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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-013 
predložené Výbor pre medzinárodný obchod

Správa
Marielle de Sarnez A8-0277/2016
Bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v 
dohode o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru

Návrh nariadenia (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Je potrebné systematizovať 
realizáciu a využívanie štúdií vplyvu pred 
rokovaniami o medzinárodných 
obchodných dohodách alebo akýmkoľvek 
rozšírením dohody na nové štáty, ak tieto 
skutočnosti majú priamy dosah na 
hospodárstvo a produkciu 
najvzdialenejších regiónov Únie.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) K dohode pristúpi Ekvádor, ktorý je 
spolu s Kolumbiou jedným z hlavných 
producentov a dodávateľov banánov do 
Únie. Preto je potrebné rozšíriť súčasný 
stabilizačný mechanizmus v súvislosti s 
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banánmi aj na Ekvádor. Uplatňovanie 
súčasného stabilizačného mechanizmu v 
súvislosti s banánmi sa však ukázalo ako 
neefektívne. Skúsenosť totiž ukazuje, že 
nedostatočná flexibilita tohto 
mechanizmu bráni v jeho efektívnosti. 
Počas troch po sebe nasledujúcich rokoch 
bol prekročený spúšťací objem dovozu 
stanovený pre Peru, bez toho, aby boli 
prijaté nejaké opatrenia. Je preto 
potrebné uskutočniť zmeny s cieľom 
zabezpečiť, aby sa uplatniteľný postup 
zrýchlil a zjednodušil, aby sa tak zlepšil 
tok informácií medzi Európskym 
parlamentom, Komisiou a členskými 
štátmi, najmä zahrnutím včasného 
varovania, ak sa presiahne 80 % 
spúšťacích objemov, a vytvorením 
strediska pre monitorovanie cien.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový) 
Nariadenie (EÚ) č. 19/2013
Článok 1 – písmeno h

Platný text Pozmeňujúci návrh

2a. V článku 1 sa písmeno h) nahrádza 
takto:

h) „prechodné obdobie“ je desaťročné 
obdobie od dátumu začatia uplatňovania 
dohody pre produkt, v súvislosti s ktorým 
sa v zozname odstránenia ciel pre produkty 
s pôvodom v Kolumbii a Peru, ako je 
stanovené v pododdieloch 1a 2 oddielu B 
dodatku 1 (Odstránenie ciel) k prílohe I k 
dohode (ďalej len „zoznam odstránenia 
ciel“), stanoví obdobie odstraňovania cla 
kratšie ako desať rokov, alebo obdobie 
odstraňovania cla predĺžené o tri roky pre 
produkt, v súvislosti s ktorým zoznam 
odstránenia ciel stanovuje obdobie 
odstraňovania cla v trvaní desať rokov 
alebo viac.

„h) „prechodné obdobie“ je desaťročné 
obdobie od dátumu začatia uplatňovania 
dohody pre produkt, v súvislosti s ktorým 
sa v zozname odstránenia ciel pre produkty 
s pôvodom v Kolumbii, Ekvádore a Peru, 
ako je stanovené v pododdieloch 1 a 2 
oddielu B dodatku 1 (Odstránenie ciel) k 
prílohe I k dohode (ďalej len „zoznam 
odstránenia ciel“), stanoví obdobie 
odstraňovania cla kratšie ako desať rokov, 
alebo obdobie odstraňovania cla predĺžené 
o tri roky pre produkt, v súvislosti s ktorým 
zoznam odstránenia ciel stanovuje obdobie 
odstraňovania cla v trvaní desať rokov 
alebo viac. Prechodné obdobie sa začína 
uplatňovať na Ekvádor od jeho 
pristúpenia k dohode.“
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 19/2013
Článok 15 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

4a. V článku 15 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

2. Pre dovoz produktov uvedených v 
odseku 1 sa stanovuje osobitný ročný 
spúšťací objem dovozu uvedený v druhom 
a treťom stĺpci tabuľky v prílohe. Po 
naplnení spúšťacieho objemu dovozu 
Kolumbiou alebo Peru počas 
zodpovedajúceho kalendárneho roka 
Komisia v súlade s postupom pre naliehavé 
prípady uvedeným v článku 14 ods. 4 
prijme vykonávací akt, ktorým môže buď 
dočasne pozastaviť preferenčné clo 
uplatňované na produkty so 
zodpovedajúcim pôvodom počas toho 
istého roka na obdobie najviac troch 
mesiacov a nepresahujúce koniec 
kalendárneho roka, alebo stanoviť, že 
takéto pozastavenie nie je primerané.

„2. Pre dovoz produktov uvedených v 
odseku 1 sa stanovuje osobitný ročný 
spúšťací objem dovozu uvedený v druhom, 
treťom a štvrtom stĺpci tabuľky v prílohe. 
Po naplnení spúšťacieho objemu dovozu 
Kolumbiou, Ekvádorom alebo Peru počas 
zodpovedajúceho kalendárneho roka 
Komisia v súlade s postupom pre naliehavé 
prípady uvedeným v článku 14 ods. 4 
prijme vykonávací akt, ktorým dočasne 
pozastaví preferenčné clo uplatňované na 
produkty so zodpovedajúcim pôvodom 
počas toho istého roka na obdobie najviac 
troch mesiacov a nepresahujúce koniec 
kalendárneho roka.“

Odôvodnenie

Európsky parlament a Rada potrebujú dostávať každý mesiac informácie o dovoze banánov a 
dosiahnutých ziskoch v analýze vplyvu uvedeného dovozu, kým sa nedosiahne prahová 
hodnota. Dohoda medzi EÚ a Kolumbiou a Peru ustanovuje, že: „ak sa spúšťací objem 
dovozu dosiahne (...), strana EÚ môže dočasne pozastaviť preferenčné colné sadzby“ (príloha 
I, dodatok 1, oddiel A). Inými slovami, tento mechanizmus by mohol byť spustený 
automaticky, hneď ako sa dosiahne spúšťací objem.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 19/2013
Článok 15 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. V článku 15 sa vkladá tento odsek: 
„2a. Komisia informuje Európsky 
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parlament a Radu o vývoji dovozu 
banánov z Kolumbie, Ekvádoru a Peru a 
jeho vplyve na trh Únie a na európskych 
producentov. Na uvedený účel vykoná 
najneskôr k 1. októbru každého roka 
analýzu týkajúcu sa deviatich posledných 
mesiacov predchádzajúceho roka a 
informuje o tom Európsky parlament a 
Radu.
Táto analýza umožní posúdenie rizík 
možnej destabilizácie trhu a predvídanie 
vývoja dovozu na zvyšok kalendárneho 
roka. Na tento účel Komisia zohľadní 
všetky informácie zhromaždené počas 
predchádzajúceho roka, najmä európske 
objemy produkcie, objemy dovozu, 
predajné ceny na európskom trhu 
s banánmi, najmä v krajinách 
produkujúcich banány, a ceny 
uplatňované mimo Európy. Komisia 
takisto zhodnotí vplyv na európskych 
producentov, najmä na ich úroveň 
zamestnanosti a na ich príjmy.
Ak objemy dovozu dosiahnu v prípade 
jednej alebo viacerých krajín, ktoré sú 
stranami dohody, 80 % spúšťacieho 
objemu na uplatnenie stabilizačného 
mechanizmu uvedeného v prílohe k 
tomuto nariadeniu, Komisia formálne, 
písomnou formou upozorní Európsky 
parlament a Radu a poskytne im analýzu 
vplyvu dovozu na európsky trh 
s banánmi.“

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 19/2013
Článok 15 – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci návrh

4c. V článku 15 sa vypúšťa odsek 3. 
3. Pri rozhodovaní o tom, či by sa mali 
uplatniť opatrenia v súlade s odsekom 2, 
Komisia zohľadňuje vplyv príslušného 
dovozu na situáciu na trhu Únie 
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s banánmi. Uvedené preskúmanie musí 
zahŕňať faktory, akými sú: účinky 
príslušného dovozu na úroveň cien v Únii, 
rozvoj dovozu z iných zdrojov, celková 
stabilita trhu Únie.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 19/2013
Článok 15 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4d. V článku 15 sa vkladá tento odsek:
„3a. S cieľom umožniť presnejšie 
hodnotenie dovozu a situácie na 
európskom trhu s banánmi zavedie 
Komisia presné štatistické nástroje, ktoré 
zohľadnia vývoj objemu a cien dovozu 
banánov, a to aj mesačný, a predovšetkým 
v producentských krajinách Únie. 
Komisia na svojom webovom sídle 
zverejní a každé tri mesiace aktualizuje 
údaje o vývoji cien zelených banánov na 
európskom trhu s banánmi. Komisia môže 
zvolať ad hoc monitorovacie zasadnutia, 
na ktorých sa zúčastnia členské štáty a 
zainteresované strany.“

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 19/2013
Článok 15 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4e. V článku 15 sa dopĺňa tento odsek:
„7a. Komisia predloží do 1. januára 2019 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
uplatňovaní stabilizačného mechanizmu v 
súvislosti s banánmi. Správa zahŕňa 
hodnotenie vývoja dovozu banánov a jeho 
vplyv na trh Únie a jej producentov. Ak sa 
v správe zistí vážne zhoršenie alebo 
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hrozba vážneho zhoršenia situácie na trhu 
Únie s banánmi a/alebo situácie 
európskych producentov, Komisia zváži 
prijatie vhodných opatrení vrátane 
sprievodných kompenzačných opatrení.“

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 20/2013
Článok 15 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

1a. V článku 15 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

2. Pre dovoz produktov uvedených v 
odseku 1 sa stanovuje osobitný ročný 
spúšťací objem dovozu uvedený v tabuľke 
v prílohe. Dovoz produktov uvedených v 
odseku 1 s uplatnením preferenčnej colnej 
sadzby podlieha okrem predloženia dôkazu 
o pôvode stanoveného v prílohe II 
(týkajúcej sa vymedzenia pojmu „produkty 
s pôvodom“ a metód administratívnej 
spolupráce) k dohode, aj predloženiu 
vývozného osvedčenia vydaného 
príslušným orgánom republiky patriacej k 
Strednej Amerike, z ktorej sa produkty 
vyvážajú. Po naplnení spúšťacieho objemu 
dovozu pre krajinu Strednej Ameriky počas 
zodpovedajúceho kalendárneho roka 
Komisia v súlade s postupom pre naliehavé 
prípady uvedeným v článku 14 ods. 4 
prijme vykonávací akt, ktorým môže buď 
dočasne pozastaviť preferenčné clo 
uplatňované na produkty so 
zodpovedajúcim pôvodom počas toho 
istého roka na obdobie najviac troch 
mesiacov a nepresahujúce koniec 
kalendárneho roka, alebo stanoviť, že 
takéto pozastavenie nie je primerané.

„2. Pre dovoz produktov uvedených v 
odseku 1 sa stanovuje osobitný ročný 
spúšťací objem dovozu uvedený v tabuľke 
v prílohe. Dovoz produktov uvedených v 
odseku 1 s uplatnením preferenčnej colnej 
sadzby podlieha okrem predloženia dôkazu 
o pôvode stanoveného v prílohe II 
(týkajúcej sa vymedzenia pojmu „produkty 
s pôvodom“ a metód administratívnej 
spolupráce) k dohode aj predloženiu 
vývozného osvedčenia vydaného 
príslušným orgánom republiky patriacej k 
Strednej Amerike, z ktorej sa produkty 
vyvážajú. Po naplnení spúšťacieho objemu 
dovozu pre krajinu Strednej Ameriky počas 
zodpovedajúceho kalendárneho roka 
Komisia v súlade s postupom pre naliehavé 
prípady uvedeným v článku 14 ods. 4 
prijme vykonávací akt, ktorým dočasne 
pozastaví preferenčné clo uplatňované na 
produkty so zodpovedajúcim pôvodom 
počas toho istého roka na obdobie najviac 
troch mesiacov a nepresahujúce koniec 
kalendárneho roka.“

Odôvodnenie

Európsky parlament a Rada potrebujú dostávať každý mesiac informácie o dovoze banánov a 
dosiahnutých ziskoch v analýze vplyvu uvedeného dovozu, kým sa nedosiahne prahová 
hodnota. Dohoda medzi EÚ a Strednou Amerikou ustanovuje, že: „ak sa spúšťací objem 
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dovozu dosiahne, strana EÚ môže dočasne pozastaviť preferenčné colné sadzby“. Inými 
slovami, tento mechanizmus by mohol byť spustený automaticky, hneď ako sa dosiahne 
spúšťací objem.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 1 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 20/2013
Článok 15 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. V článku 15 sa vkladá tento odsek: 
„2a.  Komisia informuje Európsky 
parlament a Radu o vývoji dovozu 
banánov z Kostariky, zo Salvádoru, z 
Guatemaly, Hondurasu, Nikaraguy a 
Panamy a jeho vplyve na trh Únie a 
na európskych producentov. Na uvedený 
účel Komisia vykoná najneskôr k 1. 
októbru každého roka analýzu týkajúcu sa 
deviatich posledných mesiacov 
predchádzajúceho roka a informuje o tom 
Európsky parlament a Radu.
Táto analýza umožní posúdenie rizík 
možnej destabilizácie trhu a predvídanie 
vývoja dovozu na zvyšok kalendárneho 
roka. Na tento účel Komisia zohľadní 
všetky informácie zhromaždené počas 
predchádzajúceho roka, najmä európske 
objemy produkcie, objemy dovozu, 
predajné ceny na európskom trhu 
s banánmi, najmä v krajinách 
produkujúcich banány, a ceny 
uplatňované v zahraničí. Takisto zhodnotí 
vplyv na európskych producentov, najmä 
na ich úroveň zamestnanosti a na ich 
príjmy.
Ak objemy dovozu dosiahnu v prípade 
jednej alebo viacerých krajín, ktoré sú 
stranami dohody, 80 % spúšťacieho 
objemu na uplatnenie stabilizačného 
mechanizmu uvedeného v prílohe k 
tomuto nariadeniu, Komisia formálne, 
písomnou formou upozorní Európsky 
parlament a Radu a poskytne im analýzu 
vplyvu tohto dovozu na európsky trh 
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s banánmi.“

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 1 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 20/2013
Článok 15 – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci návrh

1c. V článku 15 sa vypúšťa odsek 3.
3. Pri rozhodovaní o tom, či by sa mali 
uplatniť opatrenia podľa odseku 2, 
Komisia zohľadňuje vplyv príslušného 
dovozu na situáciu na trhu Únie 
s banánmi. Uvedené preskúmanie musí 
zahŕňať faktory, akými sú: účinky 
príslušného dovozu na úroveň cien v Únii, 
rozvoj dovozu z iných zdrojov, celková 
stabilita trhu Únie.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 1 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 20/2013
Článok 15 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1d. V článku 15 sa vkladá tento odsek: 
„3a. S cieľom umožniť presnejšie 
hodnotenie dovozu a situácie na 
európskom trhu s banánmi zavedie 
Komisia presné štatistické nástroje, ktoré 
zohľadnia vývoj objemu a cien dovozu 
banánov, a to aj mesačný, a predovšetkým 
v producentských krajinách Únie. 
Komisia na svojom webovom sídle 
zverejní a každé tri mesiace aktualizuje 
údaje o vývoji cien zelených banánov na 
európskom trhu s banánmi. Komisia môže 
zvolať ad hoc monitorovacie zasadnutia, 
na ktorých sa zúčastnia členské štáty a 
zainteresované strany.“
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 1 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 20/2013
Článok 15 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1e. V článku 15 sa dopĺňa tento odsek:
„7a. Komisia predloží do 1. januára 2019 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
uplatňovaní stabilizačného mechanizmu v 
súvislosti s banánmi. Správa zahŕňa 
hodnotenie vývoja dovozu banánov a jeho 
vplyv na trh Únie a jej producentov. Ak sa 
v správe zistí vážne zhoršenie alebo 
hrozba vážneho zhoršenia situácie na trhu 
Únie s banánmi a/alebo situácie 
európskych producentov, Komisia zváži 
prijatie vhodných opatrení vrátane 
sprievodných kompenzačných opatrení.“


