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Bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen 

in de handelsovereenkomst EU-Columbia/Peru ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 februari 2017 over het voorstel 

voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 19/2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het 

stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de Europese 

Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, en tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 20/2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het 

stabilisatiemechanisme voor bananen in de Overeenkomst waarbij een associatie tot 

stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-

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

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2015)0220), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C8-0131/2015), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 20 

december 2016 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, 

overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A8-0277/2016), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie die als bijlage bij de onderhavige resolutie zijn 

gevoegd; 



3. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

  



P8_TC1-COD(2015)0112 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 februari 2017 

met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees 

Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 19/2013 tot uitvoering van 

de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de 

handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia 

en Peru, anderzijds, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 20/2013 tot uitvoering 

van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de 

Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie 

en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds 

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 

van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2017/540.) 

 

  



BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE 

GEZAMENLIJKE VERKLARING 

van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zijn het eens over het belang van 

nauwe samenwerking bij het toezicht op de uitvoering van de handelsovereenkomst tussen 

de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds1, zoals 

gewijzigd bij het protocol van toetreding tot de handelsovereenkomst tussen de Europese 

Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden 

met de toetreding van Ecuador2, Verordening (EU) nr. 19/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad van 15 januari 2013 tot uitvoering van de bilaterale 

vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de 

handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en 

Peru, anderzijds3 en Verordening (EU) nr. 20/2013 van het Europees Parlement en de 

Raad van 15 januari 2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het 

stabilisatiemechanisme voor bananen in de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand 

wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, 

anderzijds4. Met het oog hierop komen zij het volgende overeen: 

 Op verzoek van de bevoegde commissie van het Europees Parlement, brengt de 

Commissie verslag uit over alle kwesties die verband houden met de naleving door 

Colombia, Ecuador of Peru van hun verplichtingen inzake handel en duurzame 

ontwikkeling. 

 Als het Europees Parlement een aanbeveling goedkeurt om een 

vrijwaringsonderzoek te openen, zal de Commissie zorgvuldig onderzoeken of aan 

de in Verordening (EU) nr. 19/2013 of Verordening (EU) nr. 20/2013 opgenomen 

                                                 
1  PB L 354 van 21.12.2012, blz. 3. 
2  PB L 356 van 24.12.2016, blz. 3. 
3  Verordening (EU) nr. 19/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 

2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme 
voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, 
enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (PB L 17 van 19.1.2013, blz. 1). 

4  Verordening (EU) nr. 20/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 
2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme 
voor bananen in de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht 
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds 
(PB L 17 van 19.1.2013, blz. 13). 



voorwaarden voor een opening ambtshalve is voldaan. Als de Commissie van 

mening is dat dit niet het geval is, dient zij een verslag in bij de bevoegde 

commissie van het Europees Parlement met een toelichting van alle factoren die 

voor de opening van een dergelijk onderzoek relevant zijn. 

 De Commissie voert vóór 1 januari 2019 een beoordeling uit van de situatie van 

bananenproducenten van de Unie. Indien wordt vastgesteld dat sprake is van een 

ernstige verslechtering van de situatie van de markt of van de 

bananenproducenten van de Unie, kan een verlenging van de toepassingsduur van 

het mechanisme overwogen worden, met instemming van de landen die partij zijn 

bij de overeenkomst. 

De Commissie zal na het verstrijken van het stabilisatiemechanisme regelmatige analyses 

blijven uitvoeren van de situatie van de markt en de bananenproducenten van de Unie. 

Indien wordt vastgesteld dat sprake is van een ernstige verslechtering van de situatie van de 

markt of de bananenproducenten van de Unie, zal de Commissie, gezien het belang van de 

bananensector voor de ultraperifere regio, de situatie samen met de lidstaten en de 

betrokken partijen onderzoeken en beslissen of passende maatregelen overwogen moeten 

worden. De Commissie kan ook regelmatige monitoringbijeenkomsten beleggen met de 

lidstaten en de betrokken partijen. 

De Commissie heeft statistische instrumenten ontwikkeld voor monitoring en beoordeling 

van de ontwikkelingen met betrekking tot de invoer van bananen en de situatie op de 

bananenmarkt van de Unie. De Commissie zal met name aandacht besteden aan een 

herziening van de opmaak van de gegevens met betrekking tot de opvolging van de invoer, 

teneinde regelmatig geactualiseerde informatie beschikbaar te stellen op een 

gebruiksvriendelijkere wijze. 

 


