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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a 
Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Confederația 
Elvețiană în cadrul negocierilor în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 
referitoare la modificarea concesiilor Elveției la OMC privind carnea condimentată
(12482/2019 – C9-0194/2019 – 2019/0196(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie al Consiliului (12482/2019),

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub 
forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană în 
cadrul negocierilor în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 referitoare la 
modificarea concesiilor Elveției la OMC privind carnea condimentată (12483/2019),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 
articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf 
litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-
0194/2019),

– având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A9-0000/2020),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Confederației 
Elvețiene.
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Relațiile dintre UE și Elveția

Relațiile dintre UE și Elveția sunt extrem de importante. UE este principalul partener 
comercial al Elveției, în timp ce Elveția este cel de-al treilea partener comercial al UE (după 
SUA și China).
 
Relațiile economice și comerciale ale Elveției cu UE sunt reglementate în principal de serie de 
acorduri bilaterale în care Elveția a acceptat să preia anumite aspecte ale legislației UE în 
schimbul accesului la o parte a pieței unice a UE.
 
Contextul acordului
 
În urmă cu câțiva ani, Elveția s-a confruntat cu o creștere puternică a importurilor de carne, 
inclusiv de „carne condimentată”1.
Procesul a început la sfârșitul anului 2015, când parlamentul elvețian a adoptat o propunere de 
reclasificare a anumitor tipuri de „carne condimentată”, generând astfel o creștere substanțială 
a tarifelor aferente. Măsura a intrat în vigoare la 1 iulie 2016. UE a fost extrem de afectată de 
această măsură și a încercat inițial să rezolve această chestiune la nivel bilateral. În cele din 
urmă, în 2017, UE a inițiat o acțiune la OMC, contestând măsura respectivă ca nefiind 
compatibilă cu normele OMC. 
 
În aprilie 2018, Elveția a convenit că trebuie să compenseze creșterea tarifelor și a lansat 
procedura „în temeiul articolului XXVIII din GATT”. Prin urmare, i-a informat pe toți 
membrii OMC cu privire la intenția sa de a negocia în temeiul articolului XXVIII din GATT2 
în vederea modificării concesiilor tarifare din lista sa pentru „carnea neprelucrată altfel decât 
prin condimentare”. 
 
Articolul XXVIII din GATT 1994 le permite membrilor să modifice sau să retragă o concesie 
ce figurează pe lista lor, în urma negocierii și a ajungerii la un acord cu acei membri vizați în 
principal de concesie.
 
În conformitate cu articolul menționat anterior, UE este furnizorul principal și, prin urmare, 
are drepturi de negociere (furnizorul principal). În conformitate cu normele OMC, în calitate 
de membru ce deține interesul de furnizor principal al produselor din carne în cauză, UE a 
prezentat Elveției o cerere de interese la 16 mai 2018.
 
Până la sfârșitul anului 2018, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze compensația. Cu titlu 
de compensație, Elveția s-a oferit să crească cu 1 200 de tone contingentul tarifar OMC pentru 
carnea de vită. Elveția s-a angajat în special să rezerve, în cadrul acestui contingent tarifar, un 
subcontingent de 600 de tone numai pentru „carnea de vită condimentată”. În acest scop se 
creează o nouă linie tarifară. De asemenea, Elveția menține taxa anterioară, mai mică, asupra 
cărnii de vită importate în scopul prelucrării în carne uscată. Un proiect de acord a fost parafat 

1 Se consideră drept „carne condimentată” carnea nepreparată termic a cărei condimentare se face în profunzime 
sau pe întreaga suprafață a produsului și este vizibilă cu ochiul liber sau se percepe clar atunci când este gustată.
2 Acordul General pentru Tarife și Comerț, 1994
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în iulie 2019. Consiliul a adoptat o decizie privind semnarea acordului la 24 octombrie, iar 
semnarea acestuia a avut loc la 9 decembrie 2019 la Bruxelles. 
 
Prin intermediul schimbului de scrisori, ambele părți (UE și Confederația Elvețiană) au 
convenit asupra modificărilor care trebuie incluse în lista Elveției: noile tarife (inclusiv pentru 
carnea de vită uscată) și contingentul tarifar majorat de la 22 500 de tone (în prezent) la 
23 700 de tone.
 
Recomandările raportorului
Raportorul recomandă să se aprobe acordul.


