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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogi aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti 

kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi 

stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 19/2013/EU rendelet, valamint az 

egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás 

létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és 

banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 20/2013/EU 

rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 

javaslatról 

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

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2015)0220), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 

Parlamenthez (C8-0131/2015), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  jelentésére (A8-0277/2016), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. approuve les déclarations communes du Parlement et de la Commission annexées à la 

présente résolution; 

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Módszeressé kell tenni a 



 

PE585.819v02-00 6/21 RR\1105579HU.docx 

HU 

nemzetközi kereskedelmi megállapodások 

tárgyalásait vagy egy megállapodás új 

államokra történő kiterjesztését megelőző 

hatástanulmányok elkészítését és 

használatát, amennyiben ezek közvetlen 

hatást gyakorolnak az Unió legkülső 

régióinak gazdaságára és termelésére. 

(Lásd: – A Bizottság „A legkülső régiók: előny Európa számára” című közleménye 

(COM(2008)0642), – A Bizottság „Az Európai Unió legkülső régiói: partnerség az 

intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésért” című közleménye (COM(2012)0287)) 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 b preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4b) Ecuador, az egyik vezető 

banántermelő és az EU egyik fő 

banánbeszállítója, Kolumbiával együtt 

csatlakozik a megállapodáshoz. Ezért a 

jelenlegi banánkereskedelmi stabilizációs 

mechanizmust ki kell terjeszteni 

Ecuadorra is. A jelenlegi 

banánkereskedelmi stabilizációs 

mechanizmus alkalmazása ugyanakkor 

elégtelennek bizonyult. A tapasztalatok azt 

mutatják, hogy a mechanizmusból 

hiányzik a rugalmasság, ami rontja 

hatékonyságát. A Peru esetében 

meghatározott behozatali 

küszöbmennyiséget három egymást követő 

évben is túllépték mindenféle 

következmény nélkül. Ezért 

változtatásokat kell végrehajtani annak 

érdekében, hogy az alkalmazandó eljárás 

gyorsabb és egyszerűbb legyen, javítandó 

a Bizottság, a tagállamok és az Európai 

Parlament közötti információáramlást, és 

különösen fontos lenne egy korai riasztási 

rendszer beillesztése a küszöbmennyiségek 

80%-ának túllépése esetén, valamint egy 

ármegfigyelő központ létrehozása. 
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Módosítás 3 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 albekezdés – 2 a pont (új)  

19/2013/EU rendelet 

1 cikk – h pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 2a.  Az 1. cikk h) pontja helyébe a 

következő szöveg lép: 

h) „átmeneti időszak”: a megállapodás 

alkalmazásának kezdő időpontjától 

számított 10 éves időszak minden olyan 

termék esetében, amelynek tekintetében a 

megállapodás I. melléklete 1. függeléke 

(Vámok eltörlése) B. szakaszának 1. és 2. 

második alszakaszában meghatározott, 

Kolumbiából és Peruból származó árukra 

vonatkozó vámlebontási menetrendek (a 

továbbiakban: a vámlebontási menetrend) 

10 évnél rövidebb időszakot állapít meg a 

vámok eltörlésére; azon termékek 

tekintetében, amelyek esetében a 

vámlebontási menetrend legalább 10 éves 

időszakot állapít meg a vámok eltörlésére, 

a vámlebontási időszak és további három 

év. 

„h) „átmeneti időszak”: a megállapodás 

alkalmazásának kezdő időpontjától 

számított 10 éves időszak minden olyan 

termék esetében, amelynek tekintetében a 

megállapodás I. melléklete 1. függeléke B. 

szakaszának 1. és 2. második 

alszakaszában meghatározott, 

Kolumbiából, Ecuadorból és Peruból 

származó árukra vonatkozó vámlebontási 

menetrendek (a továbbiakban: a 

vámlebontási menetrend) 10 évnél 

rövidebb időszakot állapít meg a vámok 

eltörlésére; azon termékek tekintetében, 

amelyek esetében a vámlebontási 

menetrend legalább 10 éves időszakot 

állapít meg a vámok eltörlésére, a 

vámlebontási időszak és további három 

év.Ezen időszak Ecuador vonatkozásában 

a megállapodáshoz történő 

csatlakozásának időpontjától kezdődően 

alkalmazandó. ” 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 albekezdés – 4 a pont (új) 

19/2013/EU rendelet 

15 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 4a. A 15. cikk (2) bekezdésének 

helyébe a következő szöveg lép: 

(2)  Az (1) bekezdésben említett 

termékek behozatala tekintetében külön 

éves küszöbmennyiséget állapítanak meg a 

mellékletben található táblázat második és 

„(2)  Az (1) bekezdésben említett 

termékek behozatala tekintetében külön 

éves küszöbmennyiséget állapítanak meg a 

mellékletben található táblázat második, 
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harmadik oszlopa szerint. Amint Kolumbia 

vagy Peru eléri a küszöbmennyiséget az 

adott naptári évben, a Bizottság a 14. cikk 

(4) bekezdésében említett sürgősségi 

eljárás keretében végrehajtási jogi aktust 

fogad el, amelyben ideiglenesen, legfeljebb 

három hónapos és az adott naptári év végén 

túl nem nyúló időtartamra felfüggesztheti a 

megfelelő eredetű termékekre abban az 

évben alkalmazott kedvezményes 

vámtételeket, vagy úgy határozhat, hogy e 

felfüggesztés nem helyénvaló. 

harmadik és negyedik oszlopa szerint. 

Amint Kolumbia, Ecuador vagy Peru eléri 

a küszöbmennyiséget az adott naptári 

évben, a Bizottság a 14. cikk (4) 

bekezdésében említett sürgősségi eljárás 

keretében végrehajtási jogi aktust fogad el, 

amelyben ideiglenesen, legfeljebb három 

hónapos és az adott naptári év végén túl 

nem nyúló időtartamra felfüggeszti a 

megfelelő eredetű termékekre abban az 

évben alkalmazott kedvezményes 

vámtételeket.” 

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

Indokolás 

Az Európai Parlament és a Tanács havonta beszerzi a banánimporttal kapcsolatos 

információkat és elemzi, hogy ezek az importok milyen hatásokat váltanak ki, még a 

küszöbmennyiség elérése előtt. Az EU, valamint Kolumbia és Peru közötti megállapodás úgy 

rendelkezik, hogy: „a küszöbmennyiség elérése után... az uniós fél ideiglenesen felfüggesztheti 

a kedvezményes vámtételeket” (I. melléklet, 1. függelék, A. szakasz). Ez azt jelenti, hogy a 

mechanizmus automatikusan működésbe léphet a küszöbmennyiség elérésekor. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 albekezdés – 4 b pont (új) 

19/2013/EU rendelet 

15 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4b. A 15. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki:  

 „(2a) A Bizottság tájékoztatja az Európai 

Parlamentet és a Tanácsot a 

Kolumbiából, Ecuadorból vagy Peruból 

származó banánbehozatal alakulásáról és 

annak az uniós piacra és az európai 

termelőkre gyakorolt hatásáról. E célból 

éves értékelést végez legkésőbb minden év 

október 1-jéig, elemezve az adott év addig 

eltelt 9 hónapját, és az értékelést 

bemutatja az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak. 

 Az elemzés keretében értékeli egy 
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esetleges piaci bizonytalanság kockázatát, 

és előirányozza a behozatal alakulását a 

naptári év hátralévő szakaszára 

vonatkozóan. Ennek érdekében a 

Bizottság figyelembe veszi az év során 

összegyűjtött összes információt, különös 

tekintettel az európai termelés 

volumenére, a behozatali mennyiségekre, 

az európai banánpiacon rögzített eladási 

árakra – főként a banántermelő országok 

vonatkozásában– és a külföldön 

alkalmazott árakra. A Bizottság emellett 

értékeli az európai termelőkre gyakorolt 

hatásokat, különösen ami a 

foglalkoztatottsági szintjüket és a 

jövedelmüket illeti. 

 Amikor a behozatali mennyiségek a 

megállapodás egy vagy több részes fele 

vonatkozásában elérik a stabilizációs 

mechanizmus alkalmazása tekintetében e 

rendelet mellékletében megállapított 80%-

os küszöbmennyiséget, a Bizottság 

hivatalos írásbeli figyelmeztetést küld az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és 

elemzést készít számukra a behozatalok 

európai banánpiacra gyakorolt 

hatásáról. ” 

 

 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 albekezdés – 1 c pont (új) 

19/2013/EU rendelet 

15 cikk – 3 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 4c. A 15. cikk (3) bekezdését el kell 

hagyni.  

„(3)  A Bizottság annak eldöntése során, 

hogy kell-e a (2) bekezdés értelmében vett 

intézkedéseket alkalmazni, figyelembe 

veszi az adott behozatalnak az uniós 

banánpiac helyzetére gyakorolt hatását. E 

vizsgálat többek között kiterjed az alábbi 
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tényezőkre: az érintett behozatal hatása az 

uniós árszintre, más forrásból származó 

termékek behozatalának alakulása, az 

uniós piac általános stabilitása. 

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

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0019&from=HU 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 albekezdés – 4 d pont (új) 

19/2013/EU rendelet 

15 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4d. A 15. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(3a)  A behozatalok és az európai 

banánpiac helyzetének precízebb 

értékelése érdekében a Bizottság pontos 

statisztikai eszközöket vezet be, melyek 

figyelembe veszik a banánbehozatal 

volumenének és az áraknak az alakulását, 

többek között havi részletességgel is, 

elsősorban az uniós banántermelő 

országok vonatkozásában. A Bizottság a 

honlapján közzéteszi és három havonta 

frissíti a zöld banánok uniós banánpiaci 

árának alakulására vonatkozó adatokat. A 

Bizottság ad hoc ellenőrző üléseket hívhat 

össze a tagállamok és a részes felek 

részvételével.” 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 albekezdés – 4 e pont (új) 

19/2013/EU rendelet 

15 cikk – 7 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4e. A 15. cikk az alábbi bekezdéssel 

egészül ki: 
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 „(7a) A Bizottság 2019. január 1-je előtt 

jelentést nyújt be az Európai Parlament és 

a Tanács számára a banánkereskedelmi 

stabilizációs mechanizmus 

alkalmazásáról. A jelentésben elemzi a 

banánbehozatal alakulását és annak az 

uniós piacra és termelőkre gyakorolt 

hatását. Amennyiben a jelentés az uniós 

banánpiac és/vagy az európai termelők 

helyzetének súlyos romlására vagy ennek 

kockázatára derít fényt, a Bizottság 

meghozza a megfelelő intézkedéseket, 

ideértve kötelező kísérő intézkedések 

bevezetését.” 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 a pont (új) 

20/2013/EU rendelet 

15 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 1a. A 15. cikk (2) bekezdésének 

helyébe a következő szöveg lép: 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

termékek behozatalára külön éves 

küszöbmennyiséget állapítanak meg a 

mellékletben található táblázat szerint. Az 

(1) bekezdésben említett termékek csak 

akkor importálhatók kedvezményes 

vámtételekkel, ha e termékek tekintetében 

a megállapodás II. melléklete (A 

„származó termékek” fogalmának 

meghatározása és az igazgatási 

együttműködés módszerei) szerint 

megállapított származási bizonyítványon 

kívül a terméket exportáló közép-amerikai 

ország illetékes hatósága által kiállított 

exportbizonyítványt is be kell mutatni. 

Amint egy közép-amerikai ország eléri a 

küszöbmennyiséget az adott naptári évben, 

a Bizottság a 14. cikk (4) bekezdésében 

említett sürgősségi eljárás keretében 

végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben 

vagy legfeljebb három hónapos és az adott 

„(2) Az (1) bekezdésben említett 

termékek behozatalára külön éves 

küszöbmennyiséget állapítanak meg a 

mellékletben található táblázat szerint. Az 

(1) bekezdésben említett termékek csak 

akkor importálhatók kedvezményes 

vámtételekkel, ha e termékek tekintetében 

a megállapodás II. melléklete (A 

„származó termékek” fogalmának 

meghatározása és az igazgatási 

együttműködés módszerei) szerint 

megállapított származási bizonyítványon 

kívül a terméket exportáló közép-amerikai 

ország illetékes hatósága által kiállított 

exportbizonyítványt is be kell mutatni. 

Amint egy közép-amerikai ország eléri a 

küszöbmennyiséget az adott naptári évben, 

a Bizottság a 14. cikk (4) bekezdésében 

említett sürgősségi eljárás keretében 

végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben 

ideiglenesen, legfeljebb három hónapos és 
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naptári év végén túl nem nyúló időtartamra 

ideiglenesen felfüggeszti az adott eredetű 

termékekre abban az évben alkalmazott 

kedvezményes vámtételeket, vagy úgy 

határoz, hogy e felfüggesztés nem 

helyénvaló. 

az adott naptári év végén túl nem nyúló 

időtartamra felfüggeszti a megfelelő 

eredetű termékekre abban az évben 

alkalmazott kedvezményes vámtételeket.” 

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

Indokolás 

Az Európai Parlament és a Tanács havonta beszerzi a banánimporttal kapcsolatos 

információkat és elemzi, hogy ezek az importok milyen hatásokat váltanak ki, még a 

küszöbmennyiség elérése előtt. Az EU és Közép-Amerika közötti megállapodás úgy 

rendelkezik, hogy: a küszöbmennyiség elérése után az uniós fél ideiglenesen felfüggesztheti a 

kedvezményes vámtételeket. Ez azt jelenti, hogy a mechanizmus automatikusan működésbe 

léphet a küszöbmennyiség elérésekor. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 b pont (új) 

20/2013/EU rendelet 

15 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1b. A 15. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki:  

 „(2a)  A Bizottságnak tájékoztatja az 

Európai Parlamentet és a Tanácsot a 

Costa Ricából, Salvadorból, 

Guatemalából, Hondurasból, 

Nicaraguából és Panamából származó 

banánbehozatal alakulásáról és annak az 

uniós piacra és az európai termelőkre 

gyakorolt hatásáról. E célból éves 

értékelést végez legkésőbb minden év 

október 1-jéig, elemezve az adott év addig 

eltelt 9 hónapját, és az értékelést 

bemutatja az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak. 

 Az elemzés keretében értékeli egy 

esetleges piaci bizonytalanság kockázatát, 

és előirányozza a behozatal alakulását a 

naptári év hátralévő szakaszára 

vonatkozóan. Ennek érdekében a 
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Bizottság figyelembe veszi az év során 

összegyűjtött összes információt, különös 

tekintettel az európai termelés 

volumenére, a behozatali mennyiségekre, 

az európai banánpiacon rögzített eladási 

árakra – főként a banántermelő országok 

vonatkozásában– és a külföldön 

alkalmazott árakra. Emellett értékeli az 

európai termelőkre gyakorolt hatásokat, 

különösen, ami a foglalkoztatottsági 

szintjüket és a jövedelmüket illeti. 

 Amikor a behozatali mennyiségek a 

megállapodás egy vagy több részes fele 

vonatkozásában elérik a stabilizációs 

mechanizmus alkalmazása tekintetében e 

rendelet mellékletében megállapított 80%-

os küszöbmennyiséget, a Bizottság 

hivatalos írásbeli figyelmeztetést küld az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és 

elemzést készít számukra a behozatalok 

európai banánpiacra gyakorolt 

hatásáról. ” 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 c pont (új) 

20/2013/EU rendelet 

15 cikk – 3 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 1c.  A 15. cikk (3) bekezdését el kell 

hagyni. 

(3)  A Bizottság annak eldöntése során, 

hogy kell-e a (2) bekezdés értelmében vett 

intézkedéseket alkalmazni, figyelembe 

veszi az adott behozatalnak az uniós 

banánpiac helyzetére gyakorolt hatását. E 

vizsgálat például az alábbi tényezőket 

veszi figyelembe: az érintett behozatal 

hatása az uniós árszintre, más forrásból 

származó termékek behozatalának 

alakulása, az uniós piac általános 

stabilitása. 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020) 
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Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 d pont (új) 

20/2013/EU rendelet 

15 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1d. A 15. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki:  

 „(3a)  A behozatalok és az európai 

banánpiac helyzetének precízebb 

értékelése érdekében a Bizottság pontos 

statisztikai eszközöket vezet be, melyek 

figyelembe veszik a banánbehozatal 

volumenének és az áraknak az alakulását, 

többek között havi részletességgel is, 

elsősorban az uniós banántermelő 

országok vonatkozásában. A Bizottság a 

honlapján közzéteszi és három havonta 

frissíti a zöld banánok uniós banánpiaci 

árának alakulására vonatkozó adatokat. A 

Bizottság ad hoc ellenőrző üléseket hívhat 

össze a tagállamok és a részes felek 

részvételével.” 

 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 e pont (új) 

20/2013/EU rendelet 

15 cikk – 7 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1e. A 15. cikk az alábbi bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(7a) A Bizottság 2019. január 1-je előtt 

jelentést nyújt be az Európai Parlament és 

a Tanács számára a banánkereskedelmi 

stabilizációs mechanizmus 

alkalmazásáról. A jelentésben elemzi a 

banánbehozatal alakulását és annak az 
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uniós piacra és termelőkre gyakorolt 

hatását. Amennyiben a jelentés az uniós 

banánpiac és/vagy az európai termelők 

helyzetének súlyos romlására vagy ennek 

kockázatára derít fényt, a Bizottság 

meghozza a megfelelő intézkedéseket, 

ideértve kötelező kísérő intézkedések 

bevezetését.” 
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MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ 

EGYÜTTES NYILATKOZAT 

Az Európai Parlament és a Bizottság egyetért abban, hogy szoros együttműködésre van 

szükség a megállapodás, és az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről 

Kolumbia, Ecuador és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú 

védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló, 2013. 

január 15-i 19/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) végrehajtásának nyomon 

követése tekintetében. Ezért a következőkben állapodnak meg: 

– Az Európai Parlament illetékes bizottságának kérésére a Bizottság minden olyan egyedi 

kérdésről jelentést tesz, amely Kolumbia, Ecuador vagy Peru kereskedelemre és a 

fenntartható fejlődésre vonatkozó kötelezettségvállalásainak végrehajtásával 

kapcsolatos. 

– Abban az esetben, ha az Európai Parlament védintézkedési vizsgálat kezdeményezésére 

irányuló ajánlást fogad el, a Bizottság körültekintően megvizsgálja, hogy teljesülnek-e a 

hivatalból történő kezdeményezésnek a 19/2013/EU rendelet szerinti feltételei. 

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy e feltételek nem teljesülnek, jelentést tesz 

az Európai Parlament illetékes bizottságának, amelyben magyarázatot ad az ilyen 

vizsgálat kezdeményezése szempontjából fontos valamennyi tényezőről. 

– A Bizottság e rendelet 15. cikke (7) bekezdése a) pontjának megfelelően 2019. január 1-

jéig értékeli az európai banántermelők helyzetét. Amennyiben az uniós banánpiac 

és/vagy az európai termelők helyzetének súlyos romlására vagy ennek kockázatára derít 

fényt, meghozhatja a megfelelő intézkedést, amely lehet a megállapodás 

meghosszabbítása – a részes felek egyetértésének megszerzését követően –, vagy 

kiegyenlítő intézkedések meghozatala. A Bizottság 2020-at követően folytatja az 

európai piac és termelők helyzetének éves értékelését, amely szükség esetén támogatási 

intézkedésekhez vezethet.  

EGYÜTTES NYILATKOZAT 

A Európai Parlament és a Bizottság egyetért abban, hogy szoros együttműködésre van 

szükség a megállapodás, és az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua és Panama közötti társulás létrehozásáról 

szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs 

mechanizmus végrehajtásáról szóló, 2013. január 15-i 20/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet (1) végrehajtásának nyomon követése tekintetében. Ezért a következőkben 

állapodnak meg: 

– Az Európai Parlament illetékes bizottságának kérésére a Bizottság minden olyan egyedi 

kérdésről jelentést tesz, amely Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua és Panama kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó 

kötelezettségvállalásainak végrehajtásával kapcsolatos. 

– Ha az Európai Parlament védintézkedési vizsgálat kezdeményezésére irányuló ajánlást 

fogad el, a Bizottság alaposan megvizsgálja, hogy a hivatalból történő 



 

RR\1105579HU.docx 17/21 PE585.819v02-00 

 HU 

kezdeményezésnek a 20/2013 EU rendelet szerinti feltételei teljesülnek-e. Amennyiben 

a Bizottság úgy ítéli meg, hogy e feltételek nem teljesülnek, jelentést tesz az Európai 

Parlament illetékes bizottságának, amelyben magyarázatot ad az ilyen vizsgálat 

kezdeményezése szempontjából fontos valamennyi tényezőről. 

– A Bizottság e rendelet 15. cikke (7) bekezdése a) pontjának megfelelően 2019. január 1-

jéig értékeli az európai banántermelők helyzetét. Amennyiben az uniós banánpiac 

és/vagy az európai termelők helyzetének súlyos romlására vagy ennek kockázatára derít 

fényt, meghozhatja a megfelelő intézkedést, amely lehet a megállapodás 

meghosszabbítása – a részes felek egyetértésének megszerzését követően –, vagy 

kiegyenlítő intézkedések meghozatala. A Bizottság 2020-at követően folytatja az 

európai piac és termelők helyzetének éves értékelését, amely szükség esetén támogatási 

intézkedésekhez vezethet.  
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INDOKOLÁS 

1. A banánpiac helyzete az Európai Unióban  

1.1 A fogyasztás:   

A banán a leginkább fogyasztott gyümölcs a világon. Elsődleges piaca az Európai Unió, 

amely a világszintű kivitel mintegy egyharmadának célpontja. 2015-ben 5,8 millió tonnányit 

fogyasztottak belőle az Unióban és a kereslet az utóbbi években egyre nőtt. Az európaiak 

elsősorban a közép- és latin-amerikai országokból hozzák be a banánt. Ecuador az Unióba 

irányuló banánexport első számú forrása, 2015-ben 1 360 811 tonna banán exportjával. Őt 

Kolumbia (1 314 955 tonna 2015-ben) és Costa Rica (947 749 tonna 2015-ben) követi. Az EU 

összességében 5,2 millió tonna banánt importál, ebből 1,1 millió tonnát vámmentesen az 

AKCS-országokból. Ezek a behozatalok az Európában elfogyasztott banánmennyiség 88,7%-

ának felelnek meg. A piac fennmaradó része, azaz az európai fogyasztás 11,4%-a az európai 

termelőké. Ez a piac az idők folyamán fokozatosan csökkent, 3 éve még 12,6%-ot tett ki. A 

csökkenés kizárólag „nem AKCS-országok” javára történt, ugyanakkor az AKCS-

országokból származó európai behozatal is csökkent 1,2%-kal.  

1.2 A termelés:  

2015-ben az európai banántermelők 669 673 tonna erejéig látták el a belső piacot, teljes 

termelésük kizárólag ezen a piacon került felhasználásra. Öt európai országban termelnek 

banánt. Spanyolország az első számú termelő, és az európai kínálat felét (381 827 tonna 2015-

ben) adja; Franciaország a második termelő (263 022 tonna 2015-ben); Portugália pedig a 

harmadik termelő (18 645 tonna 2015-ben). E három ország termelése kizárólag legkülső 

régióikban valósul meg: Spanyolország a Kanári-szigeteken, Franciaország Guadeloupe-on és 

Martinique-en, Portugália pedig Madeirán és az Azori-szigeteken termel banánt. A másik két 

európai banántermelő ország Ciprus és Görögország, melyek termelési szintje azonban jóval 

alacsonyabb. 

Ezeken a szigeteken a banántermelés gazdasági szempontból igen jelentős szerepet játszik. 

Közvetlenül vagy közvetett módon 37 000 álláshelyet biztosít, így ez e régiók egyik 

legfontosabb tevékenysége. Biztosítja a tengeri közlekedés életképességét, ami lehetővé teszi 

e régióknak a kontinentális Európából való ellátását és a szigetek megélhetési költségeinek 

csökkentését. A banántermelési folyamat fenntarthatóság szempontjából egyébként 

példaértékű. Az európai banántermelők a világ legmagasabb szintű szociális, egészségügyi és 

környezetvédelmi normáit tiszteletben tartó termelői közé tartoznak. A Francia Antillákon az 

ágazat vezetői beruháztak a szakképzésbe, hogy a fenntartható mezőgazdaság, a kutatás és a 

fejlesztés tekintetében előmozdítsák a helyes gyakorlatokat.  

2. A banán mint „érzékeny” mezőgazdasági termény védelme a kereskedelmi megállapodások 

keretében  

2.1 Az európai piac fejlődése:  

Az európai banánpiacot fokozatosan nyitották meg a harmadik országok termelőinek versenye 

előtt. A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 1993 februárjában elfogadott 

keretében az Unió úgy határozott, hogy vámmentes hozzáférést biztosít az AKCS-országok 

banántermelői számára. Ezt a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) joga tekintetében 
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hátrányosan megkülönböztetőnek ítélt kereskedelmi kedvezményt több latin-amerikai ország 

és az Egyesült Államok is vitatta. A szervezet ítéletét követően az Uniónak el kellett fogadnia, 

hogy a 2009-es genfi megállapodások keretében a „nem AKCS-országokból” származó banán 

tekintetében a vámtarifákat évente fokozatosan csökkentve 2017-ig elérik a 114 euró/tonna 

összeget.  

Ezzel párhuzamosan 2012 decemberében az Unió szabadkereskedelmi megállapodást kötött 

Kolumbiával és Peruval, valamint társulási megállapodást Közép-Amerikával, melyek szerint 

a banánra alkalmazott vámtarifákat 2020. január 1-jéig fokozatosan 75 euró/tonna összegre 

csökkentik. A Kolumbiával és Peruval kötendő megállapodáshoz történő csatlakozásra felkért 

Ecuadorra a felek általi ratifikálást követően szintén vonatkozni fog ez a vámtarifa-

csökkentés.  

Az Unió versenytársai által a banánpiacon elért e vámkedvezmények hatására megnőtt a 

behozatal. 2015-ben 3%-os, 2014-ben 6%-os, 2013-ban pedig 5%-os növekedés volt 

tapasztalható. 

2.2 A megállapodás keretében rendelkezésre álló európai banánvédelmi eszközök:  

Ez a nem AKCS-országokból származó banán tekintetében a vámtarifák csökkentése miatt 

kialakult éles nemzetközi verseny arra késztette a Bizottságot, hogy a banánt felvegye az Unió 

„érzékeny” mezőgazdasági termékeinek listájára és kereskedelmi eszközökkel védje azt. Az 

Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti megállapodás, amelyhez Ecuador is 

csatlakozik, továbbá az Európai Unió és Közép-Amerika közötti társulási megállapodás két 

védelmi mechanizmust tartalmaz, melyek lehetővé teszik, hogy az ezen országokból beözönlő 

import ne destabilizálja az európai piacot vagy okozzon kárt az uniós termelőknek. A 

19/2013/EU és a 20/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az a jogi eszköz, amely 

részletezi ezek működését és bevezeti a szabadkereskedelmi megállapodásra és a társulási 

megállapodásra vonatkozó rendelkezéseket. A Bizottság által javasolt módosítás figyelembe 

veszi Ecuadornak a Kolumbiával és Peruval kötött megállapodáshoz történő csatlakozását.  

A két eszköz közül az első egy kétoldalú védzáradék, amely a megállapodás alkalmazásának 

első tíz évében lesz érvényben. Lehetővé teszi a vámtarifák lebontásának stabilizálását vagy a 

vámtarifák újbóli megemelését abban az esetben, ha olyan jelentősen megnő a Kolumbiából, 

Peruból, Ecuadorból vagy Közép-Amerikából származó behozatal, hogy az súlyos károkat 

okozna az uniós termelőknek. Ecuador időben későbbi csatlakozása azt jelenti, hogy a 

védzáradék Kolumbiához és Peruhoz képest erre az országra későbbi időponttól kezdve 

vonatkozna, hogy mindhárom kereskedelmi partnerre ugyanúgy tíz éven át legyen 

alkalmazandó.  

A második eszköz egy úgynevezett „stabilizációs” mechanizmus. Hatása azonos a 

védzáradékéval, kivéve, hogy aktiválásához nem kell vizsgálatot indítani annak megállapítása 

céljából, hogy történt-e károkozás. Az Unióba behozott banán adott küszöbmennyiségének 

átlépése esetén aktiválható, amely szintet a megállapodás részes felei minden évben új szinten 

rögzítenek. Ez egyszerűbbé teszi használatát, mivel a Bizottságnak a küszöbmennyiség 

túllépése esetén reagálnia kell. A küszöbmennyiség túllépésének európai piacra gyakorolt 

hatásának vizsgálata végén a Bizottság úgy határozhat, hogy közvetlenül aktiválja a 

mechanizmust. A Bizottság a gyakorlatban még soha nem aktiválta a mechanizmust, annak 

ellenére, hogy Peru három éven át, 2013-tól 2015-ig, Guatemala pedig 2015-ben túllépte a 

küszöbmennyiséget. A Bizottság úgy ítélte meg, hogy ezek a túllépések nem destabilizálták 
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az európai piacot, így a mechanizmus alkalmazása nem volt indokolt. A védzáradékhoz 

hasonlóan ez a mechanizmus is ideiglenes jellegű, 2020. január 1-je után nem alkalmazható.  

3. Az európai termelők fokozottabb védelmének biztosítása  

3.1 Az átláthatóság növelése:  

A rendelet módosításának az európai termelők hatékony védelmét kell biztosítania. Lehetővé 

kell tennie az Unióba irányuló banánimport növekedésének jobb kiszámítását, előrejelzését és 

a jobb reakciót.  

Az előadó ezért azt javasolja, hogy a Bizottság ezután folyamatosan tájékoztassa az Európai 

Parlamentet és a Bizottságot az uniós piacra beáramló banánbehozatal alakulásáról, lehetővé 

téve ezzel a küszöbmennyiség túllépése kockázatának előrejelzését. Így tehát ha az egy adott 

országból származó behozatal olyan mértékben megnőne, hogy hamarosan elérné a 

stabilizációs mechanizmus alkalmazásának küszöbmennyiségét, a Bizottságnak értesítenie 

kellene az Európai Parlamentet és a Bizottságot. Ezt a figyelmeztetést írásban kellene 

benyújtani.  

Mellesleg javítani és harmonizálni kell a Bizottság által a banán európai piacra történő 

behozatala alakulásának értékelésére használt Eurostat-adatbázisokat, hogy lehetővé váljon az 

uniós piaci helyzet pontos értékelése.  

Az előadó végül azt szeretné, ha a Bizottság a stabilizációs mechanizmus 2020 utáni 

időszakra történő kiterjesztésére törekedne az európai termelőknek a harmadik országokból 

származó behozatal növekedésével szembeni védelme érdekében. Erre sor kerülhetne egy, a 

Parlamenttel közös nyilatkozat keretében, amelyhez a Tanács is csatlakozhatna. Amennyiben 

a megállapodás nem minden részes fele járulna hozzá ehhez a meghosszabbításhoz, a 

Bizottságnak korrekciós intézkedéseket kellene tervbe vennie. 

3.2 Az európai banántermelési folyamat magas követelményszintjének fenntartása:  

A banántermelési folyamat számos legkülső európai régió gazdasági fejlődéséhez fontos, és a 

termelési lánc által a banántermelés lehető legfenntarthatóbbá tétele érdekében tett 

erőfeszítéseknek arra kell minket ösztönözniük, hogy megőrizzük ezt a termelési láncot, és 

hogy az aláírt nemzetközi megállapodások ne jelentsenek fenyegetést e termelés számára.  

A termelők számára szociális és környezetvédelmi területen az Unió által előírt magas 

normáknak előnyt kell jelenteniük az európai termelők számára.  

Kereskedelempolitikánknak hozzá kell tehát járulnia e magas szintű európai normák 

megőrzéséhez és törekednie kell arra, hogy világszinten hasonló normákat tartsanak 

tiszteletben, és nem szabad alacsonyabb színvonal felé elmozdulni.  

Ennélfogva a banán mint „érzékeny” európai termék megfelelő és hatékony védelme igen 

fontos. 
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