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TEKSTY PRZYJĘTE 
 

P8_TA(2017)0014 

Dwustronna klauzula ochronna i mechanizm stabilizacyjny dotyczący 

bananów, zawarte w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej 

państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej 

strony ***I 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie 

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 

rozporządzenie (UE) nr 19/2013 w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli 

ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o 

handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a 

Kolumbią i Peru, z drugiej strony, oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 20/2013 

w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu 

stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie ustanawiającej 

stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 

a Ameryką Środkową, z drugiej strony (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 

2015/0112(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2015)0220), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C8-0131/2015), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady przekazane pismem z dnia 20 

grudnia 2016 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 

294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0277/2016), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 



 

 

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji załączone 

do niniejszej rezolucji; 

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym 

tekstem; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 



 

 

P8_TC1-COD(2015)0112 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 lutego 

2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... 

zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 19/2013 w sprawie wprowadzenia w życie 

dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, 

zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 

z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, oraz zmieniającego rozporządzenie 

(UE) nr 20/2013 w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i 

mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie 

ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 

z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony 

 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 

Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2017/540.) 



 

 

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODACZEJ 

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE 

Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 

Parlament Europejski, Rada i Komisja uznają znaczenie bliskiej współpracy przy 

monitorowaniu wdrażania Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami 

członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony1, zmienionej 

Protokołem przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami 

członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia 

przystąpienia Ekwadoru2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 19/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli 

ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o 

handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a 

Kolumbią i Peru, z drugiej strony3 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 20/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej 

klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w 

Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami 

członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony4. W tym celu 

instytucje te uzgadniają, co następuje: 

 Na wniosek właściwej komisji Parlamentu Europejskiego Komisja przedstawi swe 

konkretne zastrzeżenia co do wypełniania przez Kolumbię, Ekwador lub Peru 

zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju. 

                                                 
1  Dz.U. L 354 z 21.12.2012, s. 3. 
2  Dz.U. L 356 z 24.12.2016, s. 3. 
3  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 19/2013 z dnia 15 stycznia 

2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu 
stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z 
drugiej strony (Dz.U. L 17 z 19.1.2013, s. 1). 

4  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20/2013 z dnia 15 stycznia 
2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu 
stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie ustanawiającej 
stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Ameryką Środkową, z drugiej strony (Dz.U. L 17 z 19.1.2013, s. 13). 



 

 

 Jeżeli Parlament Europejski przyjmie zalecenie dotyczące wszczęcia dochodzenia w 

sprawie środków ochronnych, Komisja uważnie zbada, czy spełnione zostały 

określone w rozporządzeniu (UE) nr 19/2013 lub rozporządzeniu (UE) nr 20/2013 

warunki wszczęcia dochodzenia z urzędu. Jeżeli Komisja uzna, że warunki te nie 

zostały spełnione, przedstawi ona właściwej komisji Parlamentu Europejskiego 

sprawozdanie zawierające wyjaśnienie wszystkich czynników istotnych dla 

wszczęcia takiego dochodzenia. 

 Komisja oceni do dnia 1 stycznia 2019 r. sytuację unijnych producentów bananów. 

Jeśli stwierdzone zostanie poważne pogorszenie sytuacji na rynku lub sytuacji 

unijnych producentów bananów, będzie można rozważyć przedłużenie okresu 

obowiązywania mechanizmu za zgodą stron umowy. 

Komisja będzie kontynuowała regularne analizy sytuacji na rynku i sytuacji unijnych 

producentów bananów po wygaśnięciu mechanizmu stabilizacyjnego. Jeżeli stwierdzone 

zostanie poważne pogorszenie sytuacji na rynku lub sytuacji unijnych producentów 

bananów, Komisja, biorąc pod uwagę znaczenie sektora bananów dla regionów najbardziej 

oddalonych, zbada wraz z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami sytuację i 

postanowi, czy należy rozważyć odpowiednie środki. Komisja może również zwoływać 

regularne posiedzenia monitorujące, w których udział biorą państwa członkowskie i 

zainteresowane strony. 

Komisja opracowała narzędzia statystyczne, aby umożliwić monitorowanie i ocenę tendencji 

w przywozie bananów oraz sytuacji na unijnym rynku bananów. Komisja zwróci szczególną 

uwagę na przegląd formatu danych dotyczących nadzoru nad przywozem, aby udostępniać 

– w przyjaźniejszy użytkownikowi sposób – regularnie aktualizowane informacje. 

 


