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_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het is noodzakelijk om 
systematisch effectbeoordelingen uit te 
voeren en te gebruiken vóór de 
onderhandelingen over internationale 
handelsovereenkomsten, of vóór de 
uitbreiding van een overeenkomst naar 
nieuwe landen, die directe gevolgen 
hebben voor de economieën en de 
productie van de ultraperifere regio's van 
de Unie.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Ecuador, dat samen met 
Colombia een van de belangrijkste 
producenten en leveranciers van bananen 



PE596.590/ 2

NL

aan de Unie is, treedt toe tot de 
overeenkomst. Het huidige 
stabilisatiemechanisme voor bananen 
moet derhalve ook Ecuador omvatten. Er 
is echter gebleken dat de toepassing van 
het huidige stabilisatiemechanisme voor 
bananen niet efficiënt is. Uit ervaring 
blijkt inderdaad dat het mechanisme 
inflexibel is, waardoor de doeltreffendheid 
wordt belemmerd. In drie opeenvolgende 
jaren werd het vastgestelde 
drempelvolume voor de invoer vanuit 
Peru overschreden, maar zijn er geen 
maatregelen genomen. Daarom moeten er 
wijzigingen worden aangebracht om te 
waarborgen dat de toepasselijke 
procedure sneller is en wordt 
vereenvoudigd om de informatiestroom 
tussen het Europees Parlement, de 
Commissie en de lidstaten te verbeteren, 
in het bijzonder door middel van het 
opnemen van een vroege waarschuwing 
als 80 % van de drempelvolumes worden 
overschreden en door de instelling van 
een prijzenobservatorium.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw) 
Verordening (EU) nr. 19/2013
Artikel 1 – letter h

Bestaande tekst Amendement

2 bis. In artikel 1 wordt letter h) 
vervangen door:

h) „overgangsperiode” voor een product 
waarvoor de lijsten inzake tariefafschaffing 
met betrekking tot goederen van oorsprong 
uit de Colombia en Peru, als vastgelegd in 
subsecties 1 en 2 van sectie B van 
aanhangsel 1 (Afschaffing van 
douanerechten) van bijlage 1 van de 
Overeenkomst („Lijst inzake 
tariefafschaffing”) voorziet in een 
tariefafschaffingsperiode van minder dan 
10 jaar: 10 jaar na de datum van toepassing 
van de Overeenkomst; voor een product 

"h) „overgangsperiode” voor een product 
waarvoor de lijsten inzake tariefafschaffing 
met betrekking tot goederen van oorsprong 
uit de Colombia, Ecuador en Peru, als 
vastgelegd in subsecties 1 en 2 van sectie B 
van aanhangsel 1 (Afschaffing van 
douanerechten) van bijlage 1 van de 
Overeenkomst („Lijst inzake 
tariefafschaffing”) voorziet in een 
tariefafschaffingsperiode van minder dan 
10 jaar: 10 jaar na de datum van toepassing 
van de Overeenkomst; voor een product 
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waarvoor de Lijst inzake tariefafschaffing 
voorziet in een tariefafschaffingsperiode 
van 10 jaar of meer: een 
tariefafschaffingsperiode plus 3 jaar.

waarvoor de Lijst inzake tariefafschaffing 
voorziet in een tariefafschaffingsperiode 
van 10 jaar of meer: een 
tariefafschaffingsperiode plus 3 jaar. Voor 
Ecuador vangt deze periode aan op de 
datum van zijn toetreding tot de 
overeenkomst."

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 19/2013
Artikel 15 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

4 bis. Artikel 15, lid 2, wordt vervangen 
door:

2. Een afzonderlijke jaarlijkse 
drempelvolume voor de invoer wordt 
vastgesteld voor de in lid 1 vermelde 
producten, als aangegeven in de tweede, de 
derde en de vierde kolom van de tabel in de 
bijlage. Zodra het drempelvolume voor 
Colombia of Peru tijdens het 
desbetreffende kalenderjaar wordt bereikt, 
stelt de Commissie, overeenkomstig de in 
artikel 14, lid 4, bedoelde spoedprocedure, 
een uitvoeringshandeling vast waardoor zij 
hetzij het preferentiële douanerecht dat 
wordt toegepast op producten van de 
desbetreffende oorsprong tijdens datzelfde 
jaar tijdelijk opschort voor een periode van 
niet meer dan drie maanden, die het eind 
van het kalenderjaar niet mag 
overschrijden, hetzij bepaalt dat een 
dergelijke opschorting niet passend is."

"2. Een afzonderlijke jaarlijkse 
drempelvolume voor de invoer wordt 
vastgesteld voor de in lid 1 vermelde 
producten, als aangegeven in de tweede, de 
derde en de vierde kolom van de tabel in de 
bijlage. Zodra het drempelvolume voor 
Colombia, Ecuador of Peru tijdens het 
desbetreffende kalenderjaar wordt bereikt, 
stelt de Commissie, overeenkomstig de in 
artikel 14, lid 4, bedoelde spoedprocedure, 
een uitvoeringshandeling vast waardoor zij 
het preferentiële douanerecht dat wordt 
toegepast op producten van de 
desbetreffende oorsprong tijdens datzelfde 
jaar tijdelijk opschort voor een periode van 
niet meer dan drie maanden, die het eind 
van het kalenderjaar niet mag 
overschrijden."

Motivering

Het Europees Parlement en de Raad moeten maandelijkse informatie verkrijgen over de 
invoer van bananen en de gevolgen van deze invoer analyseren voordat de drempel wordt 
bereikt. De overeenkomst tussen de EU en Colombia/Peru stelt: "zodra [...] het 
desbetreffende drempelvolume is bereikt, kan de EU het preferentiële douanerecht [...] 
schorsen" (bijlage I, aanhangsel 1, sectie A). Dit houdt in dat het mechanisme automatisch in 
werking gesteld kan worden zodra het drempelvolume wordt bereikt.

Amendement 5
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 19/2013
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Aan artikel 15 wordt het volgende 
lid toegevoegd: 
“2 bis. De Commissie stelt het 
Europees Parlement en de Raad op de 
hoogte van de ontwikkeling van de invoer 
van bananen uit Colombia, Ecuador en 
Peru en de gevolgen daarvan voor de 
markt van de Unie en de Europese 
producenten. Daartoe voert zij uiterlijk 1 
oktober van elk jaar een jaarlijkse analyse 
uit van de negen voorafgaande maanden 
van het afgelopen jaar, en deelt die 
analyse mee aan het Europees Parlement 
en de Raad.
Met deze analyse wordt het mogelijk zowel 
de risico's van een eventuele destabilisatie 
van de markt te evalueren als vooruit te 
lopen op de ontwikkelingen met 
betrekking tot de invoer in de rest van het 
kalenderjaar. Hiertoe houdt de Commissie 
rekening met alle informatie die in de 
loop van het jaar is verkregen, in het 
bijzonder met betrekking tot Europese 
productievolumes, invoervolumes, 
verkoopprijzen op de Europese 
bananenmarkt, met name in 
bananenproducerende landen, en de 
prijzen in het buitenland. De Commissie 
beoordeelt eveneens de gevolgen voor de 
Europese producenten, met name wat 
betreft werkgelegenheid en inkomsten.
Indien de invoervolumes 80 % van het in 
de bijlage bij deze verordening 
vastgestelde drempelvolume voor de 
toepassing van het stabilisatiemechanisme 
bereiken voor een of meer landen die 
partij zijn bij de overeenkomst, stelt de 
Commissie het Europees Parlement en de 
Raad daarvan schriftelijk formeel in 
kennis en voorziet zij hen van een analyse 
van de gevolgen van de invoer voor de 
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Europese bananenmarkt. ”

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 19/2013
Artikel 15 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

4 quater. Artikel 15, lid 3, wordt 
geschrapt. 

"3. Wanneer zij besluit of er 
maatregelen moeten worden getroffen 
overeenkomstig lid 2, houdt de Commissie 
rekening met de gevolgen van de 
betreffende invoer op de situatie van de 
markt voor bananen in de Unie. Bij deze 
beoordeling worden factoren betrokken 
als de gevolgen van de betreffende invoer 
voor het prijspeil in de Unie, de 
ontwikkeling van de invoer uit overige 
bronnen en de algehele stabiliteit van de 
markt in de Unie.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 19/2013
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quinquies. Aan artikel 15 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
“3 bis. Om een nauwkeuriger 
evaluatie mogelijk te maken van de invoer 
en de toestand van de Europese 
bananenmarkt voert de Commissie 
nauwkeurige statistische instrumenten in 
die rekening houden met de ontwikkeling 
van het invoervolume en de invoerprijzen 
van bananen, ook op maandelijkse basis 
en met specifieke verwijzing naar de 
producerende landen in de Unie." De 
Commissie publiceert op haar internetsite 
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de gegevens inzake de prijsontwikkeling 
van groene bananen op de Europese 
bananenmarkt en actualiseert deze 
gegevens elke drie maanden. De 
Commissie kan ad-
hocmonitoringbijeenkomsten 
bijeenroepen die bijgewoond worden de 
lidstaten en belanghebbenden. ”

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 19/2013
Artikel 15 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 sexies. Aan artikel 15 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
“7 bis. De Commissie dient vóór 1 
januari 2019 bij het Europees Parlement 
en de Raad een verslag in over de 
toepassing van het stabilisatiemechanisme 
voor bananen. Dit verslag bevat een 
evaluatie van de ontwikkeling van de 
invoer van bananen en de gevolgen 
daarvan voor de markt en de producenten 
van de Unie. Indien in dit verslag wordt 
aangegeven dat sprake is van een ernstige 
verslechtering of een dreigende ernstige 
verslechtering van de situatie op de 
bananenmarkt van de Unie en/of voor de 
Europese producenten, overweegt de 
Commissie het nemen van passende 
maatregelen, waaronder begeleidende 
compenserende maatregelen. ”

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 20/2013
Artikel 15 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

1 bis. Artikel 15, lid 2, wordt vervangen 
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door:
2. Een afzonderlijk jaarlijks 
drempelvolume voor de invoer wordt 
vastgesteld voor de invoer van producten 
bedoeld in lid 1, als aangegeven in de tabel 
in de bijlage. De invoer van de in lid 1 
bedoelde producten tegen het preferentiële 
douanerecht wordt onderworpen, in 
aanvulling op het bewijs van oorsprong 
zoals vastgesteld in bijlage II (betreffende 
de definitie van het begrip "producten van 
oorsprong" en methoden van 
administratieve samenwerking) van de 
Overeenkomst, aan de overlegging van een 
uitvoercertificaat dat is uitgegeven door de 
bevoegde autoriteit van de republiek van 
het Midden-Amerikaanse land waaruit de 
producten worden uitgevoerd. Zodra het 
drempelvolume voor een Midden-
Amerikaans land tijdens het desbetreffende 
kalenderjaar wordt bereikt, stelt de 
Commissie, overeenkomstig de in artikel 
14, lid 4, bedoelde spoedprocedure, een 
uitvoeringshandeling vast waarbij zij hetzij 
het preferentiële douanerecht dat wordt 
toegepast op producten van de 
desbetreffende oorsprong tijdens datzelfde 
jaar tijdelijk opschort voor een periode van 
niet meer dan drie maanden, die het eind 
van het kalenderjaar niet mag 
overschrijden, hetzij bepaalt dat een 
dergelijke opschorting niet passend is.

"2. Een afzonderlijk jaarlijks 
drempelvolume voor de invoer wordt 
vastgesteld voor de invoer van producten 
bedoeld in lid 1, als aangegeven in de tabel 
in de bijlage. De invoer van de in lid 1 
bedoelde producten tegen het preferentiële 
douanerecht wordt onderworpen, in 
aanvulling op het bewijs van oorsprong 
zoals vastgesteld in bijlage II (betreffende 
de definitie van het begrip "producten van 
oorsprong" en methoden van 
administratieve samenwerking) van de 
Overeenkomst, aan de overlegging van een 
uitvoercertificaat dat is uitgegeven door de 
bevoegde autoriteit van de republiek van 
het Midden-Amerikaanse land waaruit de 
producten worden uitgevoerd. Zodra het 
drempelvolume voor een Midden-
Amerikaans land tijdens het desbetreffende 
kalenderjaar wordt bereikt, stelt de 
Commissie, overeenkomstig de in artikel 
14, lid 4, bedoelde spoedprocedure, een 
uitvoeringshandeling vast waarbij zij het 
preferentiële douanerecht dat wordt 
toegepast op producten van de 
desbetreffende oorsprong tijdens datzelfde 
jaar tijdelijk opschort voor een periode van 
niet meer dan drie maanden, die het eind 
van het kalenderjaar niet mag 
overschrijden."

Motivering

Het Europees Parlement en de Raad moeten maandelijkse informatie verkrijgen over de 
invoer van bananen en de gevolgen van deze invoer analyseren voordat de drempel wordt 
bereikt. De overeenkomst tussen de EU en Midden-Amerika stelt: "zodra het desbetreffende 
drempelvolume wordt bereikt, kan de EU het preferentiële douanerecht tijdelijk schorsen." 
Dit houdt in dat het mechanisme automatisch in werking gesteld kan worden zodra het 
drempelvolume wordt bereikt.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 20/2013
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Aan artikel 15 wordt het volgende 
lid toegevoegd: 
“2 bis.  De Commissie stelt het 
Europees Parlement en de Raad op de 
hoogte van de ontwikkeling van de invoer 
van bananen afkomstig van Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua en Panama en de gevolgen 
daarvan voor de markt van de Unie en de 
Europese producenten. Daartoe voert zij 
uiterlijk 1 oktober van elk jaar een 
jaarlijkse analyse uit van de negen 
voorafgaande maanden van het afgelopen 
jaar, en deelt die analyse mee aan het 
Europees Parlement en de Raad.
Met deze analyse wordt het mogelijk zowel 
de risico's van een eventuele destabilisatie 
van de markt te evalueren als vooruit te 
lopen op de ontwikkelingen met 
betrekking tot de invoer in de rest van het 
kalenderjaar. Hiertoe houdt de Commissie 
rekening met alle informatie die in de 
loop van het jaar is verkregen, in het 
bijzonder met betrekking tot Europese 
productievolumes, invoervolumes, 
verkoopprijzen op de Europese 
bananenmarkt, met name in 
bananenproducerende landen, en de 
prijzen in het buitenland. De Commissie 
beoordeelt eveneens de gevolgen voor de 
Europese producenten, met name wat 
betreft werkgelegenheid en inkomsten.
Indien de invoervolumes 80 % van het in 
de bijlage bij deze verordening 
vastgestelde drempelvolume voor de 
toepassing van het stabilisatiemechanisme 
bereiken voor een of meer landen die 
partij zijn bij de overeenkomst, stelt de 
Commissie het Europees Parlement en de 
Raad daarvan schriftelijk formeel in 
kennis en voorziet zij hen van een analyse 
van de gevolgen van de invoer voor de 
Europese bananenmarkt. ”

Amendement 11
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 20/2013
Artikel 15 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

1 quater. Artikel 15, lid 3, wordt 
geschrapt.

3. Wanneer zij besluit of er 
maatregelen moeten worden getroffen 
overeenkomstig lid 2, houdt de Commissie 
rekening met de gevolgen van de 
betreffende invoer op de situatie van de 
markt voor bananen in de Unie. Bij deze 
beoordeling worden betrokken factoren 
als: gevolgen van de betreffende invoer 
voor het prijspeil in de Unie, ontwikkeling 
van de invoer uit overige bronnen, 
algehele stabiliteit van de markt in de 
Unie.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 20/2013
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. Aan artikel 15 wordt het 
volgende lid toegevoegd: 
“3 bis. Om een nauwkeuriger 
evaluatie mogelijk te maken van de invoer 
en de toestand van de Europese 
bananenmarkt voert de Commissie 
nauwkeurige statistische instrumenten in 
die rekening houden met de ontwikkeling 
van het invoervolume en de invoerprijzen 
van bananen, ook op maandelijkse basis 
en met specifieke verwijzing naar de 
producerende landen in de Unie. De 
Commissie publiceert op haar internetsite 
de gegevens inzake de prijsontwikkeling 
van groene bananen op de Europese 
bananenmarkt en actualiseert deze 
gegevens elke drie maanden. De 
Commissie kan ad-
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hocmonitoringbijeenkomsten 
bijeenroepen die bijgewoond worden de 
lidstaten en belanghebbenden. ”

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 sexies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 20/2013
Artikel 15 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 sexies. Aan artikel 15 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
“7 bis. De Commissie dient vóór 1 januari 
2019 bij het Europees Parlement en de 
Raad een verslag in over de toepassing 
van het stabilisatiemechanisme voor 
bananen. Dit verslag bevat een evaluatie 
van de ontwikkeling van de invoer van 
bananen en de gevolgen daarvan voor de 
markt en de producenten van de Unie. 
Indien in dit verslag wordt aangegeven 
dat sprake is van een ernstige 
verslechtering of een dreigende ernstige 
verslechtering van de situatie op de 
bananenmarkt van de Unie en/of voor de 
Europese producenten, overweegt de 
Commissie het nemen van passende 
maatregelen, waaronder begeleidende 
compenserende maatregelen. ”


