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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението под 
формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация 
Швейцария във връзка с преговорите по член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. относно 
изменението на отстъпките в рамките на СТО на Швейцария за месото с 
подправки
(12482/2019 – C9-0194/2019 – 2019/0196(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (12482/2019),

– като взе предвид проекта на Споразумението под формата на размяна на писма 
между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария във връзка с преговорите 
по член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. относно изменението на отстъпките в рамките 
на СТО на Швейцария за месото с подправки (12483/2019),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), 
подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-
0194/2019),

– като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя 
Правилник за дейността,

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия 
(A9-0000/2020),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 
държавите членки и на Конфедерация Швейцария.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Отношения между ЕС и Швейцария

Отношенията между ЕС и Швейцария са много важни. ЕС е основният търговски 
партньор на Швейцария, докато Швейцария е третият търговски партньор на ЕС (след 
САЩ и Китай).
 
Икономическите и търговските отношения на Швейцария с ЕС се управляват основно 
чрез поредица от двустранни споразумения, с които Швейцария се съгласи да 
възприеме определени аспекти от законодателството на ЕС в замяна на достъп до част 
от единния пазар на ЕС.
 
Контекст на споразумението
 
Преди няколко години Швейцария беше изправена пред проблем, свързан със силно 
нарастващия внос на месо, в това число на „месо с подправки“1.
Процесът започна в края на 2015 г., когато швейцарският парламент прие предложение 
за прекласифициране на някои „меса с подправки“ и по този начин беше причина за 
значително увеличение на съответните мита. Мярката влезе в сила на 1 юли 2016 г. ЕС 
беше най-силно засегнат от тази мярка и първоначално се опита да постигне решение 
на въпроса на двустранна основа. В крайна сметка през 2017 г. ЕС прибягна до 
действия в рамките на СТО и отправи възражение срещу мярката като несъвместима с 
правилата на СТО. 
 
През април 2018 г. Швейцария се съгласи, че трябва да компенсира увеличението на 
митото и стартира процедура по член XXVIII от ГАТТ. По този начин тя уведоми 
всички членове на СТО за намерението си да води преговори по член XXVIII от ГАТТ2, 
за да промени тарифните отстъпки в своя списък за „месото с подправки, необработено 
по друг начин“. 
 
Съгласно член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. членовете на СТО могат да променят или 
отменят дадена отстъпка, включена в техния списък, след преговори и споразумение с 
онези членовете на СТО, които са основно засегнати от отстъпката.
 
ЕС е основният доставчик и следователно има права да преговаря (основен доставчик) 
според горепосочения член. В съответствие с правилата на СТО на 16 май 2018 г. ЕС 
представи на Швейцария заявление за изразяване на интерес като член на СТО с 
интерес на основен доставчик по отношение на съответните месни продукти.
 
В края на 2018 г. Съветът упълномощи Комисията да договори компенсация. Като 
компенсация Швейцария предложи да увеличи с 1200 тона своята тарифна квота на 
СТО за говеждо месо. По-конкретно Швейцария пое ангажимент да запази в рамките на 
тази тарифна квота подквота от 600 тона само за „говеждо месо с подправки“. За тази 

1 Считат се за „меса с подправки“ месата, които не са топлинно обработени и подправянето е направено в 
дълбочина или по цялата повърхност на продукта и това е видимо с невъоръжено око или е осезаемо на 
вкус.
2 Общо споразумение за митата и търговията, 1994 г.
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цел се създава нова тарифна линия. Освен това Швейцария запазва по-ниското преди 
мито за говеждо месо, внесено за целите на преработката му в сушено месо. Проект на 
споразумението беше парафиран през юли 2019 г. Съветът прие решение за подписване 
на споразумението на 24 октомври, а подписването се състоя на 9 декември 2019 г. в 
Брюксел. 
 
Чрез размяната на писма двете страни (ЕС и Конфедерация Швейцария) се споразумяха 
относно измененията, които да бъдат включени в списъка на Швейцария: нови мита 
(включително за сушено говеждо месо) и увеличената тарифна квота от 22 500 тона 
(понастоящем) на 23 700 тона.
 
Препоръка на докладчика
Докладчикът препоръчва споразумението да бъде одобрено.


