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PR_NLE-AP_Agreement

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan 
Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet inom ramen för förhandlingarna 
enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av Schweiz WTO-medgivanden avseende 
kryddat kött
(12482/2019 – C9-0194/2019 – 2019/0196(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (12482/2019),

– med beaktande av utkastet till avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och 
Schweiziska edsförbundet inom ramen för förhandlingarna enligt artikel XXVIII i Gatt 
1994 om ändring av Schweiz WTO-medgivanden avseende kryddat kött (12483/2019),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 207.4 första stycket samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (C9-0194/2019),

– med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel 
(A9-0000/2020).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och 
i Schweiziska edsförbundet.
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MOTIVERING

Förbindelserna mellan EU och Schweiz

Förbindelserna mellan EU och Schweiz är väsentliga. EU är Schweiz största handelspartner 
och Schweiz är EU:s tredje handelspartner (efter USA och Kina).

Schweiz ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser med EU regleras huvudsakligen 
genom en rad bilaterala avtal där Schweiz har gått med på att ta över vissa aspekter av EU:s 
lagstiftning i utbyte mot tillträde till en del av EU:s inre marknad.

Avtalets bakgrund

För några år sedan ställdes Schweiz inför en kraftig ökning av importen av kött, däribland 
”kryddat kött”1.

Processen inleddes i slutet av 2015 när det schweiziska parlamentet antog ett förslag till 
omklassificering av visst ”kryddat kött” och därmed avsevärt ökade de relevanta tullarna. 
Åtgärden trädde i kraft den 1 juli 2016. EU påverkades mest av denna åtgärd och försökte 
inledningsvis lösa frågan bilateralt. EU vidtog slutligen åtgärder 2017 inom ramen för WTO 
och ifrågasatte denna åtgärd eftersom den inte var förenlig med WTO:s bestämmelser. 

I april 2018 medgav Schweiz att man var tvungen att kompensera för ökningen av 
tullavgifterna och inledde ett förfarande enligt artikel XXVIII i Gatt. Landet underrättade 
därmed alla WTO-medlemmar om sin avsikt att förhandla i enlighet med artikel XXVIII i 
Gatt2 för att ändra tullmedgivandena i bindningslistan avseende kryddat kött (inte ytterligare 
berett). 

Enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 får medlemmarna ändra eller dra tillbaka ett medgivande 
som ingår i deras bindningslista efter förhandlingar och överenskommelser med de 
medlemmar som i första hand berörs av medgivandet.

EU är den främsta leverantören och har därför förhandlingsrättigheter (huvudleverantör) 
enligt ovanstående artikel. I enlighet med WTO-reglerna lämnade EU, i egenskap av medlem 
med huvudleverantörsintresse för de berörda köttprodukterna, ett intresseanspråk till Schweiz 
den 16 maj 2018.

I slutet av 2018 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla om kompensation. Som 
kompensation erbjöd Schweiz att öka sin WTO-tullkvot för nötkött med 1 200 ton. Schweiz 
förpliktade sig särskilt att inom denna tullkvot reservera en delkvot på 600 ton enbart för 
”kryddat nötkött”. En ny tullposition har skapats för detta ändamål. Schweiz bibehåller även 
den tidigare lägre tullavgiften på nötkött som importeras för framställning av torkat kött. Ett 
utkast till avtal paraferades i juli 2019. Rådet antog ett beslut om undertecknande av avtalet 
den 24 oktober och avtalet undertecknades den 9 december 2019 i Bryssel. 

1 Med ”kryddat kött” avses kött som inte har värmebehandlats och som har kryddats antingen i själva köttet eller 
över hela dess yta så att kryddningen är synlig med blotta ögat eller tydligt framgår av smaken.
2 Allmänna tull- och handelsavtalet 1994.
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Genom skriftväxlingen enades båda sidorna (EU och Schweiziska edsförbundet) om de 
ändringar som ska införas i Schweiz bindningslista: nya tullar (även för torkat nötkött) och 
den ökade tullkvoten från 22 500 ton (nuvarande) till 23 700 ton.

Föredragandens rekommendationer

Föredraganden rekommenderar att parlamentet godkänner detta avtal.


