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RÖVID INDOKOLÁS

Az EU-ba importált banán termesztőire vonatkozó, a 404/93/EGK rendeletben foglaltak 
szerinti szabályozást a WTO több latin-amerikai tagországa, valamint az Egyesült Államok is 
vitatta a WTO vitarendezési eljárásainak keretében.

A WTO szabályaiból adódó bánásmódbeli eltérések kiküszöbölésének szükségessége az EU 
szempontjából kedvezőtlen döntőbírósági ítéletekhez vezetett, ezért az EU tizenöt éven 
keresztül tárgyalásokat folytatott a megoldásokról, először arra törekedve, hogy egy kizárólag 
tarifális rendszert vezessen be, azután pedig arra, hogy csökkentse a legnagyobb 
kedvezményes vámtételt (LKV).

A WTO-ban folytatott tárgyalások 2009. december 15-én egyrészt a Brazíliával, Costa 
Ricával, Ecuadorral, Guatemalával, Hondurasszal, Kolumbiával, Mexikóval, Nicaraguával, 
Panamával, Peruval és Venezuelával kötött banánkereskedelmi megállapodáshoz, másrészt 
pedig az Amerikai Egyesült Államokkal kötött banánkereskedelmi megállapodáshoz vezettek.

Ezek a Bizottság által megtárgyalt megállapodások rendelkeznek a GATT-on belüli érintett 
országok közötti viták rendezéséről. Ezenfelül végrehajtják az egyetértési megállapodásokat a 
„kizárólag tarifaalapú rendszer” kötelező alkalmazása révén, és rendelkeznek a Latin-
Amerikából importált banánra vonatkozó vámokkal kapcsolatos valamennyi folyamatban lévő 
jogvita rendezéséről.

A megállapodások a banánra vonatkozó, az EU-ban bevezetett vámtételt 2017-ig fokozatosan 
csökkentik a tonnánkénti 176 euróról 114 euróra, lehetővé téve, hogy 2020-ra tonnánként 75 
euró legyen ez az összeg. Az Európai Bizottság és egyes, legnagyobb kedvezményes 
elbánásban részesülő latin-amerikai országok között már tárgyalások folynak e lehetőségről, 
amely számos AKCS-országban kétségkívül még inkább veszélybe sodorná a banánágazat 
egészének a túlélését.

Költségvetési szempontból – becslések szerint – ezek az intézkedések az EU saját forrásainak 
csökkenését is maguk után vonnák már 2009-től kezdődően, tekintettel e megállapodások 
visszamenőleges hatályára, amelyek így 2009. december 15-től kezdve hatályosak.

A Parlament az egyetértési eljárás keretében csupán vagy elutasíthatja, vagy jóváhagyhatja a 
javasolt jogi aktust az illetékes bizottsága által készített ajánlás alapján, amely bizottság jelen 
esetben a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA), amelyhez a Fejlesztési Bizottság e 
véleményt intézi.

Az előadó meg van győződve arról, hogy aligha lehetséges elutasítani a két genfi 
megállapodást, mivel ezek a megállapodások egyértelműen tiszteletben tartják a GATT 
szabályait, következésképpen minden elutasításra irányuló javaslat – még ha megfelelően meg 
is van indokolva az Európai Parlament kiváltságai, valamint a folyamatban lévő vita 
szempontjából – ellenkezne a nemzetközi kapcsolatokat szabályozó „pacta servanda sunt”
elvvel.

Ugyanezt a megközelítést alkalmazta az előadó a szintén Genfben megtárgyalt, banánra 
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vonatkozó kísérő intézkedések (MAB) tekintetében (a fejlesztési együttműködési eszközről és 
a MAB-ról szóló rendelet), amelyek tíz banántermelő AKCS-országnak lehetővé teszik a 
szóba forgó megállapodások okozta veszteségek részleges kompenzációját. Éppen ez az a 
pont, ahol pontosabban meg kell határozni a minket érintő fejlesztési dimenziót.

Ezzel összefüggésben helyénvaló az Európai Unió működéséről szóló szerződés 208. cikke 
első bekezdésének második albekezdésében foglalt elvet felidézni, amely szerint az Unió azon 
politikáinak végrehajtásakor, amelyek hatással lehetnek a fejlődő országokra, figyelembe 
veszi a fejlesztési együttműködés célkitűzéseit. Bizonyos, hogy az említett megállapodások 
negatív hatással lennének egyes országokra, különösen a banántermelő AKCS-országokra. A 
banánra vonatkozó kísérő intézkedések 2013-ig érvényesek, és amennyiben – szigorúan az 
irányítás szempontjából nézve – szükség van arra, hogy ezek az országok hatékony módon 
kezeljék a fejlesztési együttműködési eszközről szóló rendelet (MAB) keretében
rendelkezésre bocsátott erőforrásokat, akkor szigorúan a fejlesztés szemszögéből nézve 
magától értetődő, hogy e megállapodások hatását nemcsak 2013-ig, hanem 2020-ig gondosan 
fel kell mérni. Következésképpen feltétlenül tanulmányt kell készíteni e megállapodások 
2020-ig kifejtett hatásáról.

*******

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja hozzájárulását a tervezett 
megállapodásokhoz, azzal a feltétellel, hogy a Bizottság minél előbb olyan hatástanulmányra 
tesz javaslatot, amely 2020-ig vizsgálja a megállapodásoknak a banántermelő fejlődő 
országokra gyakorolt hatását.
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