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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā 
starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju saistībā ar sarunām saskaņā ar 
1994. gada VVTT XXVIII pantu par Šveices PTO koncesiju izmaiņām attiecībā uz gaļu, 
kam pievienotas garšvielas
(12482/2019 – C9-0194/2019 – 2019/0196(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (12482/2019),

– ņemot vērā projektu Nolīgumam vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un 
Šveices Konfederāciju saistībā ar sarunām saskaņā ar 1994. gada VVTT XXVIII pantu 
par Šveices PTO koncesiju izmaiņām attiecībā uz gaļu, kam pievienotas garšvielas 
(12483/2019),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta 
otrās daļas a) punkta v) apakšpunktu (C9-0194/2019),

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A9-0000/2020),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Šveices Konfederācijas valdībai un parlamentam.
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PASKAIDROJUMS

ES un Šveices attiecības

ES un Šveices attiecības ir ļoti nozīmīgas. Eiropas Savienība Šveicei ir galvenā tirdzniecības 
partnere, savukārt Šveice Eiropas Savienībai — trešā nozīmīgākā tirdzniecības partnere (aiz 
ASV un Ķīnas).
 
Šveices ekonomiskās un tirdzniecības attiecības ar ES galvenokārt reglamentē virkne 
divpusēju nolīgumu, kuros Šveice ir vienojusies pārņemt noteiktus ES tiesību aktu aspektus, 
pretī saņemot piekļuvi daļai no ES vienotā tirgus.
 
Nolīguma saturs
 
Pirms dažiem gadiem Šveice saskārās ar strauji augošu gaļas importu, tostarp produkta “gaļa, 
kam pievienotas garšvielas”1 importa pieaugumu.
Process sākās 2015. gada beigās, kad Šveices parlaments pieņēma priekšlikumu pārklasificēt 
noteiktus produkta “gaļa, kam pievienotas garšvielas” veidus, tādējādi ievērojami palielinot 
attiecīgos tarifus. Jaunie noteikumi stājās spēkā 2016. gada 1. jūlijā. Šis pasākums visvairāk 
skāra Eiropas Savienību, un sākotnēji ES mēģināja atrisināt šo jautājumu divpusēji. Galu galā 
2017. gadā ES nolēma rīkoties PTO līmenī, apstrīdot šā pasākuma atbilstību PTO 
noteikumiem.
 
Šveice 2018. gada aprīlī piekrita, ka tai jākompensē tarifu palielinājums, un uzsāka VVTT 
XXVIII panta procedūru. Proti, tā informēja visus PTO dalībniekus par savu nodomu risināt 
sarunas saskaņā ar VVTT2 XXVIII pantu, lai savā saistību sarakstā grozītu tarifu koncesijas 
attiecībā uz pozīciju “jēla gaļa, kam ir tikai pievienotas garšvielas”.
 
1994. gada VVTT XXVIII pants ļauj dalībniekiem grozīt vai atsaukt koncesiju, kas iekļauta 
to sarakstā, pēc sarunām un vienošanās ar tiem dalībniekiem, uz kuriem galvenokārt attiecas 
koncesija.
 
ES ir galvenais piegādātājs, un tāpēc tai ir galvenā piegādātāja sarunu vešanas tiesības 
saskaņā ar minēto pantu. Atbilstoši PTO noteikumiem ES kā galvenā ieinteresētā piegādātāja 
2018. gada 16. maijā iesniedza Šveicei paziņojumu par ieinteresētību saistībā ar attiecīgo 
gaļas produktu piegādi.
 
2018. gada nogalē Padome pilnvaroja Komisiju risināt sarunas par kompensāciju. Šveice kā 
kompensāciju piedāvāja par 1200 tonnām palielināt savu PTO tarifa likmes kvotu liellopu 
gaļai. Turklāt Šveice apņēmās šajā tarifa likmes kvotā rezervēt apakškvotu 600 tonnu apmērā 
tikai pozīcijai “liellopu gaļa ar garšvielām”. Šim nolūkam tiek izveidota jauna tarifa pozīcija. 
Turklāt Šveice saglabā iepriekšējo zemāko nodokli liellopu gaļai, ko importē žāvētas gaļas 
ražošanai. Nolīguma projekts tika parafēts 2019. gada jūlijā. Padome 2019. gada 24. oktobrī 
pieņēma lēmumu parakstīt šo nolīgumu, un parakstīšana notika 2019. gada 9. decembrī 

1 Ar jēdzienu “gaļa, kam pievienotas garšvielas” saprotama termiski neapstrādāta gaļa, kura dziļi piesātināta ar 
garšvielām vai kurai garšvielas pievienotas uz visas produkta virsmas, un tās var redzēt ar neapbruņotu aci vai 
nepārprotami sajust garšojot.
2 1994. gada Vispārējā vienošanās par tarifiem un tirdzniecību.
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Briselē.
 
Abas puses (ES un Šveices Konfederācija) vēstuļu apmaiņas veidā vienojās par Šveices 
saistību sarakstā iekļaujamiem grozījumiem: jauniem tarifiem (tostarp attiecībā uz žāvētu 
liellopa gaļu) un tarifa kvotas palielināšanu no 22 500 tonnām (pašlaik) līdz 23 700 tonnām.
 
Referenta ieteikums
Referents iesaka sniegt piekrišanu šim nolīgumam.


