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Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 19/2013, σχετικά 

με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού 

σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ 
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Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, και για την τροποποίηση του 
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PR_COD_1amCom 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 19/2013, σχετικά με την εφαρμογή της 

διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο 

πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 

μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς 

ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο 

της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, 

αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου 

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

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2015)0220), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0131/2015), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0277/2016), 

1. εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. εγκρίνει τις κοινές δηλώσεις του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτονται 

στο παρόν ψήφισμα· 

3. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 
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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. 

(Βλέπε: - ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2008) 0642 / Οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες 

περιφέρειες: ένα πλεονέκτημα για την Ευρώπη - ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2012) 287 / 

«Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: προς μια εταιρική σχέση για μια 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη») 

 

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 

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, 
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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. 

 

Τροπολογία 3 

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), 

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) 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 

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.» 
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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.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0019) 

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: 

«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. 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο 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 

μηχανισμού σταθεροποίησης που 

αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος 

κανονισμού, για μία ή περισσότερες 
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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. 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0019&qid=1472813829241&from=FR) 

 

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 
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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 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 
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λήψη των κατάλληλων μέτρων, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αντισταθμιστικών μέτρων πλαισίωσης.» 

 

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 

«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 
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υπερβαίνει τους τρεις μήνες ούτε το τέλος 

του ημερολογιακού έτους είτε να 

αποφασίσει ότι μια τέτοια αναστολή δεν 

είναι σκόπιμη. 

τρεις μήνες ούτε το τέλος του 

ημερολογιακού έτους.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020) 

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 
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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 

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 
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του επιπέδου τιμών της Ένωσης, της 

ανάπτυξης των εισαγωγών από άλλες 

πηγές, της γενικής σταθερότητας στην 

αγορά της Ένωσης. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020) 

 

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) 
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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 

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν επί της αναγκαιότητας στενής 

συνεργασίας για τον έλεγχο της εφαρμογής της συμφωνίας, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 19/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 

2013, σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού 

σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας, του Ισημερινού 

και του Περού, αφετέρου (1). Προς τον σκοπό αυτό, συμφωνούν για τα ακόλουθα: 

– Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 

Επιτροπή τού κοινοποιεί οποιεσδήποτε συγκεκριμένες ανησυχίες της αφορούν την 

εκπλήρωση από την Κολομβία, τον Ισημερινό ή το Περού των υποχρεώσεών τους 

σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

– Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει σύσταση για να κινηθεί έρευνα διασφάλισης, 

η Επιτροπή εξετάζει προσεκτικά αν πληρούνται οι προϋποθέσεις δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 19/2013 για αυτεπάγγελτη έναρξη. Σε περίπτωση που η 

Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια 

επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία περιλαμβάνεται επεξήγηση όλων 

των σχετικών με την έναρξη έρευνας παραγόντων. 

– Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της κατάστασης των ευρωπαίων παραγωγών 

μπανάνας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 7α του παρόντος κανονισμού, 

πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019. Αν διαπιστωθεί σοβαρή επιδείνωσης ή απειλή 

σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης της αγοράς ή των ευρωπαίων παραγωγών, 

δύναται να προβλεφθεί η λήψη κατάλληλων μέτρων, είτε παράταση του μηχανισμού 

κατόπιν συμφωνίας με τις χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας, είτε 

αντισταθμιστικά μέτρα. Η Επιτροπή εξακολουθεί να πραγματοποιεί ετήσια ανάλυση 

της κατάστασης της ευρωπαϊκής αγοράς και των ευρωπαίων παραγωγών μετά το 2020, 

η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μέτρα στήριξης, εφόσον κριθεί αναγκαίο.  

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν επί της σημασίας της στενής 

συνεργασίας για τον έλεγχο της εφαρμογής της εμπορικής συμφωνίας και του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 20/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 

2013 σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού 

σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κόστα Ρίκα, του Ελ 

Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, αφετέρου 

(1). Προς τον σκοπό αυτό, συμφωνούν για τα ακόλουθα: 

– Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 

Επιτροπή της κοινοποιεί οποιεσδήποτε συγκεκριμένες ανησυχίες που αφορούν την 

εκπλήρωση από την Κόστα Ρίκα, το Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα, τη 

Νικαράγουα και τον Παναμά, των υποχρεώσεών τους σχετικά με το εμπόριο και τη 



 

PE585.819v02-00 18/23 RR\1105579EL.docx 

EL 

βιώσιμη ανάπτυξη. 

– Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει σύσταση για να κινηθεί έρευνα διασφάλισης, 

η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά αν πληρούνται οι προϋποθέσεις δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013 για αυτεπάγγελτη έναρξη. Σε περίπτωση που η 

Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια 

επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία περιλαμβάνεται επεξήγηση όλων 

των σχετικών με την έναρξη έρευνας παραγόντων. 

– Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της κατάστασης των ευρωπαίων παραγωγών 

μπανάνας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 7α του παρόντος κανονισμού, 

πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019. Αν διαπιστωθεί σοβαρή επιδείνωσης ή απειλή 

σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης της αγοράς ή των ευρωπαίων παραγωγών, 

δύναται να προβλεφθεί η λήψη κατάλληλων μέτρων, είτε παράταση του μηχανισμού 

κατόπιν συμφωνίας με τις χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας, είτε 

αντισταθμιστικά μέτρα. Η Επιτροπή εξακολουθεί να πραγματοποιεί ετήσια ανάλυση 

της κατάστασης της ευρωπαϊκής αγοράς και των ευρωπαίων παραγωγών μετά το 2020, 

η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μέτρα στήριξης, εφόσον κριθεί αναγκαίο.  
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Η κατάσταση της αγοράς μπανάνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

1.1 Κατανάλωση: 

Η μπανάνα είναι το φρούτο με την υψηλότερη κατανάλωση στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση αποτελεί την πρώτη της αγορά και αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο των 

εξαγωγών παγκοσμίως. Το 2015, καταναλώθηκαν στην Ένωση 5,8 εκατομμύρια τόνοι, ενώ 

τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η ζήτηση. Οι Ευρωπαίοι εισάγουν κυρίως από τις χώρες της 

Λατινικής Αμερικής. Η πρώτη χώρα εξαγωγής προς την Ένωση είναι ο Ισημερινός, που το 

2015 εξήγαγε 1.360.811 τόνους μπανάνας. Ακολουθούν η Κολομβία (1.314.955 τόνοι το 

2015) και η Κόστα Ρίκα (947.749 τόνοι το 2015). Η ΕΕ εισάγει συνολικά 5,2 εκατομμύρια 

τόνους μπανάνας, εκ των οποίων 1,1 εκατομμύρια τόνοι εισάγονται ατελώς από τις χώρες 

ΑΚΕ. Οι εισαγωγές αυτές αντιστοιχούν στο 88,7% της κατανάλωσης μπανάνας στην 

Ευρώπη. Το υπόλοιπο, ήτοι το 11,4%, της ευρωπαϊκής κατανάλωσης μπανάνας καλύπτεται 

από ευρωπαίους παραγωγούς. Με την πάροδο του χρόνου η κατανάλωση αυτή μειώθηκε, 

φθάνοντας στο 12,6% πριν τρία χρόνια. Από τη μείωση αυτή επωφελήθηκαν αποκλειστικά 

χώρες εκτός ΑΚΕ, καθώς κατά το ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκαν κατά 1,2% και οι 

ευρωπαϊκές εισαγωγές μπανάνας από τις χώρες ΑΚΕ.  

1.2 Παραγωγή:  

Το 2015, οι ευρωπαίοι παραγωγοί μπανάνας διέθεσαν στην εσωτερική αγορά 669.673 τόνους, 

ήτοι το σύνολο της παραγωγής τους κατ’ αποκλειστικότητα. Πέντε ευρωπαϊκά κράτη 

παράγουν μπανάνες. Πρώτος παραγωγός είναι η Ισπανία, η οποία αντιπροσωπεύει το ήμισυ 

της ευρωπαϊκής παραγωγής (381.827 τόνοι το 2015)· ακολουθεί η Γαλλία (263.022 τόνοι το 

2015)· και μετά η Πορτογαλία (18.645 τόνοι το 2015). Η παραγωγή των τριών αυτών χωρών 

πραγματοποιείται αποκλειστικά στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειές τους: στις Καναρίους 

Νήσους (Ισπανία), στη Γουαδελούπη και τη Μαρτινίκα (Γαλλία), στη Μαδέρα και τις Αζόρες 

(Πορτογαλία). Τα άλλα δύο ευρωπαϊκά κράτη που παράγουν μπανάνες είναι η Κύπρος και η 

Ελλάδα, αλλά τα επίπεδα παραγωγής τους είναι χαμηλά. 

Ο τομέας της παραγωγής μπανάνας διαδραματίζει σημαντικότατο οικονομικό ρόλο στις 

νησιωτικές αυτές περιφέρειες. Απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 37.000 άτομα, με αποτέλεσμα να 

συνιστά μία εκ των κύριων οικονομικών δραστηριοτήτων των περιφερειών αυτών. Εγγυάται 

τη βιωσιμότητα της θαλάσσιας συγκοινωνίας και επιτρέπει ως εκ τούτου τον τακτικό 

ανεφοδιασμό των περιφερειών αυτών από την ηπειρωτική Ευρώπη και την απόσβεση του 

κόστους της νησιωτικής ζωής. Εξάλλου, ο τομέας έχει υποδειγματικές επιδόσεις όσον αφορά 

τη βιωσιμότητά του. Τα κοινωνικά, υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα τα οποία 

τηρούν οι ευρωπαίοι παραγωγοί είναι από τα αυστηρότερα στον κόσμο. Στις Γαλλικές 

Αντίλλες, οι αρμόδιοι για τον τομέα έχουν επενδύσει στην επαγγελματική κατάρτιση 

προκειμένου να στηρίξουν την εφαρμογή καλών πρακτικών όσον αφορά την αειφόρο 

γεωργία, την έρευνα και την ανάπτυξη.  

2. Η προστασία της μπανάνας, ενός ευαίσθητου αγροτικού προϊόντος, στο πλαίσιο των 

εμπορικών συμφωνιών.  

2.1 Εξέλιξη της ευρωπαϊκής αγοράς:  
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Η ευρωπαϊκή αγορά μπανάνας άνοιξε σταδιακά στον ανταγωνισμό από παραγωγούς τρίτων 

χωρών. Η Ένωση αποφάσισε στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης αγοράς των γεωργικών 

προϊόντων, η οποία εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο 1993, να παραχωρήσει στους παραγωγούς 

μπανάνας των χωρών ΑΚΕ ατελή πρόσβαση στην αγορά της. Ωστόσο, πολλές χώρες της 

Λατινικής Αμερικής, καθώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αμφισβήτησαν αυτή την εμπορική 

προτίμηση, η οποία κρίνεται ότι εισάγει διακρίσεις σύμφωνα με το δίκαιο του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου. Σε συνέχεια απόφασης που εξέδωσε ο ΠΟΕ, η Ένωση χρειάστηκε να 

προβεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας της Γενεύης του 2009, στην ετήσια κατάργηση δασμών 

ύψους 114 ευρώ/τόνο μέχρι το 2017 όσον αφορά τις μπανάνες που προέρχονται από χώρες 

εκτός ΑΚΕ.  

Παράλληλα, τον Δεκέμβριο 2012 η Ένωση υπέγραψε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με 

την Κολομβία και το Περού, καθώς και συμφωνία σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική, που 

προβλέπουν τη σταδιακή κατάργηση δασμών για τη μπανάνα ύψους 75 ευρώ/τόνο μέχρι την 

1η Ιανουαρίου 2020. Ο Ισημερινός, που αποφάσισε να προσχωρήσει στη συμφωνία με την 

Κολομβία και το Περού αφότου αυτή είχε επικυρωθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, επίσης θα 

επωφεληθεί από την εν λόγω κατάργηση.  

Αυτές οι δασμολογικές προτιμήσεις, οι οποίες παρέχονται στις χώρες που ανταγωνίζονται την 

Ένωση στην αγορά της μπανάνας, οδήγησαν στην αύξηση των εισαγωγών. Οι τελευταίες 

αυξήθηκαν κατά 3% το 2015, 6% το 2014 και 5% το 2013. 

2.2 Οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί προστασίας της μπανάνας στο πλαίσιο της συμφωνίας:  

Λόγω της μείωσης των δασμών για μπανάνες από χώρες εκτός ΑΚΕ, αυξήθηκε ο διεθνής 

ανταγωνισμός, με αποτέλεσμα να συμπεριλάβει η Επιτροπή τη μπανάνα στον κατάλογο 

ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων της Ένωσης και να θεσπίσει εμπορικούς μηχανισμούς για 

να την προστατέψει. Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και της 

Κολομβίας και του Περού, και μετέπειτα και του Ισημερινού, αφετέρου, καθώς και η 

συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Αμερικής 

εμπεριέχουν δύο μηχανισμούς προστασίας οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την 

αποσταθεροποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς λόγω μαζικών εισαγωγών από μία ή 

περισσότερες από τις χώρες αυτές, κάτι που θα έβλαπτε τους παραγωγούς της Ένωσης. Οι 

κανονισμοί 19/2013 και 20/2013 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συνιστούν νομικές 

πράξεις οι οποίες περιγράφουν αναλυτικά τη λειτουργία των μηχανισμών αυτών και θέτουν 

σε εφαρμογή τις διατάξεις των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και σύνδεσης. Η 

τροποποίηση που πρότεινε η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την προσχώρηση του Ισημερινού στη 

συμφωνία με την Κολομβία και το Περού.  

Ο πρώτος εκ των δύο μηχανισμών είναι μια διμερής ρήτρα διασφάλισης, η οποία θα 

παραμείνει σε ισχύ για τα πρώτα δέκα έτη εφαρμογής της συμφωνίας. Η ρήτρα αυτή 

επιτρέπει τη σταθεροποίηση της κατάργησης των δασμών ή την αύξησή τους σε περίπτωση 

σημαντικής αύξησης των εισαγωγών με προέλευση την Κολομβία, το Περού, τον Ισημερινό ή 

την Κεντρική Αμερική, κάτι που ενδεχομένως θα έπληττε σοβαρά τους παραγωγούς της 

Ένωσης. Η προσχώρηση του Ισημερινού σε δεύτερη φάση σημαίνει ότι η ρήτρα θα 

εφαρμοστεί με καθυστέρηση στη χώρα αυτή σε σύγκριση με την Κολομβία και το Περού 

προκειμένου να ισχύσει για την ίδια περίοδο δέκα ετών για τον καθέναν από τους τρεις 

εμπορικούς εταίρους.  

Ο δεύτερος μηχανισμός είναι σταθεροποιητικός. Έχει την ίδια ισχύ με τη ρήτρα, με τη 
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διαφορά ότι δεν απαιτείται για την ενεργοποίησή του η έναρξη διαδικασίας έρευνας 

προκειμένου να εξακριβωθεί αν επήλθε ζημία. Μπορεί να ενεργοποιηθεί αφότου ο όγκος 

εισαγωγών μπανάνας στην Ένωση υπερβεί ένα όριο, το οποίο θα ορίζεται εκ νέου κάθε χρόνο 

για τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας. Έτσι καθίσταται πιο εύκολη η εφαρμογή του, 

καθώς η Επιτροπή οφείλει να αντιδράσει σε περίπτωση που ξεπερασθεί το όριο. Αφότου 

εξετάσει τον αντίκτυπο της υπέρβασης του ορίου στην ευρωπαϊκή αγορά, μπορεί να 

ενεργοποιήσει απευθείας τον μηχανισμό. Στην πράξη, η Επιτροπή δεν τον έχει ενεργοποιήσει 

ποτέ, παρά το γεγονός ότι το Περού υπερέβη το όριο επί τρία έτη, από το 2013 έως το 2015, 

και η Γουατεμάλα το 2015. Έκρινε τότε ότι δεν είχε αποσταθεροποιηθεί η ευρωπαϊκή αγορά 

και δεν δικαιολογείτο η ενεργοποίηση του μηχανισμού. Όπως και η ρήτρα διασφάλισης, ο 

μηχανισμός συνιστά προσωρινό μέτρο και θα πρέπει να πάψει να εφαρμόζεται την 1η 

Ιανουαρίου 2020.  

3. Διασφάλιση καλύτερης προστασίας των ευρωπαίων παραγωγών.  

3.1 Αύξηση της διαφάνειας:  

Η τροποποίηση του κανονισμού θα πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία 

των ευρωπαίων παραγωγών. Θα πρέπει να επιτρέπει τη βελτιωμένη πρόβλεψη και πρόληψη 

των αυξήσεων εισαγωγών μπανάνας στην Ένωση, καθώς τη βελτιωμένη αντιμετώπισή τους.  

Για τον λόγο αυτόν, η εισηγήτρια προτείνει στην Επιτροπή να κρατά εφεξής ενήμερο το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εξέλιξη των εισαγωγών μπανάνας 

στην αγορά της Ένωσης προκειμένου να προλαμβάνεται ο κίνδυνος υπέρβασης του ορίου. 

Έτσι, σε περίπτωση σημαντικής αύξησης των εισαγωγών από ορισμένη χώρα, με κίνδυνο να 

ξεπερασθεί το όριο ενεργοποίησης του μηχανισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να ειδοποιήσει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η ειδοποίηση αυτή θα πρέπει να 

πραγματοποιείται εγγράφως.  

Εξάλλου, η βάση δεδομένων Eurostat, την οποία χρησιμοποιεί η Επιτροπή για την 

αξιολόγηση των εξελίξεων στην ευρωπαϊκή αγορά μπανάνας, θα πρέπει να βελτιωθεί και να 

εναρμονισθεί προκειμένου να είναι δυνατή η ακριβής αξιολόγηση της κατάστασης της 

αγοράς της Ένωσης.  

Τέλος, η εισηγήτρια επιθυμεί να εξετάσει η Επιτροπή τη διαμόρφωση του μηχανισμού 

σταθεροποίησης μετά το 2020 με στόχο την προστασία των ευρωπαίων παραγωγών από την 

αύξηση εισαγωγών με προέλευση τρίτες χώρες. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο κοινής δήλωσης με το Κοινοβούλιο, με δυνατότητα να 

συμμετάσχει και το Συμβούλιο. Αν δεν εγκρίνουν όλα τα κράτη μέλη την παράταση αυτή, θα 

πρέπει τότε η Επιτροπή να εξετάσει διορθωτικά μέτρα. 

3.2 Διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών του ευρωπαϊκού τομέα της μπανάνας:  

Η σημασία του τομέα μπανάνας για την οικονομική ανάπτυξη πολυάριθμων εξόχως 

απόκεντρων ευρωπαϊκών περιφερειών, καθώς και οι προσπάθειες εντός του τομέα για την 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενίσχυση της βιωσιμότητας της παραγωγής μπανάνας, πρέπει να 

λειτουργούν ως κίνητρο για την προστασία του τομέα αυτού και για την εξασφάλιση ότι οι 

διεθνείς συμφωνίες δεν απειλούν την παραγωγή αυτή.  

Τα αυστηρά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση 

στους παραγωγούς μπανάνας θα πρέπει να συνιστούν πλεονέκτημα για αυτούς.  
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Η εμπορική πολιτική μας θα πρέπει, λοιπόν, να συμβάλλει στην προστασία των υψηλών 

αυτών ευρωπαϊκών προτύπων, να στοχεύει στην υιοθέτηση ισοδύναμων προτύπων σε 

παγκόσμιο επίπεδο και να μη συμβάλλει στην υποβάθμισή τους.  

Για τον λόγο τούτο, είναι απαραίτητη η επαρκής και αποτελεσματική προστασία της 

μπανάνας ως ευαίσθητου ευρωπαϊκού προϊόντος. 
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