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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przepisy mające zastosowanie do producentów bananów importowanych do UE, określone 
rozporządzeniem nr 404/93/EWG, były już kilkakrotnie krytykowane przez różne kraje 
Ameryki Łacińskiej będące członkami WTO, jak również przez Stany Zjednoczone w ramach 
procedur rozstrzygania sporów w WTO.

Konieczność wyeliminowania wszystkich różnic w traktowaniu zgodnie z zasadami WTO 
doprowadziła do arbitraży niekorzystnych dla UE, która przez około 15 lat negocjowała 
rozwiązania, mając najpierw na celu wprowadzenie systemu wyłącznie taryfowego, a 
następnie ograniczenie stawki cła w ramach klauzuli największego uprzywilejowania (KNU). 

Negocjacje prowadzone w ramach WTO doprowadziły dnia 15 grudnia 2009 r. z jednej 
strony do podpisania porozumienia w sprawie handlu bananami z Brazylią, Ekwadorem, 
Gwatemalą, Hondurasem, Kolumbią, Kostaryką, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i 
Wenezuelą, a drugiej strony porozumienia w sprawie handlu bananami ze Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki.

Te wynegocjowane przez Komisję porozumienia przewidują rozstrzyganie sporów między 
zainteresowanymi państwami w ramach GATT. Ponadto wdrażają one porozumienia, 
narzucając „system wyłącznie taryfowy”, oraz przewidują rozwiązanie wszystkich 
nierozstrzygniętych sporów dotyczących taryf celnych mających zastosowanie do bananów 
przywożonych z Ameryki Łacińskiej.

Porozumienia ograniczają stopniowo stawki celne mające zastosowanie do bananów 
wwożonych do UE z 176 EUR do 114 EUR za tonę w 2017, przy czym możliwe jest 
osiągnięcie stawki 75 EUR za tonę w 2020 r. Możliwość ta jest już przedmiotem negocjacji 
między Komisją Europejską a niektórymi krajami Ameryki Łacińskiej objętymi klauzulą 
największego uprzywilejowania i z pewnością dodatkowo zagrozi przetrwaniu sektora 
bananów w wielu krajach AKP. 

Z budżetowego punktu widzenia według szacunków środki te spowodują również 
zmniejszenie zasobów własnych UE – i to już od 2009 r. – w związku ze skutkiem wstecznym 
tych porozumień wchodzących w życie dnia 15 grudnia 2009 r.

W ramach procedury zgody Parlament może jedynie odrzucić lub zatwierdzić proponowany 
akt, w oparciu o zalecenie komisji przedmiotowo właściwej – w tym wypadku jest to Komisja 
Handlu Międzynarodowego (INTA) – do której Komisja Rozwoju kieruje niniejszą opinię.

Sprawozdawca już teraz jest przekonany, że nie jest możliwe odrzucenie tych dwóch 
porozumień wynegocjowanych w Genewie, ponieważ są one jak najbardziej zgodne z 
zasadami GATT, a więc każda propozycja idąca w kierunku ich odrzucenia – nawet jeśli 
byłaby odpowiednio uzasadniona w odniesieniu do prerogatyw Parlamentu Europejskiego i 
debaty, jaka odbywa się w PE – stałaby w sprzeczności z zasadą „pacta servanda sunt” 
(„umów należy dotrzymywać”), regulującą stosunki międzynarodowe.

Sprawozdawca przyjmuje podobne podejście do kwestii środków towarzyszących w sektorze 
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bananów (BAM), które również były negocjowane w Genewie (rozporządzenie DCI-BAM), i 
których celem jest umożliwienie dziesięciu krajom AKP produkującym banany częściowego 
zrekompensowania strat poniesionych w związku z powyższymi porozumieniami. To właśnie 
odnośnie do tego punktu należy sprecyzować dotyczący nas wymiar rozwojowy.

W tym kontekście odpowiednie wydaje mi się przypomnienie zasady ujętej w art. 208 ust. 1 
akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, według której Unia Europejska, 
realizując strategie mogące mieć wpływ na kraje rozwijające się, uwzględnia cele współpracy 
na rzecz rozwoju. A przecież wyżej wspomniane porozumienia będą miały z pewnością 
negatywny wpływ na niektóre kraje, a zwłaszcza na kraje AKP będące producentami 
bananów. Środki towarzyszące w sektorze bananów zaplanowane są do 2013 r. i o ile z 
punktu widzenia zarządzania kraje te muszą być w stanie skutecznie zarządzać zasobami, 
które zostaną udostępnione w ramach rozporządzenia DCI (BAM), z punktu widzenia 
rozwoju oczywiste jest, że wpływ tych porozumień musi zostać starannie przeanalizowany, 
nie tylko do 2013 r., ale do 2020 r. Niezbędne okazuje się zatem przeprowadzenie badania 
skutków tych porozumień aż do 2020 r. 

*******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie Parlamentowi udzielenia zgody na planowane 
porozumienia, z zastrzeżeniem jak najszybszego przedstawienia przez Komisję badania 
skutków, które uwzględni – i to aż do 2020 r. – skutki porozumień dla krajów rozwijających 
się będących producentami bananów.
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