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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) É necessário sistematizar a 
realização e utilização de estudos de 
impacto anteriores à negociação de 
acordos comerciais internacionais, ou a 
qualquer extensão de um acordo a novos 
Estados, que tenham um impacto direto 
nas economias e nas produções das 
regiões ultraperiféricas da União.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) O Equador, um dos principais 
produtores e fornecedores de bananas 



PE596.590/ 2

PT

para a União, juntamente com a 
Colômbia, está em vias de adesão ao 
Acordo. Portanto, afigura-se conveniente 
estender ao Equador o atual mecanismo 
de estabilização para as bananas. 
Contudo, a aplicação do atual mecanismo 
de estabilização para as bananas revelou-
se ineficaz. Com efeito, a experiência 
demonstra que o mecanismo não é 
suficientemente flexível, o que prejudica a 
sua eficácia. Durante três anos 
consecutivos, o volume de importação de 
desencadeamento definido para o Peru foi 
ultrapassado, sem que nada fosse feito. 
Portanto, é conveniente introduzir 
alterações para assegurar que o 
procedimento aplicável seja mais rápido e 
simplificado, de modo a melhorar o fluxo 
de informações entre o Parlamento 
Europeu, a Comissão e os Estados-
Membros, nomeadamente incluindo um 
alerta precoce quando 80 % dos volumes 
de desencadeamento forem ultrapassados 
e estabelecendo um observatório dos 
preços.

Alteração3

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo) 
Regulamento (CE) n.º 19/2013
Artigo 1 – alínea h)

Texto em vigor Alteração

2-A. No artigo 1.º, a alínea h) passa a ter 
a seguinte redação:

h) «período de transição», período de 
dez anos a contar da data de aplicação do 
Acordo para um produto para o qual a lista 
de eliminação pautal dos produtos 
originários da Colômbia e do Peru, 
constante do apêndice 1, secção B, 
subsecções 1 e 2 (Eliminação dos Direitos 
Aduaneiros) do Anexo I do Acordo («Lista 
de Eliminação Pautal»), preveja um 
período de eliminação pautal inferior a dez 
anos, ou o período de eliminação pautal, 

h) «período de transição», período de 
dez anos a contar da data de aplicação do 
Acordo para um produto para o qual a lista 
de eliminação pautal dos produtos 
originários da Colômbia, do Equador e do 
Peru, constante do apêndice 1, secção B, 
subsecções 1 e 2 (Eliminação dos Direitos 
Aduaneiros) do Anexo I do Acordo («Lista 
de Eliminação Pautal»), preveja um 
período de eliminação pautal inferior a dez 
anos, ou o período de eliminação pautal, 
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acrescido de três anos para os produtos 
relativamente aos quais a lista de 
eliminação pautal preveja um período de 
eliminação pautal de dez ou mais anos.

acrescido de três anos para os produtos 
relativamente aos quais a lista de 
eliminação pautal preveja um período de 
eliminação pautal de dez ou mais anos. No 
caso do Equador, a aplicação deste 
período tem início com a adesão do país 
ao Acordo. "
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 19/2013
Artigo 15 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

4-A. No artigo 15.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

2. É estabelecido separadamente um 
volume anual de importação de 
desencadeamento para as importações dos 
produtos referidos no n.º 1, tal como se 
indica na segunda e terceira colunas do 
quadro do Anexo. Nos casos em que o 
volume de desencadeamento quer para a 
Colômbia quer para o Peru tenha sido 
atingido durante o ano civil 
correspondente, a Comissão deve, de 
acordo com o procedimento de urgência a 
que se refere o artigo 14.º, n.º 4, adotar um 
ato de execução com o qual pode, quer 
suspender temporariamente o direito 
aduaneiro preferencial aplicado aos 
produtos da origem correspondente durante 
esse mesmo ano por um período não 
superior a três meses e que não vá além do 
final do ano civil, quer estatuir que não é 
adequada tal suspensão.

"2. É estabelecido separadamente um 
volume anual de importação de 
desencadeamento para as importações dos 
produtos referidos no n.º 1, tal como se 
indica na segunda, na terceira e na quarta 
colunas do quadro do Anexo. Nos casos 
em que o volume de desencadeamento quer 
para a Colômbia, quer para o Equador, 
quer para o Peru tenha sido atingido 
durante o ano civil correspondente, a 
Comissão deve, de acordo com o 
procedimento de urgência a que se refere o 
artigo 14.º, n.º 4, adotar um ato de 
execução com o qual suspende 
temporariamente o direito aduaneiro 
preferencial aplicado aos produtos da 
origem correspondente durante esse 
mesmo ano por um período não superior a 
três meses e que não vá além do final do 
ano civil.”

Justificação

O PE e o Conselho necessitam de informações mensais sobre as importações e lucros 
relativos às bananas numa análise do impacto dessas importações antes que o limiar seja 
atingido. O acordo UE/Colômbia–Peru estabelece que: «uma vez atingido o volume de 
desencadeamento (...), a Parte UE pode suspender temporariamente o direito aduaneiro 
preferencial (anexo I, apêndice 1, secção A).» Tal significa que o mecanismo pode ser 
desencadeado automaticamente, uma vez atingido o volume de desencadeamento.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 19/2013
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. No artigo 15.º, é inserido o seguinte 
número: 
«2-A.A Comissão deve informar o 
Parlamento Europeu e o Conselho acerca 
da evolução das importações de bananas 
provenientes da Colômbia, do Equador ou 
do Peru e do seu impacto sobre o mercado 
da União e os produtores europeus. Para 
o efeito, deve proceder a uma análise 
anual – o mais tardar, em 1 de outubro de 
cada ano – abrangendo os últimos nove 
meses do ano transato e comunicar a 
mesma ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.
Esta análise deve permitir avaliar os 
riscos de uma eventual desestabilização 
do mercado e antecipar as tendências das 
importações no resto do ano civil. Para o 
efeito, a Comissão deve ter em conta todos 
os elementos recolhidos durante o ano 
transato, em particular, as quantidades de 
produção europeias, as quantidades 
importadas, os preços de venda no 
mercado europeu das bananas, 
principalmente nos países produtores de 
bananas, e os preços praticados no 
estrangeiro. A Comissão deve igualmente 
avaliar os efeitos nos produtores 
europeus, nomeadamente no seu nível de 
emprego e de rendimentos.
Quando os volumes de importação 
atingirem 80 % do limiar de 
desencadeamento do mecanismo de 
estabilização previsto no anexo deste 
regulamento, relativamente a um ou 
vários países partes no acordo, a 
Comissão deve alertar formalmente por 
escrito o Parlamento Europeu e o 
Conselho e fornecer-lhes uma análise dos 
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efeitos das importações no mercado 
europeu das bananas.»

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4-C (novo)
Regulamento (CE) n.º 19/2013
Artigo 15 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

4-B. No artigo 15.º, o n.º 3 é suprimido. 
"3. Na sua decisão de aplicar, ou não, 
medidas ao abrigo do n.º 2, a Comissão 
tem em consideração o impacto das 
importações em causa sobre a situação do 
mercado da banana na União. Este exame 
deve incluir fatores como sejam: efeito 
das importações em causa sobre o nível de 
preços na União, evolução das 
importações de outras origens, 
estabilidade global do mercado na União.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4-D (novo)
Regulamento (CE) n.º 19/2013
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-D. No artigo 15.º, é inserido o seguinte 
número:
«3-A. A fim de permitir uma 
avaliação mais precisa das importações e 
da situação do mercado europeu das 
bananas, a Comissão deve criar 
instrumentos estatísticos precisos que 
tenham em conta a evolução das 
quantidades e dos preços de importação 
de bananas, incluindo em períodos 
mensais e principalmente nos países 
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produtores da União. A Comissão publica 
no seu sítio Web e atualiza de três em três 
meses os dados relativos à evolução dos 
preços da banana verde no mercado 
europeu das bananas. A Comissão pode 
convocar reuniões de acompanhamento 
ad hoc em que participem os Estados-
Membros e as partes interessadas.»

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4-E (novo)
Regulamento (CE) n.º 19/2013
Artigo 15 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-E. No artigo 15.º, é inserido o seguinte 
número:
«7-A.A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação do mecanismo 
de estabilização para as bananas antes de 
1 de janeiro de 2019. O relatório deve 
incluir uma avaliação da evolução das 
importações de bananas e dos seus efeitos 
no mercado e nos produtores da União. 
Se o relatório identificar uma 
deterioração grave ou uma ameaça de 
deterioração grave da situação do 
mercado das bananas na União e/ou dos 
produtores europeus, a Comissão deve 
ponderar tomar medidas adequadas, 
incluindo medidas compensatórias de 
acompanhamento.»

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 20/2013
Artigo 15 – n.º 2
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Texto em vigor Alteração

1-A. No artigo 15.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

2. É estabelecido separadamente um 
volume anual de importação de 
desencadeamento para as importações dos 
produtos referidos no n.º 1, tal como se 
indica no quadro do Anexo. A importação 
dos produtos referidos no n.º 1 à taxa do 
direito aduaneiro preferencial fica sujeita, 
para além da prova de origem estabelecida 
no Anexo II (Relativo à definição de 
«produtos originários» e aos métodos de 
cooperação administrativa) do Acordo com 
a América Central, à apresentação de um 
certificado de exportação emitido pela 
autoridade competente do país da América 
Central que exporte esses produtos. Nos 
casos em que o volume de 
desencadeamento para um país da América 
Central tenha sido atingido durante o ano 
civil correspondente, a Comissão deve, de 
acordo com o procedimento de urgência a 
que se refere o artigo 14.º, n.º 4, adotar um 
ato de execução com o qual pode, quer 
suspender temporariamente o direito 
aduaneiro preferencial aplicado aos 
produtos da origem correspondente durante 
esse mesmo ano por um período não 
superior a três meses e que não vá além do 
final do ano civil, quer estatuir que não é 
adequada tal suspensão.

"2. É estabelecido separadamente um 
volume anual de importação de 
desencadeamento para as importações dos 
produtos referidos no n.º 1, tal como se 
indica no quadro do Anexo. A importação 
dos produtos referidos no n.º 1 à taxa do 
direito aduaneiro preferencial fica sujeita, 
para além da prova de origem estabelecida 
no Anexo II (Relativo à definição de 
«produtos originários» e aos métodos de 
cooperação administrativa) do Acordo com 
a América Central, à apresentação de um 
certificado de exportação emitido pela 
autoridade competente do país da América 
Central que exporte esses produtos. Nos 
casos em que o volume de 
desencadeamento para um país da América 
Central tenha sido atingido durante o ano 
civil correspondente, a Comissão deve, de 
acordo com o procedimento de urgência a 
que se refere o artigo 14.º, n.º 4, adotar um 
ato de execução com o qual suspende 
temporariamente o direito aduaneiro 
preferencial aplicado aos produtos da 
origem correspondente durante esse 
mesmo ano por um período não superior a 
três meses e que não vá além do final do 
ano civil.”

Justificação

O PE e o Conselho necessitam de informações mensais sobre as importações e lucros 
relativos às bananas numa análise do impacto dessas importações antes que o limiar seja 
atingido. O acordo UE/América Central estabelece que: «uma vez atingido o volume de 
desencadeamento, a Parte UE pode suspender temporariamente o direito aduaneiro 
preferencial.» Tal significa que o mecanismo pode ser desencadeado automaticamente, uma 
vez atingido o volume de desencadeamento.
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 20/2013
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. No artigo 15.º, é inserido o seguinte 
número: 
«2-A.  A Comissão deve informar o 
Parlamento Europeu e o Conselho acerca 
da evolução das importações de bananas 
provenientes da Costa Rica, de El 
Salvador, da Guatemala, das Honduras, 
da Nicarágua e do Panamá e do seu 
impacto sobre o mercado da União e os 
produtores europeus. Para o efeito, a 
Comissão deve proceder a uma análise 
anual – o mais tardar, em 1 de outubro de 
cada ano – abrangendo os últimos nove 
meses do ano transato e comunicar a 
mesma ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.
Esta análise deve permitir avaliar os 
riscos de uma eventual desestabilização 
do mercado e antecipar as tendências das 
importações no resto do ano civil. Para o 
efeito, a Comissão deve ter em conta todos 
os elementos recolhidos durante o ano 
transato, em particular, as quantidades de 
produção europeias, as quantidades 
importadas, os preços de venda no 
mercado europeu das bananas, 
principalmente nos países produtores de 
bananas, e os preços praticados no 
estrangeiro. Ela deve igualmente avaliar 
os efeitos nos produtores europeus, 
nomeadamente no seu nível de emprego e 
de rendimentos.
Quando os volumes de importação 
atingirem 80 % do limiar de 
desencadeamento do mecanismo de 
estabilização previsto no anexo deste 
regulamento, relativamente a um ou 
vários países partes no acordo, a 
Comissão deve alertar formalmente por 
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escrito o Parlamento Europeu e o 
Conselho e fornecer-lhes uma análise dos 
efeitos das importações no mercado 
europeu das bananas.»

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1-C (novo)
Regulamento (CE) n.º 20/2013
Artigo 15 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

1-C. No artigo 15.º, o n.º 3 é suprimido.
3. Na sua decisão de aplicar, ou não, 
medidas ao abrigo do n.º 2, a Comissão 
tem em consideração o impacto das 
importações em causa sobre a situação do 
mercado da banana na União. Este exame 
deve incluir fatores como sejam: efeito 
das importações em causa sobre o nível de 
preços na União, evolução das 
importações de outras origens, 
estabilidade global do mercado na União.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1-D (novo)
Regulamento (CE) n.º 20/2013
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. No artigo 15.º, é inserido o seguinte 
número: 
«3-A. A fim de permitir uma 
avaliação mais precisa das importações e 
da situação do mercado europeu das 
bananas, a Comissão deve criar 
instrumentos estatísticos precisos que 
tenham em conta a evolução das 
quantidades e dos preços de importação 
de bananas, incluindo em períodos 
mensais e principalmente nos países 
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produtores da União. A Comissão publica 
no seu sítio Web e atualiza de três em três 
meses os dados relativos à evolução dos 
preços da banana verde no mercado 
europeu das bananas. A Comissão pode 
convocar reuniões de acompanhamento 
ad hoc em que participem os Estados-
Membros e as partes interessadas.»

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1-E (novo)
Regulamento (CE) n.º 20/2013
Artigo 15 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-E. No artigo 15.º, é inserido o seguinte 
número:
«7-A. A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação do mecanismo 
de estabilização para as bananas antes de 
1 de janeiro de 2019. O relatório deve 
incluir uma avaliação da evolução das 
importações de bananas e dos seus efeitos 
no mercado e nos produtores da União. 
Se o relatório identificar uma 
deterioração grave ou uma ameaça de 
deterioração grave da situação do 
mercado das bananas na União e/ou dos 
produtores europeus, a Comissão deve 
ponderar tomar medidas adequadas, 
incluindo medidas compensatórias de 
acompanhamento.»


