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EU och Colombia och Peru

Förslag till förordning (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

_____________________________________________________________

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Det är nödvändigt att systematisera 
genomförandet och användningen av 
konsekvensanalyser före en förhandling 
om internationella handelsavtal eller en 
utvidgning av ett avtal till att gälla nya 
stater som direkt påverkar de yttersta 
randområdenas ekonomi och produktion.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Ecuador, som tillsammans med 
Colombia är en av de största 
bananproducenterna och 



PE596.590/ 2

SV

bananleverantörerna med unionen som 
destination, håller på att ansluta sig till 
avtalet. Det finns därför skäl att utvidga 
den nuvarande stabiliseringsmekanismen 
för bananer till att omfatta Ecuador. Den 
nuvarande stabiliseringsmekanismen för 
bananer har emellertid visat sig vara 
ineffektiv. Erfarenheterna visar i själva 
verket att mekanismen inte är smidig, 
vilket minskar dess effektivitet. Under tre 
på varandra följande år överskreds den 
importvolym som hade fastställts som 
tröskelvolym för Peru, utan att någon 
åtgärd vidtogs. Hädanefter finns det skäl 
att göra ändringar för att övervaka att det 
tillämpliga förfarandet fungerar snabbare 
och enklare så att informationsflödet 
mellan Europaparlamentet, 
kommissionen och medlemsstaterna kan 
fungera bättre, i synnerhet genom att 
införa en mekanism för tidig varning så 
snart som 80 % av tröskelvolymerna 
överskridits och genom att inrätta ett 
organ för prisövervakning.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt) 
Förordning (EU) nr 19/2013
Artikel 1 – led h

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2a. I artikel 1 ska led h ersättas med 
följande:

h) övergångsperiod: tio år från och med 
den dag då avtalet träder i kraft för en 
produkt för vilken det i tidsplanen för 
avveckling av tullar för varor med 
ursprung i Colombia och Peru, enligt 
tillägg 1 (Avveckling av tullar) avsnitt B 
underavsnitt 1 och 2 i bilaga I till avtalet 
(Tidsplan för avveckling av tullar) 
föreskrivs en period för avveckling av 
tullar om mindre än tio år eller perioden för 
avveckling av tullar plus tre år för en 
produkt för vilken det i tidsplanen för 

”h) övergångsperiod: tio år från och med 
den dag då avtalet träder i kraft för en 
produkt för vilken det i tidsplanen för 
avveckling av tullar för varor med 
ursprung i Colombia, Ecuador och Peru, 
enligt tillägg 1 (Avveckling av tullar) 
avsnitt B underavsnitt 1 och 2 i bilaga I till 
avtalet (Tidsplan för avveckling av tullar) 
föreskrivs en period för avveckling av 
tullar om mindre än tio år eller perioden för 
avveckling av tullar plus tre år för en 
produkt för vilken det i tidsplanen för 



PE596.590/ 3

SV

avveckling av tullar föreskrivs en period 
för avveckling av tullar om tio år eller mer.

avveckling av tullar föreskrivs en period 
för avveckling av tullar om tio år eller mer. 
Denna period ska tillämpas på Ecuador 
från och med den dag då landet ansluter 
sig till avtalet. ”

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) nr 19/2013
Artikel 15 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4a. Artikel 15.2 ska ersättas med 
följande:

2. En separat årlig tröskelimportvolym 
fastställs för import av de produkter som 
nämns i punkt 1, i enlighet med den andra, 
tredje och fjärde kolumnen i tabellen i 
bilagan. När väl tröskelvolymen för 
antingen Colombia eller Peru uppnåtts 
under motsvarande kalenderår ska 
kommissionen i enlighet med det 
brådskande förfarande som avses i artikel 
14.4 anta en genomförandeakt, genom 
vilken den kan antingen tillfälligt upphäva 
förmånstullen på produkter av motsvarande 
ursprung under det året i högst tre 
månader, och inte längre än till 
kalenderårets utgång, eller besluta att ett 
sådant upphävande inte är lämpligt.

”2. En separat årlig tröskelimportvolym 
fastställs för import av de produkter som 
nämns i punkt 1, i enlighet med den andra, 
tredje och fjärde kolumnen i tabellen i 
bilagan. När väl tröskelvolymen för 
antingen Colombia, Ecuador eller Peru 
uppnåtts under motsvarande kalenderår ska 
kommissionen i enlighet med det 
brådskande förfarande som avses i artikel 
14.4 anta en genomförandeakt, genom 
vilken den tillfälligt upphäver 
förmånstullen på produkter av motsvarande 
ursprung under det året i högst tre 
månader, och inte längre än till 
kalenderårets utgång.”

Motivering

Europaparlamentet och rådet behöver få månatliga uppgifter om bananimporten och de 
vinster som gjorts, vilka bör presenteras i en konsekvensanalys av denna import innan 
tröskelvolymen nåtts. I avtalet mellan EU och Colombia och Peru fastställs följande: ”När 
väl tröskelvolymen uppnåtts (...) får EU-parten (...) tillfälligt avbryta den förmånstull som är 
tillämplig (...).”(bilaga I, tillägg 1, avsnitt A). Mekanismen skulle alltså kunna tas i bruk 
automatiskt så snart som tröskelvolymen uppnåtts.



PE596.590/ 4

SV

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4b (nytt)
Förordning (EU) nr 19/2013
Artikel 15 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. I artikel 15 skall följande punkt 
införas: 
”2a. Kommissionen ska informera 
Europaparlamentet och rådet om hur 
importen av bananer från Colombia, 
Ecuador och Peru utvecklas och hur den 
påverkar unionens marknad och de 
europeiska producenterna. För detta 
ändamål ska kommissionen göra en årlig 
analys, senast den 1 oktober varje år, som 
ska omfatta de nio sista månaderna av det 
gångna året, och överlämna denna analys 
till Europaparlamentet och rådet.
Analysen bör göra det möjligt att bedöma 
riskerna för en eventuella destabilisering 
av marknaden och förutse 
importutvecklingen under den resterande 
delen av året. För detta ändamål ska 
kommissionen ta hänsyn till samtliga 
uppgifter som samlats in under året, i 
synnerhet de europeiska 
produktionsvolymerna, importerade 
volymer, försäljningspriserna på den 
europeiska marknaden för bananer, 
framför allt i de bananproducerande 
länderna, samt utomlands tillämpade 
priser. Kommissionen ska även bedöma 
följderna för de europeiska 
producenterna, i synnerhet följderna för 
deras sysselsättningsnivå och inkomster.
När importvolymerna för en eller flera 
avtalsparter uppgår till 80 % av 
tröskelimportvolymen för tillämpning av 
den stabiliseringsmekanism som anges i 
bilagan till denna förordning ska 
kommissionen genom ett skriftligt 
förfarande formellt underrätta 
Europaparlamentet och rådet om detta 
och tillhandahålla dem en analys av 
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importens effekter på den europeiska 
marknaden för bananer. ”

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4c (nytt)
Förordning (EU) nr 19/2013
Artikel 15 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4c. Artikel 15.3 ska utgå. 
”3. Kommissionen ska, när den fattar 
beslut om huruvida åtgärder bör tillämpas 
i enlighet med punkt 2, beakta den 
berörda importens inverkan på 
situationen för unionens marknad för 
bananer. Denna granskning ska omfatta 
faktorer såsom den berörda importens 
betydelse för prisnivån i unionen, 
utvecklingen av importen från andra 
källor samt den övergripande stabiliteten 
på unionens marknad.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4d (nytt)
Förordning (EU) nr 19/2013
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4d. I artikel 15 ska följande punkt 
införas:
”3a. För att möjliggöra en mer exakt 
bedömning av bananimporten och 
situationen på den europeiska marknaden 
för bananer ska kommissionen ta i bruk 
exakta statistiska verktyg som beaktar hur 
volymen och priserna för bananimporten 
har utvecklats, inbegripet volymen och 
priserna på månatlig basis och i 
synnerhet inom unionens 
bananproducerande länder. 
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Kommissionen ska på sin webbplats 
offentliggöra och var tredje månad 
uppdatera uppgifter om prisutvecklingen 
för grön banan på den europeiska 
marknaden för bananer. Kommissionen 
kan sammankalla till särskilda 
uppföljningsmöten i vilka 
medlemsstaterna och avtalsparterna 
deltar. ”

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4e (nytt)
Förordning (EU) nr 19/2013
Artikel 15 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4e. I artikel 15 ska följande punkt 
läggas till:
”7a. Kommissionen ska före den 
1 januari 2019 förelägga 
Europaparlamentet och rådet en rapport 
om tillämpningen av 
stabiliseringsmekanismen för bananer. 
Rapporten ska innehålla en bedömning av 
bananimporten och hur den påverkar 
unionens marknad och producenter. Om 
det i rapporten konstateras en allvarlig 
försämring eller ett hot om försämring av 
situationen på unionens marknad för 
bananer och/eller för de europeiska 
producenterna ska kommissionen 
överväga att vidta lämpliga åtgärder, 
inbegripet kompletterande 
kompensationsåtgärder. ”

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 20/2013
Artikel 15 – punkt 2
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1a. Artikel 15.2 ska ersättas med 
följande:

2. En separat årlig tröskelimportvolym 
fastställs för import av de produkter som 
nämns i punkt 1, i enlighet med tabellen i 
bilagan. Vid import av de produkter till 
förmånstullsats som avses i punkt 1 ska 
förutom sådant ursprungsbevis som 
föreskrivs i bilaga II (Definition av 
begreppet ursprungsprodukt och metoder 
för administrativt samarbete) i avtalet 
uppvisas ett exportintyg utfärdat av den 
behöriga myndigheten i det 
centralamerikanska land från vilket 
produkterna exporteras. När väl 
tröskelvolymen för ett centralamerikanskt 
land uppnåtts under motsvarande 
kalenderår ska kommissionen i enlighet 
med det brådskande förfarande som avses i 
artikel 14.4 anta en genomförandeakt, 
genom vilken den kan antingen tillfälligt 
upphäva förmånstullen på produkter av 
motsvarande ursprung under det året i 
högst tre månader, och inte längre än till 
kalenderårets utgång, eller besluta att ett 
sådant upphävande inte är lämpligt.

”2. En separat årlig tröskelimportvolym 
fastställs för import av de produkter som 
nämns i punkt 1, i enlighet med tabellen i 
bilagan. Vid import av de produkter till 
förmånstullsats som avses i punkt 1 ska 
förutom sådant ursprungsbevis som 
föreskrivs i bilaga II (Definition av 
begreppet ursprungsprodukt och metoder 
för administrativt samarbete) i avtalet 
uppvisas ett exportintyg utfärdat av den 
behöriga myndigheten i det 
centralamerikanska land från vilket 
produkterna exporteras. När väl 
tröskelvolymen för ett centralamerikanskt 
land uppnåtts under motsvarande 
kalenderår ska kommissionen i enlighet 
med det brådskande förfarande som avses i 
artikel 14.4 anta en genomförandeakt, 
genom vilken den tillfälligt upphäver 
förmånstullen på produkter av motsvarande 
ursprung under det året i högst tre 
månader, och inte längre än till 
kalenderårets utgång.”

Motivering

Europaparlamentet och rådet behöver få månatliga uppgifter om bananimporten och de 
vinster som gjorts, vilka bör presenteras i en konsekvensanalys av denna import innan 
tröskelvolymen nåtts. I avtalet mellan EU och Centralamerika fastställs följande: ”När väl 
tröskelvolymen uppnåtts får EU-parten tillfälligt upphäva förmånstullen.” Mekanismen skulle 
alltså kunna tas i bruk automatiskt så snart som tröskelvolymen uppnåtts.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1b (nytt)
Förordning (EU) nr 20/2013
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I artikel 15 ska följande punkt 
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införas: 
”2a.  Kommissionen ska informera 
Europaparlamentet och rådet om hur 
importen av bananer från Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua och Panama utvecklas och hur 
den påverkar unionens marknad och de 
europeiska producenterna. För detta 
ändamål ska kommissionen göra en årlig 
analys, senast den 1 oktober varje år, som 
ska omfatta de nio sista månaderna av det 
gångna året, och överlämna denna analys 
till Europaparlamentet och rådet.
Analysen bör göra det möjligt att bedöma 
riskerna för en eventuella destabilisering 
av marknaden och förutse 
importutvecklingen under den resterande 
delen av året. För detta ändamål ska 
kommissionen ta hänsyn till samtliga 
uppgifter som samlats in under året, i 
synnerhet de europeiska 
produktionsvolymerna, importerade 
volymer, försäljningspriserna på den 
europeiska marknaden för bananer, 
framför allt i de bananproducerande 
länderna, samt utomlands tillämpade 
priser. Kommissionen ska även bedöma 
följderna för de europeiska 
producenterna, i synnerhet följderna för 
deras sysselsättningsnivå och inkomster.
När importvolymerna för en eller flera 
avtalsparter uppgår till 80 % av 
tröskelimportvolymen för tillämpning av 
den stabiliseringsmekanism som anges i 
bilagan till denna förordning ska 
kommissionen genom ett skriftligt 
förfarande formellt underrätta 
Europaparlamentet och rådet om detta 
och tillhandahålla dem en analys av 
importens effekter på den europeiska 
marknaden för bananer. ”
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1c (nytt)
Förordning (EU) nr 20/2013
Artikel 15 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1c. Artikel 15.3 ska utgå.
3. Kommissionen ska, när den fattar 
beslut om huruvida åtgärder bör tillämpas 
i enlighet med punkt 2, beakta den 
berörda importens inverkan på 
situationen för unionen marknad för 
bananer. Denna granskning ska omfatta 
faktorer såsom den berörda importens 
betydelse för prisnivån i unionen, 
utvecklingen av importen från andra 
källor samt den övergripande stabiliteten 
på unionens marknad.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1d (nytt)
Förordning (EU) nr 20/2013
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. I artikel 15 ska följande punkt 
införas: 
”3a. För att möjliggöra en mer exakt 
bedömning av bananimporten och 
situationen på den europeiska marknaden 
för bananer ska kommissionen ta i bruk 
exakta statistiska verktyg som beaktar hur 
volymen och priserna för bananimporten 
har utvecklats, inbegripet volymen och 
priserna på månatlig basis och i 
synnerhet inom unionens 
bananproducerande länder. 
Kommissionen ska på sin webbplats 
offentliggöra och var tredje månad 
uppdatera uppgifter om prisutvecklingen 
för grön banan på den europeiska 
marknaden för bananer. Kommissionen 
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kan sammankalla till särskilda 
uppföljningsmöten i vilka 
medlemsstaterna och de berörda parterna 
deltar. ”

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1e (nytt)
Förordning (EU) nr 20/2013
Artikel 15 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1e. I artikel 15 ska följande punkt 
läggas till:
”7a. Kommissionen ska före den 1 januari 
2019 förelägga Europaparlamentet och 
rådet en rapport om tillämpningen av 
stabiliseringsmekanismen för bananer. 
Rapporten ska innehålla en bedömning av 
bananimporten och hur den påverkar 
unionens marknad och producenter. Om 
det i rapporten konstateras en allvarlig 
försämring eller ett hot om försämring av 
situationen på unionens marknad för 
bananer och/eller för de europeiska 
producenterna ska kommissionen 
överväga att vidta lämpliga åtgärder, 
inbegripet kompletterande 
kompensationsåtgärder. ”


