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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης 

Η παρούσα πρόταση αφορά την ενσωµάτωση, στη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
ρήτρας διασφάλισης και του µηχανισµού σταθεροποίησης που προβλέπονται στη συµφωνία 
σύνδεσης µε την Κεντρική Αµερική. 

Γενικό πλαίσιο 

Στις 23 Απριλίου 2007 το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να προβεί σε 
διαπραγµατεύσεις µε ορισµένες χώρες της Κεντρικής Αµερικής. Οι διαπραγµατεύσεις αυτές 
κατέληξαν σε συµφωνία σύνδεσης µε την Κεντρική Αµερική. Η συµφωνία µονογραφήθηκε 
στις 22 Μαρτίου 2011. 

Στη συµφωνία περιλαµβάνεται διµερής ρήτρα διασφάλισης που παρέχει τη δυνατότητα εκ 
νέου επιβολής του δασµολογικού συντελεστή ΜΕΚ όταν, λόγω της ελευθέρωσης των 
εµπορικών συναλλαγών, οι εισαγωγές πραγµατοποιούνται σε τόσο αυξηµένες ποσότητες και 
υπό τέτοιες συνθήκες, ώστε να προκαλείται (ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί) σοβαρή 
ζηµία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης ο οποίος παράγει το οµοειδές ή το ευθέως 
ανταγωνιστικό προϊόν. 

Περαιτέρω, η συµφωνία ενσωµατώνει και ένα µηχανισµό σταθεροποίησης για τις µπανάνες 
σύµφωνα µε τον οποίο, έως την 1η Ιανουαρίου 2020, οι προτιµησιακοί δασµοί είναι δυνατό 
να αναστέλλονται όταν ο όγκος των ετήσιων εισαγωγών υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο 
επίπεδο. 

Προκειµένου τα µέτρα αυτά να είναι λειτουργικά, η ρήτρα διασφάλισης και ο µηχανισµός 
σταθεροποίησης θα πρέπει να ενσωµατωθούν στη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 
είναι αναγκαίο να προσδιορίζονται οι διαδικαστικές πτυχές της εφαρµογής τους καθώς επίσης 
και τα δικαιώµατα των ενδιαφερόµενων µερών.  

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Η παρούσα πρόταση εκτελεστικού κανονισµού προέρχεται απευθείας από το κείµενο της 
συµφωνίας για την οποία έγιναν διαπραγµατεύσεις µε την Κεντρική Αµερική. Κατά συνέπεια, 
δεν είναι αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί ξεχωριστή διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 
ούτε εκτίµηση των επιπτώσεων. Η πρόταση θεµελιώνεται κατά µεγάλο µέρος σε ισχύοντες 
εκτελεστικούς κανονισµούς.  

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης 

Η συνηµµένη πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
συνιστά το νοµοθετικό µέσο για την εφαρµογή της ρήτρας διασφάλισης και του µηχανισµού 
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σταθεροποίησης της συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ της ΕΕ, αφενός, και της Κεντρικής 
Αµερικής, αφετέρου. 

Νοµική βάση 

Άρθρο 207 παράγραφος 2 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2011/0263 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για 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 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 

207 παράγραφος 2, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία1, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:  

(1) Στις 23 Απριλίου 2007 το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει 
διαπραγµατεύσεις µε ορισµένες χώρες της Κεντρικής Αµερικής («Κεντρική 
Αµερική») για µια συµφωνία σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών µελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αµερικής, αφετέρου («η συµφωνία») 
εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της. 

(2) Οι εν λόγω διαπραγµατεύσεις ολοκληρώθηκαν, η συµφωνία µονογραφήθηκε στις 22 
Μαρτίου 2011 και, σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. …/2011/ΕΕ του Συµβουλίου της 
…2, η συµφωνία υπογράφτηκε εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις …, µε την 
επιφύλαξη της σύναψής της σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία. Στις (…), η συµφωνία 
επέτυχε τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατόπιν, το Συµβούλιο 

                                                 
1 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2011 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της ... 
2  
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εξέδωσε την απόφαση αριθ. …/2011 της … του Συµβουλίου3 σχετικά µε τη σύναψη 
της συµφωνίας. 

(3) Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι διαδικασίες για την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων 
της συµφωνίας που αφορούν τη διµερή ρήτρα διασφάλισης και την εφαρµογή του 
µηχανισµού σταθεροποίησης για τις µπανάνες που έχει συµφωνηθεί µε την Κεντρική 
Αµερική.  

(4) Θα πρέπει να οριστούν οι έννοιες «σοβαρή ζηµία», «κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής 
ζηµίας» και «µεταβατική περίοδος» που αναφέρονται στα άρθρα 104 και 105 της 
συµφωνίας. 

(5) Το ενδεχόµενο µέτρων διασφάλισης µπορεί να εξεταστεί µόνο εάν το υπό εξέταση 
προϊόν εισάγεται στην Ένωση σε τόσο αυξηµένες ποσότητες, σε απόλυτες τιµές ή σε 
σχέση µε την παραγωγή της Ένωσης, και υπό τέτοιες συνθήκες, ώστε να προκαλείται 
ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζηµία στους παραγωγούς της Ένωσης οι 
οποίοι παράγουν οµοειδή ή ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα, όπως ορίζεται στο άρθρο 
104 της συµφωνίας. 

(6) Τα µέτρα διασφάλισης πρέπει να λαµβάνουν µία από τις µορφές που αναφέρονται στο 
άρθρο 104 παράγραφος 2 της συµφωνίας. 

(7) Τα καθήκοντα που αφορούν τη διενέργεια ερευνών και, εάν χρειάζεται, την επιβολή 
µέτρων διασφάλισης πρέπει να επιτελούνται µε τη µέγιστη δυνατή διαφάνεια. 

(8) Πρέπει να υπάρχουν λεπτοµερείς διατάξεις για την έναρξη της διαδικασίας. Η 
Επιτροπή πρέπει να λαµβάνει από τα κράτη µέλη πληροφορίες, 
συµπεριλαµβανοµένων των διαθέσιµων αποδεικτικών στοιχείων, σχετικά µε τυχόν 
τάσεις των εισαγωγών που ενδέχεται να επιβάλλουν την εφαρµογή µέτρων 
διασφάλισης. 

(9) Εάν υπάρχουν επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία ώστε η έναρξη 
διαδικασίας να είναι δικαιολογηµένη, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 111 παράγραφος 3 της συµφωνίας, οφείλει να δηµοσιεύσει ανακοίνωση στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(10) Είναι σκόπιµο να προβλεφθούν λεπτοµερείς διατάξεις για την έναρξη των ερευνών, 
για την πρόσβαση και για τον έλεγχο εκ µέρους των ενδιαφερόµενων µερών στις 
λαµβανόµενες πληροφορίες, για την ακρόαση των εµπλεκόµενων µερών καθώς και 
για την παροχή σε αυτά της δυνατότητας να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 111 παράγραφος 3 της συµφωνίας. 

(11) Η Επιτροπή θα πρέπει να ενηµερώνει εγγράφως την Κεντρική Αµερική για την 
έναρξη έρευνας και να κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των ερευνών στην επιτροπή 
σύνδεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 116 της συµφωνίας. 

(12) Είναι επίσης αναγκαίο, σύµφωνα µε το άρθρο 112 της συµφωνίας, να καθοριστούν 
προθεσµίες για την έναρξη των ερευνών και τον προσδιορισµό του κατά πόσον είναι ή 
δεν είναι ενδεδειγµένα τα µέτρα, προκειµένου να εξασφαλιστεί ταχεία αξιολόγηση 

                                                 
3  
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αυτού του προσδιορισµού, ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τους 
ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς. 

(13) Θα πρέπει να διεξάγεται έρευνα πριν από την εφαρµογή κάθε µέτρου διασφάλισης, µε 
την επιφύλαξη της δυνατότητας που έχει η Επιτροπή να λαµβάνει, σε επείγουσες 
περιπτώσεις, προσωρινά µέτρα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 106 της συµφωνίας. 

(14) Τα µέτρα διασφάλισης πρέπει να εφαρµόζονται µόνο στο βαθµό και κατά το χρονικό 
διάστηµα που είναι αναγκαία για την αποτροπή της πρόκλησης σοβαρής ζηµίας και 
για τη διευκόλυνση της προσαρµογής. Πρέπει να καθοριστεί η µέγιστη περίοδος 
εφαρµογής των µέτρων διασφάλισης και θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις 
για την παράταση και την επανεξέταση αυτών των µέτρων, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 105 της συµφωνίας. 

(15) Η εφαρµογή της διµερούς ρήτρας διασφάλισης της συµφωνίας απαιτεί την εφαρµογή 
ενιαίων όρων για την έγκριση προσωρινών και οριστικών µέτρων διασφάλισης, για 
την επιβολή µέτρων προηγούµενης εποπτείας, για την περάτωση της έρευνας χωρίς 
λήψη µέτρων και για προσωρινή αναστολή του προτιµησιακού δασµού που έχει 
θεσπιστεί στο πλαίσιο του µηχανισµού σταθεροποίησης για τις µπανάνες όπως έχει 
συµφωνηθεί µε την Κεντρική Αµερική. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα εν λόγω 
µέτρα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση των 
κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά µε τους µηχανισµούς ελέγχου από τα κράτη 
µέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή4. 

(16) Είναι σκόπιµο να χρησιµοποιείται η συµβουλευτική διαδικασία για την έγκριση 
εποπτικών και προσωρινών µέτρων λαµβανοµένων υπόψη των επιπτώσεων αυτών των 
µέτρων και του γεγονότος ότι η έγκριση των οριστικών µέτρων διασφάλισης αποτελεί 
τη λογική τους συνέχεια. Όταν µια καθυστέρηση στην επιβολή των µέτρων ενδέχεται 
να προκαλέσει ζηµία δυσχερώς επανορθώσιµη, είναι απαραίτητο να επιτρέπεται στην 
Επιτροπή να εγκρίνει αµέσως εφαρµοστέα προσωρινά µέτρα. 

(17) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να ισχύει µόνο για προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή Κεντρικής Αµερικής, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I – ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Άρθρο 1 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως: 

α) «προϊόντα»: τα εµπορεύµατα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας της 
Κεντρικής Αµερικής. Προϊόν που υπόκειται σε έρευνα µπορεί να καλύπτει µία ή 

                                                 
4 ΕΕ L 55 της 28.02.2011, σ. 13. 
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περισσότερες δασµολογικές κλάσεις ή υποδιαίρεση αυτών, ανάλογα µε τις ειδικές 
περιστάσεις της αγοράς, ή οποιαδήποτε κατηγορία προϊόντων που εφαρµόζεται 
ευρέως στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης· 

β) «ενδιαφερόµενα µέρη»: µέρη που επηρεάζονται από τις εισαγωγές του σχετικού 
προϊόντος· 

γ) «κλάδος παραγωγής της Ένωσης»: οι παραγωγοί της Ένωσης στο σύνολό τους που 
παράγουν οµοειδή ή ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα και οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στο έδαφος της Ένωσης ή οι παραγωγοί της Ένωσης των 
οποίων η αθροιζόµενη παραγωγή οµοειδών ή ευθέως ανταγωνιστικών προϊόντων 
αντιπροσωπεύει µεγάλο ποσοστό της συνολικής παραγωγής της Ένωσης για τα εν 
λόγω προϊόντα. Σε περίπτωση που το οµοειδές ή ευθέως ανταγωνιστικό προϊόν είναι 
µόνον ένα µεταξύ περισσότερων προϊόντων που παράγονται από τους παραγωγούς 
που συνιστούν τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης, ο κλάδος παραγωγής ορίζεται ως 
οι συγκεκριµένες δραστηριότητες που εµπλέκονται στην παραγωγή του οµοειδούς ή 
ευθέως ανταγωνιστικού προϊόντος· 

δ) «σοβαρή ζηµία»: σηµαντική γενική επιδείνωση της θέσης των παραγωγών της 
Ένωσης· 

ε) «κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζηµίας»: σοβαρή ζηµία η οποία είναι πέραν 
αµφιβολίας επικείµενη. Ο προσδιορισµός της ύπαρξης κινδύνου πρόκλησης σοβαρής 
ζηµίας βασίζεται σε επαληθεύσιµα πραγµατικά περιστατικά, και όχι µόνο τυχόν σε 
ισχυρισµούς, εικασίες ή πιθανότητες. Προβλέψεις, εκτιµήσεις και αναλύσεις που 
γίνονται µε βάση τους παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5, θα 
πρέπει, µεταξύ άλλων, να λαµβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί η ύπαρξη 
κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζηµίας· 

στ) «µεταβατική περίοδος»: 10 έτη από την ηµεροµηνία εφαρµογής της συµφωνίας για 
οποιοδήποτε προϊόν για το οποίο στον πίνακα κατάργησης δασµών προβλέπεται 
περίοδος κατάργησης των δασµών µικρότερη των 10 ετών· Για τα προϊόντα για τα 
οποία στον πίνακα κατάργησης των δασµών προβλέπεται περίοδος κατάργησης των 
δασµών ίση ή µεγαλύτερη των 10 ετών, ο όρος «µεταβατική περίοδος» σηµαίνει την 
περίοδο κατάργησης των δασµών για το σχετικό προϊόν που προβλέπεται στον εν 
λόγω πίνακα συν 3 έτη. 

ζ) «χώρα της Κεντρικής Αµερικής»: Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεµάλα, Κόστα Ρίκα, 
Νικαράγουα, Ονδούρα ή Παναµάς. 

Άρθρο 2 

Αρχές 

1. Ένα µέτρο διασφάλισης µπορεί να επιβληθεί σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, 
όταν ένα προϊόν καταγωγής χώρας της Κεντρικής Αµερικής, λόγω της µείωσης ή της 
κατάργησης των δασµών για το εν λόγω προϊόν, εισάγεται στην Ένωση σε τόσο 
αυξηµένες, είτε σε απόλυτες τιµές είτε σε σύγκριση µε την παραγωγή της Ένωσης, 
ποσότητες, και υπό τέτοιες συνθήκες ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να 
προκληθεί σοβαρή ζηµία στον κλάδο παραγωγής οµοειδούς ή ευθέως 
ανταγωνιστικού προϊόντος της Ένωσης. 
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2. Τα µέτρα διασφάλισης µπορεί να λάβουν µία από τις ακόλουθες µορφές: 

α) αναστολή κάθε περαιτέρω µείωσης του δασµολογικού συντελεστή για το 
σχετικό προϊόν που προβλέπεται στον πίνακα του µέρους ΕΕ όπως ορίζεται 
στο παράρτηµα Ι (Κατάργηση δασµών) της συµφωνίας· 

β) αύξηση του δασµολογικού συντελεστή για το σχετικό προϊόν σε επίπεδο που 
δεν υπερβαίνει τον µικρότερο από τους παρακάτω δύο δασµούς: 

– το δασµολογικό συντελεστή του µάλλον ευνοούµενου κράτους («ΜΕΚ») 
που εφαρµοζόταν για το σχετικό προϊόν όταν ελήφθη το µέτρο· ή 

– τον δασµολογικό συντελεστή του ΜΕΚ που εφαρµοζόταν στην πράξη 
την προηγουµένη της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος της παρούσας 
συµφωνίας. 

3. Κανένα από τα προαναφερόµενα µέτρα δεν εφαρµόζεται εντός των ορίων των 
προτιµησιακών δασµολογικών ποσοστώσεων που χορηγούνται δυνάµει της 
παρούσας συµφωνίας. 

Άρθρο 3 

Έναρξη της διαδικασίας 

1. Η διαδικασία έρευνας ξεκινά ύστερα από αίτηµα κράτους µέλους, οποιουδήποτε 
φυσικού ή νοµικού προσώπου ή οποιασδήποτε ένωσης χωρίς νοµική προσωπικότητα 
που ενεργεί για λογαριασµό του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, ή µε πρωτοβουλία 
της Επιτροπής, εάν είναι προφανές στην Επιτροπή ότι υπάρχουν επαρκείς εκ πρώτης 
όψεως ενδείξεις βάσει των παραγόντων του άρθρου 4 παράγραφος 5, που 
δικαιολογούν την έναρξη έρευνας. 

2. Το αίτηµα για έναρξη έρευνας περιέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι 
όροι για την επιβολή του µέτρου διασφάλισης που προβλέπεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1. Το αίτηµα, εν γένει, περιλαµβάνει τις εξής πληροφορίες: το ποσοστό 
και το ποσό αύξησης των εισαγωγών του σχετικού προϊόντος σε απόλυτες ή σχετικές 
τιµές, το µερίδιο της εγχώριας αγοράς που καταλαµβάνει η αύξηση των εισαγωγών, 
τις αλλαγές στο επίπεδο πωλήσεων, στην παραγωγή, στην παραγωγικότητα, στη 
χρησιµοποίηση της ικανότητας παραγωγής, στα κέρδη και τις ζηµίες και στην 
απασχόληση. 

3. Έρευνα µπορεί επίσης να κινηθεί στην περίπτωση που υπάρχει κύµα εισαγωγών 
επικεντρωµένο σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, υπό τον όρο ότι υπάρχουν 
επαρκείς εκ πρώτης όψεως ενδείξεις ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη 
έρευνας, όπως ορίζεται βάσει των παραγόντων που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 5. 

4. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή, εάν οι τάσεις των εισαγωγών από 
κάποια χώρα της Κεντρικής Αµερικής δείχνουν ότι επιβάλλεται η λήψη µέτρων 
διασφάλισης. Η ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνει τα διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία, 
που καθορίζονται βάσει των παραγόντων του άρθρου 4 παράγραφος 5. Η Επιτροπή 
διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε όλα τα κράτη µέλη. 
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5. Εάν είναι προφανές ότι υπάρχουν επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία, 
όπως αυτά προσδιορίζονται βάσει των παραγόντων που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 5, που να δικαιολογούν έναρξη διαδικασίας, η Επιτροπή δηµοσιεύει 
ανακοίνωση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία 
κινείται εντός ενός µηνός από τη λήψη του αιτήµατος ή των πληροφοριών που 
ελήφθησαν σύµφωνα µε την παράγραφο 1. 

6. Η ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 5: 

α) περιέχει σύνοψη των πληροφοριών που ελήφθησαν και ορίζει ότι κάθε 
χρήσιµη πληροφορία γνωστοποιείται στην Επιτροπή· 

β) καθορίζει την προθεσµία εντός της οποίας τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να 
γνωστοποιούν εγγράφως τις απόψεις τους και να υποβάλλουν πληροφορίες, 
εφόσον οι απόψεις και οι πληροφορίες αυτές πρόκειται να ληφθούν υπόψη για 
την έρευνα· 

γ) ορίζει την προθεσµία εντός της οποίας τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να 
ζητήσουν ακρόαση από την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 9. 

Άρθρο 4 

Έρευνα 

1. Μετά την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή αρχίζει έρευνα. Η περίοδος που 
ορίζεται στην παράγραφο 3 αρχίζει την ηµέρα κατά την οποία η απόφαση για τη 
διεξαγωγή έρευνας δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τα κράτη µέλη να παρέχουν ορισµένα 
πληροφοριακά στοιχεία, τα δε κράτη µέλη προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια 
για την ικανοποίηση τέτοιων αιτηµάτων. Εάν τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάζουν 
γενικό ενδιαφέρον και δεν είναι εµπιστευτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του 
άρθρου 11, προστίθενται στους µη εµπιστευτικούς φακέλους, όπως προβλέπεται 
στην παράγραφο 8. 

3. Η έρευνα, όποτε είναι εφικτό, περατώνεται εντός έξι µηνών από την έναρξή της. Η 
προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται για περαιτέρω χρονική περίοδο τριών 
µηνών σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η συµµετοχή ασυνήθιστα υψηλού αριθµού 
εµπλεκόµενων µερών ή περίπλοκες καταστάσεις στην αγορά. Η Επιτροπή κοινοποιεί 
σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη οποιαδήποτε παράταση και εξηγεί τους λόγους που 
οδήγησαν στην παράταση αυτή. 

4. Η Επιτροπή αναζητά κάθε πληροφορία που κρίνει αναγκαία προκειµένου να προβεί 
σε διαπίστωση, µε βάση τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
και, όταν το κρίνει σκόπιµο, προσπαθεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές. 

5. Κατά την έρευνα, η Επιτροπή αξιολογεί όλους τους σχετικούς αντικειµενικούς και 
ποσοτικοποιήσιµους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση του κλάδου 
παραγωγής της Ένωσης, και ιδίως το ποσοστό και το ποσό αύξησης των εισαγωγών 
του σχετικού προϊόντος, σε απόλυτες και σχετικές τιµές, το µερίδιο της εγχώριας 
αγοράς που καταλαµβάνει η αύξηση των εισαγωγών, τις αλλαγές στα επίπεδα 
πωλήσεων, στην παραγωγή, στην παραγωγικότητα, στη χρησιµοποίηση της 
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παραγωγικής ικανότητας, στα κέρδη και τις ζηµίες, και στην απασχόληση. Η 
απαρίθµηση αυτή δεν είναι εξαντλητική και είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη από την 
Επιτροπή και άλλοι παράγοντες για τον καθορισµό της ύπαρξης σοβαρής ζηµίας ή 
κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζηµίας, όπως αποθέµατα, τιµές, απόδοση 
επενδεδυµένου κεφαλαίου, ρευστότητα, και άλλοι παράγοντες που προκαλούν ή 
ενδέχεται να έχουν προκαλέσει ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρή ζηµία 
στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. 

6. Τα ενδιαφερόµενα µέρη τα οποία γνωστοποίησαν τις απόψεις τους σύµφωνα µε το 
άρθρο 3 παράγραφος 6 στοιχείο β), καθώς και οι αντιπρόσωποι της χώρας της 
Κεντρικής Αµερικής, έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν γραπτού αιτήµατος, να ελέγχουν 
όλες τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στην Επιτροπή στο πλαίσιο της έρευνας, 
εκτός από τα εσωτερικά έγγραφα τα οποία συντάσσουν οι αρχές της Ένωσης ή των 
κρατών µελών της, υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν σχέση µε την 
υποβολή της υπό εξέταση περίπτωσης, δεν είναι εµπιστευτικές κατά την έννοια του 
άρθρου 11 και χρησιµοποιούνται από την Επιτροπή για την έρευνα. Τα 
ενδιαφερόµενα µέρη που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλουν στην Επιτροπή τις παρατηρήσεις τους για τις πληροφορίες. Οι 
παρατηρήσεις αυτές λαµβάνονται υπόψη εφόσον στηρίζονται σε επαρκή εκ πρώτης 
όψεως αποδεικτικά στοιχεία. 

7. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι όλα τα δεδοµένα και τα στατιστικά στοιχεία που 
χρησιµοποιούνται για την έρευνα είναι διαθέσιµα, κατανοητά, διαφανή και 
επαληθεύσιµα. 

8. Μόλις υπάρξει το κατάλληλο τεχνικό πλαίσιο, η Επιτροπή εξασφαλίζει 
προστατευµένη µε συνθηµατική λέξη ηλεκτρονική πρόσβαση στον µη εµπιστευτικό 
φάκελο («επιγραµµική πλατφόρµα»), την οποία διαχειρίζεται η ίδια και µέσω της 
οποίας διαβιβάζονται όλες οι σχετικές πληροφορίες µη εµπιστευτικού χαρακτήρα 
κατά την έννοια του άρθρου 11. Τα ενδιαφερόµενα µέρη που µετέχουν στην έρευνα 
καθώς και τα κράτη µέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν πρόσβαση στην 
επιγραµµική αυτή πλατφόρµα. 

9. Η Επιτροπή δέχεται σε ακρόαση τα ενδιαφερόµενα µέρη, ιδίως εφόσον τα τελευταία 
έχουν υποβάλει εγγράφως σχετικό αίτηµα εντός της προθεσµίας που ορίζεται µε την 
ανακοίνωση η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αποδεικνύοντας ότι είναι πράγµατι πιθανόν να θιγούν από την έκβαση την 
έρευνας και ότι υπάρχουν ειδικοί λόγοι για να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις 
τους. 

Η Επιτροπή δέχεται τα εν λόγω ενδιαφερόµενα µέρη εκ νέου σε ακρόαση εφόσον 
υπάρχουν ειδικοί λόγοι για να αναπτύξουν και πάλι τις απόψεις τους. 

10. Όταν οι πληροφορίες δεν παρέχονται εντός της προθεσµίας που έθεσε η Επιτροπή, ή 
όταν παρεµποδίζεται σηµαντικά η έρευνα, είναι δυνατόν να συναχθούν 
συµπεράσµατα βάσει των διαθέσιµων στοιχείων. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι 
ένα ενδιαφερόµενο µέρος ή ένας τρίτος τής έχει δώσει ψευδείς ή παραπλανητικές 
πληροφορίες, αγνοεί τις πληροφορίες αυτές και µπορεί να χρησιµοποιήσει τα 
διαθέσιµα στοιχεία. 
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11. Η Επιτροπή ενηµερώνει εγγράφως τη χώρα της Κεντρικής Αµερικής σχετικά µε την 
έναρξη της έρευνας.  

Άρθρο 5 

Μέτρα προηγούµενης εποπτείας 

1. Όταν οι τάσεις στις εισαγωγές ενός προϊόντος καταγωγής χώρας της Κεντρικής 
Αµερικής είναι τέτοιες ώστε να µπορούν να οδηγήσουν σε µία από τις καταστάσεις 
για τις οποίες γίνεται λόγος στα άρθρα 2 και 3, οι εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος 
µπορούν να υπόκεινται σε µέτρα προηγούµενης εποπτείας. 

2. Τα µέτρα προηγούµενης εποπτείας λαµβάνονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη 
συµβουλευτική διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2. 

3. Η διάρκεια ισχύος των µέτρων προηγούµενης εποπτείας είναι περιορισµένη. Αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά, η ισχύς τους εκπνέει στο τέλος του δεύτερου εξαµήνου που 
ακολουθεί το πρώτο εξάµηνο µετά τη θέσπιση των µέτρων. 

Άρθρο 6 

Επιβολή προσωρινών µέτρων διασφάλισης 

1. Τα προσωρινά µέτρα διασφάλισης εφαρµόζονται σε κρίσιµες περιπτώσεις, όταν µια 
καθυστέρηση θα προκαλούσε ζηµία που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθεί, και 
αφού θα έχει προηγουµένως διευκρινιστεί µε βάση τους παράγοντες που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5, ότι υπάρχουν επαρκή εκ πρώτης όψεως 
αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εισαγωγές ενός προϊόντος καταγωγής 
χώρας της Κεντρικής Αµερικής έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσµα της µείωσης ή της 
κατάργησης ενός δασµού σύµφωνα µε τον πίνακα κατάργησης των δασµών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αναφέρεται στο παράρτηµα Ι (Κατάργηση δασµών) της 
συµφωνίας, και ότι οι εν λόγω εισαγωγές προκαλούν σοβαρή ζηµία, ή υπάρχει 
κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρή ζηµία, στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. 

Τα προσωρινά µέτρα λαµβάνονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη συµβουλευτική 
διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2. Σε περιπτώσεις επιτακτικών λόγων 
κατεπείγοντος, περιλαµβανοµένης της περίπτωσης που εµφαίνεται στην παράγραφο 
2, η Επιτροπή θεσπίζει αµέσως εφαρµοστέα προσωρινά µέτρα διασφάλισης 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4. 

2. Όταν ένα κράτος µέλος ζητά άµεση παρέµβαση της Επιτροπής και, εφόσον 
πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1, η Επιτροπή λαµβάνει απόφαση, εντός πέντε 
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος. 

3. Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών µέτρων δεν υπερβαίνει τις 200 ηµέρες. 

4. Σε περίπτωση κατάργησης των προσωρινών µέτρων διασφάλισης επειδή από την 
έρευνα προέκυψε ότι δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 παράγραφος 1, 
οποιοιδήποτε δασµοί έχουν εισπραχθεί ως αποτέλεσµα αυτών των προσωρινών 
µέτρων επιστρέφονται αυτοµάτως. 
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5. Τα µέτρα που αναφέρει το παρόν άρθρο εφαρµόζονται σε κάθε προϊόν το οποίο 
τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία µετά την έναρξη ισχύος τους. Ωστόσο, τα µέτρα 
αυτά δεν περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων που βρίσκονται ήδη καθ’ 
οδόν προς την Ένωση υπό τον όρο ότι δεν δύναται να µεταβληθεί ο προορισµός των 
εν λόγω προϊόντων. 

Άρθρο 7 

Περάτωση της έρευνας και διαδικασία χωρίς λήψη µέτρων 

1. Όταν τα πραγµατικά περιστατικά, όπως έχουν οριστικά καθοριστεί, καταδεικνύουν 
ότι δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 παράγραφος 1, η Επιτροπή λαµβάνει 
απόφαση για την περάτωση της έρευνας και της διαδικασίας σύµφωνα µε την 
εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3. 

2. Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί, µε την επιφύλαξη της υποχρέωσης προστασίας των 
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 11, έκθεση 
στην οποία παρουσιάζει τα πορίσµατά της και τα αιτιολογηµένα συµπεράσµατά της 
επί όλων των σχετικών πραγµατικών και νοµικών θεµάτων. 

Άρθρο 8 

Επιβολή οριστικών µέτρων 

1. Όταν τα πραγµατικά περιστατικά, όπως έχουν οριστικά καθοριστεί, καταδεικνύουν 
ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 παράγραφος 1, η Επιτροπή παραπέµπει το θέµα 
στην επιτροπή σύνδεσης σύµφωνα µε το άρθρο 116 της συµφωνίας. Εάν δεν υπάρξει 
σύσταση εκ µέρους της επιτροπής σύνδεσης ή δεν επιτευχθεί άλλη ικανοποιητική 
λύση εντός 30 ηµερών από την παραποµπή, η Επιτροπή δύναται να λάβει απόφαση 
για την επιβολή οριστικών µέτρων διασφάλισης, σύµφωνα µε τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3. 

2. Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί, µε την επιφύλαξη της υποχρέωσης προστασίας των 
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 11, έκθεση που 
περιλαµβάνει περίληψη των πραγµατικών περιστατικών και του σκεπτικού που 
σχετίζονται µε τη διαπίστωση. 

Άρθρο 9 

∆ιάρκεια ισχύος και επανεξέταση των µέτρων διασφάλισης 

1. Ένα µέτρο διασφάλισης παραµένει σε ισχύ µόνο για τη χρονική περίοδο που είναι 
αναγκαία για την αποτροπή ή την αποκατάσταση σοβαρής ζηµίας και για τη 
διευκόλυνση της προσαρµογής. Η εν λόγω χρονική περίοδος δεν υπερβαίνει τα δύο 
έτη, εκτός από τις περιπτώσεις παράτασής της βάσει της παραγράφου 3. 

2. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παράτασης, τα µέτρα διασφάλισης εξακολουθούν να 
ισχύουν εν αναµονή των αποτελεσµάτων της επανεξέτασης βάσει της παραγράφου 
3. 

3. Η αρχική διάρκεια ισχύος ενός µέτρου διασφάλισης µπορεί, κατ’ εξαίρεση, να 
παρατείνεται έως και δύο έτη, µε την προϋπόθεση ότι καθορίζεται ότι το µέτρο 
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διασφάλισης εξακολουθεί να είναι αναγκαίο για την αποτροπή ή την αποκατάσταση 
σοβαρής ζηµίας και ότι αποδεικνύεται βάσει στοιχείων ότι ο κλάδος παραγωγής της 
Ένωσης διέρχεται φάση προσαρµογής. 

4. Οποιαδήποτε παράταση δυνάµει της παραγράφου 3 παραχωρείται κατόπιν έρευνας 
ύστερα από αίτηµα κράτους µέλους, οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου ή 
οποιασδήποτε ένωσης χωρίς νοµική προσωπικότητα που ενεργεί για λογαριασµό του 
κλάδου παραγωγής της Ένωσης, ή µε πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν υπάρχουν 
επαρκείς εκ πρώτης όψεως ενδείξεις ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3, βάσει των παραγόντων του άρθρου 4 παράγραφος 5. 

5. Η έναρξη έρευνας δηµοσιοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφοι 5 και 6. Η 
έρευνα και οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε την παραχώρηση παράτασης βάσει της 
παραγράφου 3 πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 8.  

6. Η συνολική διάρκεια ισχύος ενός µέτρου διασφάλισης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 
τέσσερα έτη, συµπεριλαµβανοµένου οποιουδήποτε προσωρινού µέτρου. 

7. Τα µέτρα διασφάλισης δεν εφαρµόζονται µετά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου 
χωρίς τη συγκατάθεση της αντίστοιχης χώρας της Κεντρικής Αµερικής.  

8. Κανένα µέτρο διασφάλισης δεν εφαρµόζεται στις εισαγωγές ενός προϊόντος το οποίο 
έχει ήδη υπαχθεί σε ανάλογο µέτρο κατά το παρελθόν, παρά µόνον αν έχει διανυθεί 
χρονικό διάστηµα ίσο µε το ήµισυ της παλαιότερης περιόδου εφαρµογής του µέτρου 
διασφάλισης. 

Άρθρο 10 

Εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1. Όταν οποιοδήποτε προϊόν καταγωγής χώρας της Κεντρικής Αµερικής εισάγεται σε 
τόσο αυξηµένες ποσότητες και υπό τέτοιες συνθήκες ώστε να προκαλείται ή να 
υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης 
µιάς ή περισσότερων εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 349 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, είναι δυνατόν να επιβληθεί µέτρο διασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις 
που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο. 

Άρθρο 11 

Εµπιστευτικότητα 

1. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 
χρησιµοποιούνται µόνον για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν. 

2. Καµία πληροφορία εµπιστευτικού χαρακτήρα ή πληροφορία η οποία παρασχέθηκε 
εµπιστευτικά, οι οποίες ελήφθησαν κατ’ εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, δεν 
κοινοποιούνται χωρίς ρητή άδεια του παρόχου των πληροφοριών αυτών. 

3. Κάθε αίτηση για εµπιστευτική µεταχείριση αναφέρει τους λόγους για τους οποίους η 
πληροφορία είναι εµπιστευτική. Ωστόσο, αν το πρόσωπο που έδωσε την πληροφορία 
δεν επιθυµεί ούτε να την κοινολογήσει ούτε να επιτρέψει την κοινολόγησή της σε 



 

EL 13   EL 

γενικές γραµµές ή υπό συνοπτική µορφή και αν φαίνεται ότι η αίτηση εµπιστευτικής 
µεταχείρισης είναι αδικαιολόγητη, η εν λόγω πληροφορία είναι δυνατόν να 
αγνοηθεί. 

4. Μια πληροφορία θεωρείται πάντοτε εµπιστευτική, αν η κοινολόγησή της µπορεί να 
έχει σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις για το πρόσωπο που την έδωσε ή για την πηγή 
από την οποία προέρχεται. 

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εµποδίζουν τις αρχές της Ένωσης να αναφέρονται σε 
γενικές πληροφορίες, και ιδίως στους λόγους στους οποίους θεµελιώνονται οι 
αποφάσεις που λαµβάνονται βάσει του παρόντος κανονισµού. Ωστόσο, οι αρχές 
αυτές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους το έννοµο συµφέρον των ενδιαφερόµενων 
φυσικών και νοµικών προσώπων για τη µη αποκάλυψη των επιχειρηµατικών τους 
µυστικών. 

Άρθρο 12 

∆ιαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 260/2009 του Συµβουλίου, της 26ης 
Φεβρουαρίου 2009, για το κοινό καθεστώς εισαγωγών5. Η επιτροπή αυτή είναι 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

2. Κάθε φορά που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 4 
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

3. Κάθε φορά που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

4. Κάθε φορά που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 8 
σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΝΑΝΕΣ 

Άρθρο 13 

Μηχανισµός σταθεροποίησης για τις µπανάνες 

1. Εφαρµόζεται µηχανισµός σταθεροποίησης για τις µπανάνες καταγωγής Κεντρικής 
Αµερικής που υπάγονται στην κλάση 0803.00.19 της συνδυασµένης ονοµατολογίας 
(νωπές µπανάνες, εκτός εκείνων του είδους των Αντιλλών) και περιλαµβάνονται 
στην κατηγορία «ST» στον πίνακα του µέρους ΕΕ όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι 
(Κατάργηση δασµών) της συµφωνίας έως την 1η Ιανουαρίου 2020.  

2. Ορίζεται ειδικός ετήσιος όγκος ενεργοποίησης εισαγωγών όσον αφορά τις εισαγωγές 
από χώρα της Κεντρικής Αµερικής για τα προϊόντα που αναφέρονται στην 

                                                 
5 ΕΕ L 84 της 31.3.2009, σ. 1. 
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παράγραφο 1 όπως δηλώνονται στον πίνακα του παραρτήµατος του παρόντος 
κανονισµού. Η εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µε 
συντελεστή προτιµησιακού δασµού υπόκειται, εκτός από την απόδειξη καταγωγής 
που ορίζεται βάσει του παραρτήµατος ΙΙΙ (Ορισµός 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 κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου ηµερολογιακού έτους, η 
Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 
12 παράγραφος 3, να αναστείλει προσωρινά τον προτιµησιακό δασµό κατά τη 
διάρκεια του ίδιου έτους για µια χρονική περίοδο που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 
τρεις µήνες και όχι πέραν του τέλους του ηµερολογιακού έτους. 

3. Στην περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει να αναστείλει τον ισχύοντα 
προτιµησιακό δασµό, η Επιτροπή εφαρµόζει τον χαµηλότερο βασικό δασµολογικό 
συντελεστή ή τον δασµολογικό συντελεστή του ΜΕΚ που εφαρµόζεται κατά τη 
στιγµή που λαµβάνεται η απόφαση αυτή. 

4. Στην περίπτωση που η Επιτροπή προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3, ξεκινά αµέσως διαβουλεύσεις µε τη θιγόµενη χώρα ώστε να 
αναλύσει και να αξιολογήσει την κατάσταση βάσει των πραγµατικών δεδοµένων που 
είναι διαθέσιµα. 

5. Τα µέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 είναι δυνατόν να 
εφαρµόζονται µόνον κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 
2019. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 14 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία εφαρµογής της συµφωνίας όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 353. Θα δηµοσιευτεί ανακοίνωση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα προσδιορίζεται η ηµεροµηνία εφαρµογής της συµφωνίας. 
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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Παράρτηµα 

Πίνακας σχετικά µε τους όγκους ενεργοποίησης εισαγωγών για την εφαρµογή του 
µηχανισµού σταθεροποίησης για τις µπανάνες ο οποίος προβλέπεται στο παράρτηµα Ι 

προσάρτηµα 3 της συµφωνίας. 

Όγκος ενεργοποίησης εισαγωγών (σε τόνους)  

Έτος 

Κόστα Ρίκα Παναµάς Ονδούρα Γουατεµάλα Νικαράγουα Ελ 
Σαλβαδόρ 

Έως την 31η 
∆εκεµβρίου 2010 1 025 000 375 000 50 000 50 000 10 000 2 000 

1.1-31.12.2011 1 076 250 393 750 52 500 52 500 10 500 2 100 

1.1-31.12.2012 1 127 500 412 500 55 000 55 000 11 000 2 200 

1.1-31.12.2013 1 178 750 431 250 57 500 57 500 11 500 2 300 

1.1-31.12.2014 1 230 000 450 000 60 000 60 000 12 000 2 400 

1.1-31.12.2015 1 281 250 468 750 62 500 62 500 12 500 2 500 

1.1-31.12.2016 1 332 500 487 500 65 000 65 000 13 000 2 600 

1.1-31.12.2017 1 383 750 506 250 67 500 67 500 13 500 2 700 

1.1-31.12.2018 1 435 000 525 000 70 000 70 000 14 000 2 800 

1.1-31.12.2019 1 486 250 543 750 72 500 72 500 14 500 2 900 

από την 1.1.2020 
και εξής 

δεν έχει 
εφαρµογή 

δεν έχει 
εφαρµογή 

δεν έχει 
εφαρµογή 

δεν έχει 
εφαρµογή 

δεν έχει 
εφαρµογή 

δεν έχει 
εφαρµογή 

 


