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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)



PR\1196205LT.docx 3/7 PE646.756v01-00

LT

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS ........................5

AIŠKINAMOJI DALIS..............................................................................................................6



PE646.756v01-00 4/7 PR\1196205LT.docx

LT



PR\1196205LT.docx 5/7 PE646.756v01-00

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 
pasikeičiant laiškais derybų pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį dėl Šveicarijos PPO 
nuolaidų, susijusių su mėsa su prieskoniais, pakeitimo kontekste sudarymo projekto
(12482/2019 – C9-0194/2019 – 2019/0196(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12482/2019),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 
pasikeičiant laiškais derybų pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį dėl Šveicarijos PPO 
nuolaidų, susijusių su mėsa su prieskoniais, pakeitimo kontekste projektą (12483/2019),

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies 
antros pastraipos a punkto v papunktį (C9-0194/2019),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 
dalį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A9-0000/2020),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
bei Šveicarijos Konfederacijos parlamentams ir vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

ES ir Šveicarijos santykiai

ES ir Šveicarijos santykiai nepaprastai svarbūs. ES yra pagrindinė Šveicarijos prekybos 
partnerė, o Šveicarija yra trečioji pagal apimtį ES prekybos partnerė (po JAV ir Kinijos).
 
Šveicarijos ekonominiai ir prekybos santykiai su ES daugiausia reglamentuojami dvišaliais 
susitarimais, pagal kuriuos Šveicarija sutiko perimti tam tikrus ES teisės aktų aspektus 
mainais už patekimą į ES bendrosios rinkos dalį.
 
Susitarimo kontekstas
 
Prieš keletą metų Šveicarijoje gerokai padidėjo mėsos, taip pat vad. „mėsos su prieskoniais“ 
importo apimtys1.
Procesas prasidėjo 2015 m. pabaigoje, kai Šveicarijos parlamentas priėmė pasiūlymą pakeisti 
tam tikros mėsos su prieskoniais klasifikaciją ir taip gerokai padidinti atitinkamus tarifus. Ši 
priemonė įsigaliojo 2016 m. liepos 1 d. ES labiausiai nukentėjo nuo šios priemonės ir iš 
pradžių bandė išspręsti šį klausimą dvišaliu pagrindu. Galiausiai 2017 m. ES ėmėsi PPO 
veiksmų, tvirtindama, kad ši priemonė neatitinka PPO taisyklių. 
 
2018 m. balandžio mėn. Šveicarija sutiko kompensuoti tarifų padidinimą ir pradėjo procedūrą 
pagal GATT XXVIII straipsnį. Tokiu būdu ji pranešė visoms PPO narėms apie savo ketinimą 
derėtis pagal GATT XXVIII straipsnį2, kad pakeistų muitų tarifų nuolaidas, taikomas 
„negamintai mėsai su prieskoniais“. 
 
1994 m. GATT XXVIII straipsnyje valstybėms narėms leidžiama keisti arba atšaukti į jų 
sąrašą įtrauktą nuolaidą po derybų ir susitarimo su tomis valstybėmis narėmis, kurioms 
labiausiai rūpi nuolaida.
 
ES yra pagrindinė tiekėja ir todėl turi derybų teises (pagrindinis tiekėjas) pagal pirmiau 
nurodytą straipsnį. Laikydamasi PPO taisyklių, 2018 m. gegužės 16 d. ES pateikė Šveicarijai 
savo, kaip narės, kurios pagrindiniai interesai yra tiekti atitinkamus mėsos produktus, interesų 
deklaraciją.
 
Iki 2018 m. pabaigos Taryba įgaliojo Komisiją derėtis dėl kompensacijos. Kaip kompensaciją 
Šveicarija pasiūlė padidinti savo PPO tarifinę kvotą jautienai 1 200 tonų. Visų pirma 
Šveicarija įsipareigojo pagal šią tarifinę kvotą 600 tonų kvotos dalį skirti tik jautienai su 
prieskoniais. Šiuo tikslu sukuriama nauja tarifų eilutė. Šveicarija taip pat toliau taiko 
ankstesnį mažesnį muitą jautienai, importuojamai siekiant ją perdirbti į sausą mėsą. 
Susitarimo projektas buvo parafuotas 2019 m. liepos mėn. Spalio 24 d. Taryba priėmė 
sprendimą dėl susitarimo pasirašymo, jis buvo pasirašytas 2019 m. gruodžio 9 d. Briuselyje. 
 
Pasikeisdamos laiškais abi šalys (ES ir Šveicarijos Konfederacija) susitarė dėl pakeitimų, 

1 „Mėsa su prieskoniais“ laikoma nevirta ir nekepta mėsa, kuri pagardinama giliai arba ant viso produkto 
paviršiaus, kai prieskonius galima pastebėti plika akimi arba aiškiai juntamas jų skonis.
2 Bendrasis susitarimas dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m.).
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kurie turi būti įtraukti į Šveicarijos sąrašą: nauji tarifai (įskaitant sausai jautienai) ir 
padidinama (dabar galiojanti) tarifinė kvota nuo 22 500 tonų iki 23 700 tonų.
 
Pranešėjo rekomendacija
Pranešėjas rekomenduoja pritarti šiam susitarimui.


