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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)



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

HU

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE ............5

INDOKOLÁS .............................................................................................................................6



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

HU



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

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között levélváltás formájában, az 1994. évi 
GATT XXVIII. cikke alapján folytatott tárgyalások keretében létrejött, a Svájc által a 
fűszerezéssel előkészített hús tekintetében biztosított WTO-engedmények módosításáról 
szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi 
határozattervezetről
(12482/2019 – C9-0194/2019 – 2019/0196(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12482/2019),

– tekintettel az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között az 1994. évi GATT 
XXVIII. cikke alapján folytatott tárgyalások keretében a Svájc által a fűszerezéssel 
előkészített hús tekintetében biztosított WTO-engedmények módosításáról szóló, 
levélváltás formájában létrejött megállapodás tervezetére (12483/2019),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) 
bekezdésének első albekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) 
pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre 
(C9-0194/2019),

– tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének (7) 
bekezdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A9–0000/2020),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok és a Svájci Államszövetség kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Az EU és Svájc közötti kapcsolatok

Az EU és Svájc közötti kapcsolat nagy jelentőségű. Az EU Svájc fő kereskedelmi partnere, 
míg Svájc (az USA és Kína után) az EU harmadik kereskedelmi partnere.
 
Svájcnak az EU-val fenntartott gazdasági és kereskedelmi kapcsolatait elsősorban egy sor 
kétoldalú megállapodás szabályozza, amelyek keretében Svájc vállalta, hogy az EU egységes 
piacához való hozzáférését cserébe átveszi az uniós jogszabályok bizonyos vonatkozásait.
 
A megállapodás háttere
 
Néhány évvel ezelőtt Svájc a hús, többek között a „fűszerezett hús”1 behozatalának erőteljes 
növekedésével szembesült.
A folyamat 2015 végén kezdődött, amikor a svájci parlament egyes „fűszerezett húsok” 
átsorolására irányuló indítványt fogadott el, ami a vonatkozó vámtarifák jelentős emelkedését 
eredményezte. Az intézkedés 2016. július 1-jén lépett hatályba. Ez az intézkedés az EU-t 
érintette leginkább, és kezdetben próbálta kétoldalúan megoldani ezt a kérdést. Az EU 2017-
ben végül WTO-fellépéséhez folyamodott, a WTO-val összeegyeztethetetlennek minősítve 
ezt az intézkedést. 
 
2018 áprilisában Svájc beleegyezett abba, hogy kompenzálnia kell a vámtarifa emelését, és 
elindította a GATT XXVIII. cikke szerinti eljárást. Ezáltal valamennyi WTO-tagot értesítette 
azon szándékáról, hogy a GATT2 XXVIII. cikke alapján tárgyalásokat kíván folytatni annak 
érdekében, hogy módosítsa az engedményes listájában a „csak fűszerezéssel előkészített 
húsra” vonatkozó vámengedményeket. 
 
Az 1994. évi GATT XXVIII. cikke lehetővé teszi a tagok számára, hogy az engedmény által 
elsődlegesen érintett tagokkal folytatott tárgyalásokat és megállapodást követően módosítsák 
vagy visszavonják az engedményes listájukban szereplő valamely engedményt.
 
Az EU a fő szállító, ezért a fenti cikk értelmében tárgyalási jogokkal rendelkezik (elsődleges 
szállító). Az EU, mivel a „csak fűszerezéssel előkészített hús” exportjához elsődleges szállítói 
érdekeltsége fűződik, 2018. május 16-án a WTO-szabályoknak megfelelően kompenzációs 
igényt nyújtott be Svájcnak.
 
2018 végére a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat folytasson a 
kompenzációról. Kompenzációképpen Svájc felajánlotta, hogy 1200 tonnával növeli a 
marhahúsra vonatkozó WTO-vámkontingensét. Svájc kötelezettséget vállalt arra, hogy e 
vámkontingensen belül egy 600 tonnás alkontingenst kizárólag a „csak fűszerezéssel 
előkészített marhahús” számára tart fent. E célból új tarifacsoportot hoznak létre. Svájc 
fenntartja a szárított hússá történő feldolgozás céljából behozott marhahúsra vonatkozó, 
korábbi alacsonyabb vámtételt is. A megállapodás tervezetét 2019 júliusában parafálták. A 

1 „Fűszerezett húsnak” minősül minden olyan nyers hús, melynek fűszerezése a hús egészére vagy a termék 
teljes felületére kiterjed, és szabad szemmel látható, vagy ízében egyértelműen észlelhető.
2 Az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény
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Tanács október 24-én elfogadta a megállapodás aláírásáról szóló határozatot, az aláírásra 
pedig 2019. december 9-én, Brüsszelben került sor. 
 
A két fél (az EU és a Svájci Államszövetség) levélváltás formájában megállapodott a svájci 
engedményes listába beépítendő módosításokról: új vámtarifákról (beleértve a szárított 
marhahús tekintetében is) és a (jelenlegi) 22 500 tonnáról 23 700 tonnára megnövelt 
vámkontingensről.
 
Az előadó ajánlása
Az előadó ajánlja az egyetértés megadását a megállapodáshoz.


