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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de 
vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat in de 
context van de onderhandelingen krachtens artikel XXVIII van de GATT 1994 over de 
wijziging van de WTO-concessies van Zwitserland voor gekruid vlees
(12482/2019 – C9-0194/2019 – 2019/0196(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerpbesluit van de Raad (12482/2019),

– gezien de ontwerpovereenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese 
Unie en de Zwitserse Bondsstaat in de context van de onderhandelingen krachtens 
artikel XXVIII van de GATT 1994 over de wijziging van de WTO-concessies van 
Zwitserland voor gekruid vlees (12483/2019),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, 
lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0194/2019),

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A9-0092/2020),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 
Zwitserse Bondsstaat.
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TOELICHTING

Betrekkingen tussen de EU en Zwitserland

De betrekkingen tussen de EU en Zwitserland zijn van cruciaal belang. De EU is de 
belangrijkste handelspartner van Zwitserland en Zwitserland is op zijn beurt de op twee na 
belangrijkste handelspartner van de EU (na de VS en China).
 
De economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Zwitserland zijn hoofdzakelijk 
gestoeld op een reeks bilaterale overeenkomsten, waarin Zwitserland ermee instemt bepaalde 
onderdelen van de EU-wetgeving over te nemen in ruil voor gedeeltelijke toegang tot de 
eengemaakte markt van de EU.
 
Achtergrond van de overeenkomst
 
Zwitserland zag zich enkele jaren geleden gesteld voor een drastische toename van de invoer 
van vlees, waaronder “gekruid vlees”1.
De aanneming door het Zwitsers parlement van een motie tot herklassering van bepaalde 
soorten “gekruid vlees” tegen het einde van 2015 luidde een proces in dat een forse verhoging 
van de desbetreffende tarieven tot gevolg had. De maatregel trad op 1 juli 2016 in werking. 
De EU werd er het zwaarst door getroffen en trachtte de kwestie aanvankelijk bilateraal op te 
lossen. Uiteindelijk kwam in 2017 de WTO in actie, die de maatregel aanvocht op grond van 
de niet-verenigbaarheid ervan met de beginselen van de WTO. 
 
Zwitserland toonde zich in april 2018 bereid de verhoging van de tarieven te compenseren en 
leidde krachtens artikel XXVIII van de GATT een procedure in. De bondsstaat liet alle WTO-
leden weten voornemens te zijn onderhandelingen te voeren krachtens artikel XXVIII van de 
GATT2 om de in zijn lijst opgenomen tariefconcessies voor “gekruid vlees, niet verder 
bereid” te wijzigen. 
 
Overeenkomstig artikel XXVIII van de GATT 1994 is het leden toegestaan in hun lijst 
opgenomen concessies te wijzigen of in te trekken mits hierover is onderhandeld en 
overeenstemming is bereikt met de voornaamste belanghebbende leden met betrekking tot de 
desbetreffende concessies.
 
De EU is in dit geval de hoofdleverancier (voornaamste leverancier) en geniet daarmee 
krachtens bovengenoemd artikel onderhandelingsrechten. Zij liet Zwitserland dan ook, 
overeenkomstig de WTO-regels, op 16 mei 2018 weten belangstelling te hebben voor de 
onderhandelingen als WTO-lid met het belang van voornaamste leverancier van de 
desbetreffende vleessoort.
 
De Commissie kreeg eind 2018 toestemming van de Raad om over compensatie te 
onderhandelen. Zwitserland bood bij wijze van compensatie aan haar WTO-tariefcontingent 
voor rundvlees met 1 200 ton te verhogen. De bondsstaat verbond zich er in het bijzonder toe 

1 Onder “gekruid vlees” wordt verstaan: rauw vlees dat, zichtbaar met het blote oog of duidelijk proefbaar, 
volledig of oppervlakkig is gemarineerd.
2 Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel 1994.
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binnen dit tariefcontingent een subcontingent van 600 ton te reserveren speciaal voor “gekruid 
rundvlees”. Hiertoe werd een nieuwe tarieflijn gecreëerd. Zwitserland zou bovendien het 
eerder verlaagde recht handhaven voor rundvlees dat wordt ingevoerd om tot gedroogd vlees 
te worden verwerkt. In juli 2019 werd een ontwerpovereenkomst geparafeerd. De Raad nam 
op 24 oktober 2019 een besluit aan betreffende de ondertekening van de overeenkomst en de 
overeenkomst is vervolgens op 9 december 2019 in Brussel ondertekend. 
 
De twee partijen (de EU en de Zwitserse Bondsstaat) zijn via een briefwisseling tot 
overeenstemming gekomen over de in de Zwitserse lijst door te voeren wijzigingen: nieuwe 
tarieven (waaronder voor gedroogd rundvlees) en een verhoogd tariefcontingent van 
23 700 ton (ten opzichte van het oude contingent van 22 500 ton).
 
Aanbeveling van de rapporteur
De rapporteur beveelt aan deze overeenkomst goed te keuren.
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PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel Besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de 
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese 
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van artikel XXVIII van de GATT 1994 over de wijziging van de WTO-
concessies van Zwitserland voor vlees, alleen gekruid
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