
PE596.590/ 1

EL

26.1.2017 A8-0277/ 001-013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-013 
κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Έκθεση
Marielle de Sarnez A8-0277/2016
Διμερής ρήτρα διασφάλισης και μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο 
της συμφωνίας εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και του Περού

Πρόταση κανονισμού (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Είναι αναγκαίο να 
συστηματοποιηθεί η διεξαγωγή και η 
χρήση μελετών αντικτύπου πριν από τη 
διαπραγμάτευση διεθνών εμπορικών 
συμφωνιών ή πριν από κάθε επέκταση 
συμφωνίας σε νέα κράτη, οι οποίες έχουν 
άμεσο αντίκτυπο στις οικονομίες και 
στους κλάδους παραγωγής των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Ο Ισημερινός, που αποτελεί έναν 
από τους βασικούς παραγωγούς και 
προμηθευτές μπανάνας της Ένωσης μαζί 
με την Κολομβία, προσχωρεί στη 
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συμφωνία. Ο ισχύων μηχανισμός 
σταθεροποίησης για τις μπανάνες πρέπει 
ως εκ τούτου να επεκταθεί ώστε να 
καλύπτει και τον Ισημερινό. Ωστόσο, η 
εφαρμογή του ισχύοντος μηχανισμού 
σταθεροποίησης για τις μπανάνες έχει 
αποδειχθεί αναποτελεσματική. Πράγματι, 
από την έως τώρα πείρα προκύπτει ότι ο 
μηχανισμός στερείται ευελιξίας, στοιχείο 
που παρεμποδίζει την 
αποτελεσματικότητά του. Για τρία 
συναπτά έτη, παρότι οι εισαγωγές από το 
Περού υπερέβησαν τον καθορισμένο όγκο 
ενεργοποίησης εισαγωγών, δεν ελήφθη 
κανένα μέτρο. Για τους ανωτέρω λόγους, 
πρέπει να πραγματοποιηθούν αλλαγές για 
να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η 
απλούστευση της εφαρμοστέας 
διαδικασίας προκειμένου να βελτιωθεί η 
ροή πληροφοριών μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 
Επιτροπής και των κρατών μελών, 
ειδικότερα μέσω της προσθήκης ενός 
μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης 
όταν σημειώνεται υπέρβαση του 80% των 
όγκων ενεργοποίησης, καθώς και μέσω 
της δημιουργίας ενός παρατηρητηρίου 
τιμών.

Τροπολογία3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο) 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 19/2013
Άρθρο 1 – στοιχείο η

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2α) Στο άρθρο 1 το στοιχείο η) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

η) δέκα έτη από την ημερομηνία 
εφαρμογής της συμφωνίας για προϊόν για 
το οποίο στον πίνακα κατάργησης των 
δασμών για προϊόντα καταγωγής 
Κολομβίας και Περού, όπως ορίζεται στο 
προσάρτημα 1 τμήμα Β υποτμήματα 1 και 
2 (κατάργηση των δασμών) του 
παραρτήματος Ι της συμφωνίας 
(πρόγραμμα κατάργησης των δασμών), 

«η) δέκα έτη από την ημερομηνία 
εφαρμογής της συμφωνίας για προϊόν για 
το οποίο στον πίνακα κατάργησης των 
δασμών για προϊόντα καταγωγής 
Κολομβίας, Ισημερινού και Περού, όπως 
ορίζεται στο προσάρτημα 1 τμήμα Β 
υποτμήματα 1 και 2 (κατάργηση των 
δασμών) του παραρτήματος Ι της 
συμφωνίας (πρόγραμμα κατάργησης των 
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προβλέπεται περίοδος κατάργησης δασμών 
μικρότερη των δέκα ετών ή η περίοδος 
κατάργησης των δασμών συν 3 έτη, για 
προϊόν για το οποίο στον πίνακα 
κατάργησης των δασμών προβλέπεται 
περίοδος κατάργησης των δασμών ίση ή 
μεγαλύτερη των δέκα ετών.

δασμών), προβλέπεται περίοδος 
κατάργησης δασμών μικρότερη των δέκα 
ετών ή η περίοδος κατάργησης των 
δασμών συν 3 έτη, για προϊόν για το οποίο 
στον πίνακα κατάργησης των δασμών 
προβλέπεται περίοδος κατάργησης των 
δασμών ίση ή μεγαλύτερη των δέκα ετών. 
Η εφαρμογή της εν λόγω περιόδου στον 
Ισημερινό αρχίζει από την ημερομηνία 
προσχώρησής του στη συμφωνία.»

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 19/2013
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4α) Στο άρθρο 15, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Ορίζεται ειδικός ετήσιος όγκος 
ενεργοποίησης εισαγωγών όσον αφορά τις 
εισαγωγές των προϊόντων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως 
δηλώνονται στη δεύτερη, τρίτη και 
τέταρτη στήλη του πίνακα του 
παραρτήματος. Εφόσον επιτευχθεί ο όγκος 
ενεργοποίησης για την Κολομβία, για τον 
Ισημερινό ή για το Περού κατά τη διάρκεια 
του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους, η 
Επιτροπή εγκρίνει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία κατεπείγοντος που αναφέρεται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 4, εκτελεστική 
πράξη με την οποία μπορεί είτε να 
αναστείλει προσωρινά τον προτιμησιακό 
δασμό που εφαρμόζεται για τα προϊόντα 
της αντίστοιχης καταγωγής κατά τη 
διάρκεια του ίδιου έτους για μια χρονική 
περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
τρεις μήνες είτε να αποφασίσει ότι μια 
τέτοια αναστολή δεν κρίνεται σκόπιμη.

«2. Ορίζεται ειδικός ετήσιος όγκος 
ενεργοποίησης εισαγωγών όσον αφορά τις 
εισαγωγές των προϊόντων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως 
δηλώνονται στη δεύτερη, τρίτη και 
τέταρτη στήλη του πίνακα του 
παραρτήματος. Εφόσον επιτευχθεί ο όγκος 
ενεργοποίησης για την Κολομβία, για τον 
Ισημερινό ή για το Περού κατά τη 
διάρκεια του αντίστοιχου ημερολογιακού 
έτους, η Επιτροπή εγκρίνει, σύμφωνα με 
τη διαδικασία κατεπείγοντος που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 4, 
εκτελεστική πράξη με την οποία 
αναστέλλει προσωρινά τον προτιμησιακό 
δασμό που εφαρμόζεται για τα προϊόντα 
της αντίστοιχης καταγωγής κατά τη 
διάρκεια του ίδιου έτους για μια χρονική 
περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
τρεις μήνες.»

Αιτιολόγηση

Το ΕΚ και το Συμβούλιο πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες σε μηνιαία βάση σχετικά με τις 
εισαγωγές μπανάνας και να προβαίνουν σε ανάλυση του αντίκτυπου των εισαγωγών αυτών πριν 
από την επίτευξη του κατώτατου ορίου. Στη συμφωνία ΕΕ/Κολομβίας προβλέπεται ότι: 
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«εφόσον επιτευχθεί ο όγκος ενεργοποίησης ... η ΕΕ μπορεί να αναστείλει προσωρινά τον 
προτιμησιακό δασμό» (παράρτημα Ι, προσάρτημα 1, τμήμα Α). Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός 
θα μπορούσε να ενεργοποιείται αυτομάτως μόλις επιτυγχάνεται ο όγκος ενεργοποίησης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 19/2013
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β) Στο άρθρο 15, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος: 
«2α. Η Επιτροπή οφείλει να ενημερώνει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την εξέλιξη των εισαγωγών 
μπανάνας προέλευσης Κολομβίας, 
Ισημερινού ή Περού και για τον 
αντίκτυπό τους στην αγορά και στους 
παραγωγούς της Ένωσης. Προς τούτο, 
οφείλει να προβαίνει σε ετήσια ανάλυση, 
το αργότερο την 1η Οκτωβρίου εκάστου 
έτους, η οποία να καλύπτει τους εννέα 
τελευταίους μήνες του παρελθόντος έτους 
και να την κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να επιτρέπει 
την αξιολόγηση των κινδύνων μιας 
ενδεχόμενης αποσταθεροποίησης της 
αγοράς και την πρόβλεψη των εξελίξεων 
των εισαγωγών κατά το υπόλοιπο 
ημερολογιακό έτος. Προς τούτο, η 
Επιτροπή οφείλει να λαμβάνει υπόψη το 
σύνολο των στοιχείων που συλλέχθηκαν 
κατά το παρελθόν έτος, ειδικότερα, τους 
όγκους παραγωγής, τον όγκο των 
εισαγωγών, τις τιμές πώλησης της 
μπανάνας στην αγορά της ΕΕ, κυρίως 
στις χώρες παραγωγούς μπανάνας, 
καθώς και τις τιμές που εφαρμόζονται 
στις τρίτες χώρες. Η Επιτροπή οφείλει 
επίσης να αξιολογήσει τις συνέπειες για 
τους ευρωπαίους παραγωγούς, ειδικά στο 
επίπεδο απασχόλησής τους και τα έσοδά 
τους.
Όταν οι όγκοι εισαγωγών φθάνουν στο 
80% του ορίου ενεργοποίησης του 
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μηχανισμού σταθεροποίησης που 
αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος 
κανονισμού, για μία ή περισσότερες 
χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη 
συμφωνία, η Επιτροπή οφείλει να 
ειδοποιήσει επισήμως και γραπτώς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο και να υποβάλει ανάλυση του 
αντίκτυπου των εισαγωγών στην 
ευρωπαϊκή αγορά μπανάνας.»

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 19/2013
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4γ) Στο άρθρο 15, η παράγραφος 3 
διαγράφεται. 

«3. Όταν αποφασίζει σχετικά με το 
κατά πόσο θα πρέπει να εφαρμοσθούν 
μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο 
των εν λόγω εισαγωγών επί της 
κατάστασης της αγοράς μπανάνας στην 
Ένωση. Στην εξέταση αυτή 
περιλαμβάνονται παράγοντες όπως: το 
αποτέλεσμα των εν λόγω εισαγωγών επί 
του επιπέδου τιμών της Ένωσης, της 
ανάπτυξης των εισαγωγών από άλλες 
πηγές, της γενικής σταθερότητας στην 
αγορά της Ένωσης.»

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 19/2013
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4δ) Στο άρθρο 15, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
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ακριβέστερη αξιολόγηση των εισαγωγών 
και της κατάστασης της αγοράς 
μπανάνας της ΕΕ, η Επιτροπή 
αναπτύσσει στατιστικά εργαλεία που 
λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη του όγκου 
και των τιμών των εισαγωγών μπανάνας, 
συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων 
περιόδων και κυρίως στις χώρες 
παραγωγούς της Ένωσης. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει στον ιστότοπό της και 
ενημερώνει κάθε τρεις μήνες, τα 
δεδομένα σχετικά με την εξέλιξη των 
τιμών της πράσινης μπανάνας στην 
ευρωπαϊκή αγορά της μπανάνας. Η 
Επιτροπή δύναται να συγκαλεί ad hoc 
συνεδριάσεις παρακολούθησης, στις 
οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη και τ 
ενδιαφερόμενα μέρη.»

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 19/2013
Άρθρο 15 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4ε) Στο άρθρο 15 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«7α. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του μηχανισμού 
σταθεροποίησης για τις μπανάνες, πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2019. Η έκθεση 
περιλαμβάνει αξιολόγηση της εξέλιξης 
των εισαγωγών μπανάνας και του 
αντικτύπου τους στην αγορά και τους 
παραγωγούς της Ένωσης. Αν η έκθεση 
εντοπίσει μια σοβαρή επιδείνωσης ή 
απειλή σοβαρής επιδείνωσης της 
κατάστασης της αγοράς μπανάνας της 
Ένωσης και/ή των ευρωπαίων 
παραγωγών, η Επιτροπή προβλέπει την 
λήψη των κατάλληλων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αντισταθμιστικών μέτρων πλαισίωσης.»
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 20/2013
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1α) Στο άρθρο 15, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Ορίζεται ειδικός ετήσιος όγκος 
ενεργοποίησης εισαγωγών όσον αφορά τις 
εισαγωγές των προϊόντων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως 
δηλώνονται στον πίνακα του 
παραρτήματος. Η εισαγωγή των προϊόντων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με 
συντελεστή προτιμησιακού δασμού 
υπόκειται, εκτός από την απόδειξη 
καταγωγής που ορίζεται βάσει του 
παραρτήματος ΙΙ (για τον ορισμό της 
έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή 
«προϊόντα καταγωγής» και μέθοδοι 
διοικητικής συνεργασίας) της συμφωνίας 
με την Κεντρική Αμερική, στην υποβολή 
πιστοποιητικού εξαγωγής το οποίο 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της 
δημοκρατίας της χώρας της Κεντρικής 
Αμερικής από την οποία γίνεται η εξαγωγή 
των προϊόντων. Εφόσον επιτευχθεί ο όγκος 
ενεργοποίησης για χώρα της Κεντρικής 
Αμερικής κατά τη διάρκεια του 
αντίστοιχου ημερολογιακού έτους, η 
Επιτροπή οφείλει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία κατεπείγοντος που αναφέρεται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 4, να εγκρίνει 
εκτελεστική πράξη μέσω της οποίας 
μπορεί είτε να αναστείλει προσωρινά τον 
προτιμησιακό δασμό που εφαρμόζεται για 
τα προϊόντα της αντίστοιχης καταγωγής 
κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους για μια 
χρονική περίοδο που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους τρεις μήνες ούτε το τέλος 
του ημερολογιακού έτους είτε να 
αποφασίσει ότι μια τέτοια αναστολή δεν 
είναι σκόπιμη.

«2. Ορίζεται ειδικός ετήσιος όγκος 
ενεργοποίησης εισαγωγών όσον αφορά τις 
εισαγωγές των προϊόντων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως 
δηλώνονται στον πίνακα του 
παραρτήματος. Η εισαγωγή των προϊόντων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με 
συντελεστή προτιμησιακού δασμού 
υπόκειται, εκτός από την απόδειξη 
καταγωγής που ορίζεται βάσει του 
παραρτήματος ΙΙ (για τον ορισμό της 
έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή 
«προϊόντα καταγωγής» και μέθοδοι 
διοικητικής συνεργασίας) της συμφωνίας 
με την Κεντρική Αμερική, στην υποβολή 
πιστοποιητικού εξαγωγής το οποίο 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της 
δημοκρατίας της χώρας της Κεντρικής 
Αμερικής από την οποία γίνεται η εξαγωγή 
των προϊόντων. Εφόσον επιτευχθεί ο όγκος 
ενεργοποίησης για χώρα της Κεντρικής 
Αμερικής κατά τη διάρκεια του 
αντίστοιχου ημερολογιακού έτους, η 
Επιτροπή οφείλει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία κατεπείγοντος που αναφέρεται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 4, να εγκρίνει 
εκτελεστική πράξη μέσω της οποίας 
αναστέλλει προσωρινά τον προτιμησιακό 
δασμό που εφαρμόζεται για τα προϊόντα 
της αντίστοιχης καταγωγής κατά τη 
διάρκεια του ίδιου έτους για μια χρονική 
περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
τρεις μήνες ούτε το τέλος του 
ημερολογιακού έτους.»
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Αιτιολόγηση

Το ΕΚ και το Συμβούλιο πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες σε μηνιαία βάση σχετικά με τις 
εισαγωγές μπανάνας και να προβαίνουν σε ανάλυση του αντίκτυπου των εισαγωγών αυτών πριν 
από την επίτευξη του κατώτατου ορίου. Στη συμφωνία ΕΕ/Κεντρικής Αμερικής προβλέπεται 
ότι: εφόσον επιτευχθεί ο όγκος ενεργοποίησης, η ΕΕ μπορεί να αναστείλει προσωρινά τον 
προτιμησιακό δασμό. Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός θα μπορούσε να ενεργοποιείται 
αυτομάτως μόλις επιτυγχάνεται ο όγκος ενεργοποίησης.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 20/2013
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β) Στο άρθρο 15, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος: 
«2α.  Η Επιτροπή οφείλει να ενημερώνει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την εξέλιξη των εισαγωγών 
μπανάνας προέλευσης Κόστα Ρίκα, Ελ 
Σαλβαδόρ, Γουατεμάλας, Ονδούρας, 
Νικαράγουας και Παναμά και για τον 
αντίκτυπό τους στην αγορά και στους 
παραγωγούς της Ένωσης. Προς τούτο, η 
Επιτροπή οφείλει να προβαίνει σε ετήσια 
ανάλυση, το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 
εκάστου έτους, η οποία να καλύπτει τους 
εννέα τελευταίους μήνες του παρελθόντος 
έτους και να την κοινοποιεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.
Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να επιτρέπει 
την αξιολόγηση των κινδύνων μιας 
ενδεχόμενης αποσταθεροποίησης της 
αγοράς και την πρόβλεψη των εξελίξεων 
των εισαγωγών κατά το υπόλοιπο 
ημερολογιακό έτος. Προς τούτο, η 
Επιτροπή οφείλει να λαμβάνει υπόψη το 
σύνολο των στοιχείων που συλλέχθηκαν 
κατά το παρελθόν έτος, ειδικότερα, τους 
όγκους παραγωγής, τον όγκο των 
εισαγωγών, τις τιμές πώλησης της 
μπανάνας στην αγορά της ΕΕ, κυρίως 
στις χώρες παραγωγούς μπανάνας, 
καθώς και τις τιμές που εφαρμόζονται 
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στις τρίτες χώρες. Η Επιτροπή οφείλει 
επίσης να αξιολογήσει τις συνέπειες για 
τους ευρωπαίους παραγωγούς, ειδικά στο 
επίπεδο απασχόλησής τους και τα έσοδά 
τους.
Όταν οι όγκοι εισαγωγών φθάνουν στο 
80% του ορίου ενεργοποίησης του 
μηχανισμού σταθεροποίησης που 
αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος 
κανονισμού, για μία ή περισσότερες 
χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη 
συμφωνία, η Επιτροπή οφείλει να 
ειδοποιήσει επισήμως και γραπτώς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο και να υποβάλει ανάλυση του 
αντίκτυπου των εισαγωγών στην 
ευρωπαϊκή αγορά μπανάνας.»

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 20/2013
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1γ) Στο άρθρο 15, η παράγραφος 3 
διαγράφεται.

«3. Όταν αποφασίζει σχετικά με το 
κατά πόσο θα πρέπει να εφαρμοσθούν 
μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο 
των εν λόγω εισαγωγών επί της 
κατάστασης της αγοράς μπανάνας στην 
Ένωση. Στην εξέταση αυτή 
περιλαμβάνονται παράγοντες όπως: το 
αποτέλεσμα των εν λόγω εισαγωγών επί 
του επιπέδου τιμών της Ένωσης, της 
ανάπτυξης των εισαγωγών από άλλες 
πηγές, της γενικής σταθερότητας στην 
αγορά της Ένωσης.»
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 20/2013
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ) Στο άρθρο 15, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος: 
«3α. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
ακριβέστερη αξιολόγηση των εισαγωγών 
και της κατάστασης της αγοράς 
μπανάνας της ΕΕ, η Επιτροπή 
αναπτύσσει στατιστικά εργαλεία που 
λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη του όγκου 
και των τιμών των εισαγωγών μπανάνας, 
συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων 
περιόδων και κυρίως στις χώρες 
παραγωγούς της Ένωσης. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει στον ιστότοπό της και 
ενημερώνει κάθε τρεις μήνες, τα 
δεδομένα σχετικά με την εξέλιξη των 
τιμών της πράσινης μπανάνας στην 
ευρωπαϊκή αγορά της μπανάνας. Η 
Επιτροπή δύναται να συγκαλεί ad hoc 
συνεδριάσεις παρακολούθησης, στις 
οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.»

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 20/2013
Άρθρο 15 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ε) Στο άρθρο 15 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«7α. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του μηχανισμού 
σταθεροποίησης για τις μπανάνες, πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2019. Η έκθεση 
περιλαμβάνει αξιολόγηση της εξέλιξης 
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των εισαγωγών μπανάνας και του 
αντικτύπου τους στην αγορά και τους 
παραγωγούς της Ένωσης. Αν η έκθεση 
εντοπίσει μια σοβαρή επιδείνωσης ή 
απειλή σοβαρής επιδείνωσης της 
κατάστασης της αγοράς μπανάνας της 
Ένωσης και/ή των ευρωπαίων 
παραγωγών, η Επιτροπή προβλέπει την 
λήψη των κατάλληλων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αντισταθμιστικών μέτρων πλαισίωσης.»


