija). EL kui liige, kellel on kõnealuste lihatoodete puhul esmane tarnehuvi, esitas 
kooskõlas WTO eeskirjadega 16. mail 2018 Šveitsile huviavalduse.
 
2018. aasta lõpus andis nõukogu komisjonile loa pidada kompensatsiooni üle läbirääkimisi. 
Šveits tegi ettepaneku, et suurendab oma veiseliha WTO tariifikvooti kompensatsioonina 
1200 tonni võrra. Šveits võttis nimelt kohustuse, et reserveerib selle tariifikvoodi raames 
spetsiaalselt 600 tonni suuruse alamkvoodi vaid maitsestatud veiseliha jaoks. Selleks luuakse 
uus tariifirida. Samuti säilitab Šveits kuivatatud liha tootmiseks imporditud veiselihale 
varasemast kehtiva madalama tollimaksu. Lepingu eelnõu parafeeriti 2019. aasta juulis. 24. 
oktoobril võttis nõukogu vastu otsuse lepingu allkirjastamise kohta ning allkirjastamine 
toimus 9. detsembril 2019 Brüsselis. 
 

1 Maitsestatud liha all peetakse silmas kuumtöötlemata liha, mille sisse või kogu pealispinnale on lisatud 
maitseaineid, mis on palja silmaga näha või maitstes selgesti tunda.
2 1994. aasta üldine tolli- ja kaubanduskokkulepe
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Pooled (EL ja Šveitsi Konföderatsioon) leppisid kirjavahetuse teel kokku Šveitsi loendisse 
tehtavates muudatustes, nimelt uued tariifid (sealhulgas kuivatatud veiselihale) ja tariifikvoodi 
suurendamine praeguselt 22 500 tonnilt 23 700 tonnile.
 
Raportööri soovitus
Raportöör soovitab anda kõnealusele lepingule nõusoleku.


