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BEKNOPTE MOTIVERING

De regeling die van toepassing is op de producenten van in de EU ingevoerde bananen, zoals 
vastgelegd in verordening (EEG) nr. 404/93, is door een aantal landen in Latijns-Amerika, die 
lid zijn van de WTO, en door de Verenigde Staten aangevochten in het kader van de 
procedures voor geschillenbeslechting van de WTO.

De noodzaak om overeenkomstig de WTO-regels een einde te maken aan alle verschillen in 
behandeling heeft geleid tot een geschillenbeslechting die ongunstig was voor de EU, die 
derhalve gedurende een vijftiental jaren over oplossingen heeft onderhandeld, in de eerste 
plaats met het oog op de invoering van een uitsluitend op tarieven gebaseerde regeling en 
vervolgens op de verlaging van voor de meest begunstigde natie geldende invoertarieven 
(MBN).  

De onderhandelingen binnen de WTO hebben op 15 december 2009 enerzijds geleid tot de 
overeenkomst inzake de handel in bananen met Brazilië, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru en Venezuela en anderzijds tot de 
overeenkomst inzake de handel in bananen met de Verenigde Staten van Amerika.

Deze door de Commissie bereikte overeenkomsten voorzien in de beslechting van de 
geschillen tussen de betrokken landen in het kader van de GATT. Bovendien voorzien zij 
door de vaststelling van een uitsluitend op tarieven gebaseerde regeling in de 
tenuitvoerlegging van de memoranda van overeenstemming en regelen zij alle hangende 
geschillen met betrekking tot de douanetarieven welke van toepassing zijn op uit Latijns-
Amerika ingevoerde bananen.

Ten gevolge van de overeenkomsten worden de douanetarieven voor in de EU ingevoerde 
bananen geleidelijk verlaagd van 176 euro naar 114 euro per ton in 2017 met de mogelijkheid 
om uit te komen op 75 euro per ton in 2020. Over deze mogelijkheid wordt reeds door de 
Europese Commissie en bepaalde meest begunstigde landen van Latijns-Amerika 
onderhandeld, hetgeen ongetwijfeld het voortbestaan van de bananensector in vele ACS-
landen nog meer in gevaar zal brengen. 

Vanuit begrotingsoogpunt zullen deze maatregelen volgens schattingen tevens leiden tot een 
vermindering van de eigen middelen van de EU en dit reeds met ingang van 2009, aangezien 
deze overeenkomsten met ingang van 15 december 2009 terugwerkend van kracht zijn 
geworden.

In het kader van de goedkeuringsprocedure kan het Parlement de voorgestelde handeling 
enkel verwerpen of goedkeuren op basis van een aanbeveling van zijn bevoegde commissie, 
in onderhavig geval de Commissie internationale handel waaraan de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking dit advies uitbrengt.

Uw rapporteur voor advies is nu reeds ervan overtuigd dat het nauwelijks mogelijk is de in 
Genève tot stand gekomen overeenkomsten te verwerpen, omdat deze overeenkomsten 
duidelijk de GATT-regels naleven en dus elk voorstel tot verwerping, zelfs indien dit in het 
licht van de prerogatieven van het Europees Parlement en het aldaar lopende debat zou 
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kunnen worden gerechtvaardigd, zou indruisen tegen het gebod "pacta servanda sunt", dat de 
internationale betrekkingen regelt.

Uw rapporteur voor advies heeft dezelfde benadering gehanteerd ten aanzien van de kwestie 
van de begeleidende maatregelen in de bananensector (BMB) waarover ook in Genève werd 
onderhandeld (ICD-verordening-BMB) en die bedoeld zijn om aan de tien 
bananenproducerende ACS-landen een gedeeltelijke compensatie te bieden voor de ten 
gevolge van genoemde overeenkomsten geleden verliezen. Juist op dit punt is het zaak de 
ontwikkelingsdimensie, waarmee wij ons bezighouden, nader toe te lichten.

In dit verband zij gewezen op het beginsel van artikel 208, lid 1, tweede alinea van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie volgens welke de Unie bij de 
uitvoering van beleid dat gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden, rekening houdt 
met de doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking. Het staat vast dat de genoemde 
overeenkomsten een negatieve weerslag op bepaalde landen zullen hebben, met name op de 
ACS-landen die bananen produceren. De begeleidende maatregelen in de bananensector zijn 
tot 2013 beperkt. Hoewel deze landen vanuit beheersoogpunt de middelen die in het kader van 
de ICD-verordening (BMB) vrijkomen, op doeltreffende wijze moeten kunnen beheren, is het 
louter en alleen vanuit ontwikkelingsoogpunt duidelijk dat de weerslag van deze 
overeenkomsten nauwlettend in het oog moet worden gehouden, niet alleen tot in 2013, maar 
ook tot in 2020. Een effectbeoordeling van deze overeenkomsten tot in 2020 is dus 
onontbeerlijk. 

*******

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
internationale handel aan het Parlement voor te stellen zijn goedkeuring aan de geplande 
overeenkomsten te hechten, mits de Commissie onverwijld een effectbeoordeling voorstelt 
waarin tot in 2020 de gevolgen van de overeenkomsten voor de bananenproducerende 
ontwikkelingslanden in aanmerking worden genomen.



AD\838656NL.doc 5/5 PE449.007v02-00

NL

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring 9.11.2010

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

20
0
0

Bij de eindstemming aanwezige leden Thijs Berman, Corina Creţu, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine 
Grèze, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, 
Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-
Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, 
Anna Záborská, Iva Zanicchi

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Judith Sargentini


