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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välillä 
maustettua lihaa koskevien Sveitsin WTO-myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 
-sopimuksen XXVIII artiklan nojalla käytyjen neuvottelujen yhteydessä 
kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä
(12482/2019 – C9-0194/2019 – 2019/0196(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12482/2019),

– ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välillä maustettua 
lihaa koskevien Sveitsin WTO-myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen 
XXVIII artiklan nojalla käytyjen neuvottelujen yhteydessä kirjeenvaihtona tehdyksi 
sopimukseksi (12483/2019),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen 
alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan 
pyynnön (C9-0194/2019),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A9-0000/2020),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

EU:n ja Sveitsin suhteet

EU:n ja Sveitsin väliset suhteet ovat hyvin tärkeät. EU on Sveitsin tärkein kauppakumppani ja 
Sveitsi on EU:n kolmanneksi suurin kauppakumppani (Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen).
 
Sveitsin ja EU:n välisiä talous- ja kauppasuhteita säännellään pääasiassa useilla 
kahdenvälisillä sopimuksilla, joissa Sveitsi on sitoutunut soveltamaan EU:n lainsäädäntöä 
tietyiltä osin päästäkseen osalle EU:n sisämarkkinoista.
 
Sopimuksen asiayhteys
 
Muutama vuosi sitten Sveitsiin tuotavan lihan, myös maustetun lihan1, määrä alkoi kasvaa 
merkittävästi.
Sveitsin parlamentti hyväksyi vuoden 2015 lopulla ehdotuksen tiettyjen maustettujen 
lihatuotteiden uudelleenluokittelemisesta, minkä seurauksena näitä koskevia tariffeja 
korotettiin huomattavasti. Kyseistä toimenpidettä alettiin soveltaa 1. heinäkuuta 2016. 
Toimenpide vaikutti eniten Euroopan unioniin ja unioni yritti ensin ratkaista asian 
kahdenvälisesti. Vuonna 2017 EU lopulta vetosi Maailman kauppajärjestöön (WTO), että 
kyseinen toimenpide ei ole WTO:n sääntöjen mukainen.
 
Huhtikuussa 2018 Sveitsi myöntyi tariffien korottamisen korvaamiseen ja käynnisti GATT-
sopimuksen XXVIII artiklan mukaisen menettelyn. Se ilmoitti kaikille WTO:n jäsenille 
aikovansa neuvotella GATT-sopimuksen2 XXVIII nojalla muuttaakseen sitoumusluettelonsa 
tullitariffeja ”ei enempää kuin maustamalla valmistettu raaka liha” -nimikkeen osalta.
 
Vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXVIII artiklan nojalla jäsenet voivat muuttaa 
luettelossaan olevaa myönnytystä tai peruuttaa sen neuvoteltuaan niiden jäsenten kanssa, 
joihin myönnytys eniten vaikuttaa, ja tehtyään sopimuksen näiden kanssa.
 
EU on tärkein toimittaja ja sillä on tämän vuoksi neuvotteluoikeus (pääasiallisen toimittajan 
asemassa) kyseisen artiklan mukaisesti. WTO:n sääntöjen mukaisesti EU ilmoitti 16. 
toukokuuta 2018 Sveitsille kiinnostuksestaan WTO:n jäsenenä, jolla on pääasiallisen 
toimittajan asema kyseisten lihatuotteiden osalta.
 
Vuoden 2018 loppuun mennessä neuvosto valtuutti komission neuvottelemaan korvauksesta. 
Korvaukseksi Sveitsi tarjoutui korottamaan naudanlihan WTO:n tariffikiintiötä 1 200 tonnilla. 
Sveitsi sitoutui varaamaan erityisesti kyseiseen tariffikiintiöön 600 tonnin alakiintiön 
ainoastaan maustettua naudanlihaa varten. Tätä varten luotiin uusi nimike. Lisäksi Sveitsi 
pitää voimassa aiemman alemman tullin naudanlihalle, jota tuodaan kuivalihan valmistamista 
varten. Sopimusluonnos parafoitiin vuoden 2019 heinäkuussa. Neuvosto hyväksyi päätöksen 
sopimuksen allekirjoittamisesta 24. lokakuuta, ja sopimus allekirjoitettiin 9. joulukuuta 2019 
Brysselissä.

1 ’Maustetulla lihalla’ tarkoitetaan kypsentämätöntä lihaa, joka on maustettu joko lihan syvyyssuunnassa tai 
tuotteen koko pinnalta mausteella, joka on nähtävissä paljaalla silmällä tai selvästi havaittavissa maistamalla.
2 Vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus (1994).
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Molemmat osapuolet (EU ja Sveitsin valaliitto) sopivat kirjeenvaihtona Sveitsin 
sitoumusluetteloon tehtävistä muutoksista: uudet tariffit (mm. kuivattua naudanlihaa varten) 
ja tariffikiintiön korotus nykyisestä 22 500 tonnista 23 700 tonniin.
 
Esittelijän suositus
Esittelijä suosittaa tämän sopimuksen hyväksymistä.


