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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo sob forma de 
Troca de Cartas entre a União Europeia e a Confederação Suíça no quadro das 
negociações ao abrigo do artigo XXVIII do GATT de 1994 relativas à alteração das 
concessões da Suíça no âmbito da OMC no que se refere à carne temperada
(12482/2019 – C9-0194/2019 – 2019/0196(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (12482/2019),

– Tendo em conta o projeto de Acordo sob forma de Troca de Cartas entre a União 
Europeia e a Confederação Suíça no quadro das negociações ao abrigo do artigo 
XXVIII do GATT de 1994 relativas à alteração das concessões da Suíça no âmbito da 
OMC no que se refere à carne temperada (12483/2019),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 207.º, n.º 4, primeiro parágrafo, e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea 
a), subalínea v), do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C9-0194/2019),

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.ºs 1 e 4, e o artigo 114º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão do Comércio Internacional 
(A9-0000/2020),

1. Aprova a celebração do acordo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e à Confederação Suíça.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Relações UE-Suíça

A importância das relações entre a UE e a Suíça é significativa. A UE é, para a Suíça, o 
principal parceiro comercial, enquanto a Suíça é o terceiro parceiro comercial da UE (depois 
dos EUA e da China).
 
As relações económicas e comerciais da Suíça com a UE regem-se principalmente por uma 
série de acordos bilaterais, em que a Suíça aceitou acolher determinados aspetos da legislação 
da UE em troca do acesso a parte do mercado único da UE.
 
Contexto do acordo
 
Há alguns anos, a Suíça foi confrontada com um forte aumento das importações de carne, 
incluindo a «carne temperada»1.
O processo começou no final de 2015, quando o Parlamento suíço adotou uma proposta de 
reclassificação de determinadas «carnes temperadas», provocando assim um aumento 
substancial dos direitos relevantes. Esta medida entrou em vigor em 1 de julho de 2016. A UE 
foi muito afetada por esta medida e tentou inicialmente resolver esta questão a nível bilateral. 
Finalmente, em 2017, a UE recorreu à intervenção da OMC, contestando a compatibilidade 
desta medida com a OMC. 
 
Em abril de 2018, a Suíça concordou com o facto de que tinha de compensar o aumento dos 
direitos e abriu um procedimento nos termos do artigo XXVIII do GATT. Notificou, portanto, 
todos os membros da OMC da sua intenção de proceder a negociações ao abrigo do 
artigo XXVIII do GATT2, para alterar as concessões pautais da sua lista para as «carnes 
temperadas apenas, não preparadas por qualquer outra forma». 
 
O artigo XXVIII do GATT 1994 permite aos membros alterar ou retirar uma concessão da 
sua lista após uma negociação e um acordo com os membros a que a concessão diz 
principalmente respeito.
 
A UE é o maior fornecedor, tendo, por conseguinte, direitos de negociação (fornecedor 
principal) de acordo com o referido artigo. Em aplicação das regras da OMC, a UE apresentou 
uma declaração de interesses à Suíça, na sua qualidade de membro com interesses de 
fornecedor principal dos produtos de carne em causa, em 16 de maio de 2018.
 
No final de 2018, o Conselho autorizou a Comissão a negociar uma compensação. A título de 
compensação, a Suíça propôs aumentar em 1200 toneladas o seu contingente pautal no quadro 
da OMC para a carne de bovino. Em particular, a Suíça comprometeu-se a reservar 
especificamente, dentro deste contingente pautal, um subcontingente de 600 toneladas 
exclusivo para a «carne de bovino temperada». É criada uma nova linha pautal para este fim. 
A Suíça mantém também o anterior direito mais baixo sobre as importações de carne de 

1 Consideram-se «carnes temperadas» as carnes não cozinhadas, cujo tempero é efetuado em profundidade ou na 
totalidade da superfície do produto e é percetível à vista desarmada ou é claramente percetível no sabor.
2 Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio de 1994
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bovino para transformação em carne seca. O projeto de acordo foi rubricado em julho de 
2019. O Conselho adotou uma Decisão relativa à assinatura do acordo em 24 de outubro e a 
assinatura teve lugar em 9 de dezembro de 2019, em Bruxelas. 
 
Por intermédio da troca de cartas, ambas as partes (a UE e a Confederação Suíça) acordaram 
as alterações a introduzir na lista suíça: novos direitos (incluindo para a carne de bovino seca) 
e o aumento do contingente pautal de 22 500 toneladas (atualmente) para 23 700 toneladas.
 
Recomendação do Relator
O Relator recomenda a aprovação deste Acordo.


