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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Režim uplatňovaný na dovozcov banánov do EÚ, ako je stanovený v nariadení 
č. 404/93/EHS, napadlo v rámci konaní WTO týkajúcich sa urovnávania sporov viacero krajín 
Latinskej Ameriky, ktoré sú členmi WTO, ako aj Spojené štáty americké.

Nutnosť odstrániť všetky prípady rozdielneho zaobchádzania podľa pravidiel WTO viedla 
k arbitrážam, ktoré boli pre EÚ nevýhodné, v dôsledku čoho Únia približne pätnásť rokov 
rokovala o riešeniach, ktoré spočiatku spočívali v zavedení výlučne colného režimu a neskôr 
v znížení colných sadzieb podľa doložky najvyšších výhod. 

Rokovania na pôde WTO sa skončili 15. decembra 2009 a viedli na jednej strane k dohode 
o obchode s banánmi s Brazíliou, Ekvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Kolumbiou, 
Kostarikou, Mexikom, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou a na druhej strane k dohode 
o obchode s banánmi so Spojenými štátmi americkými.

Tieto dohody, ktoré Komisia v rámci rokovaní dosiahla, predpokladajú urovnanie sporov 
medzi príslušnými krajinami v rámci dohody GATT. Zavedením výlučne colného režimu sa 
nimi okrem toho vykonávajú dohovory a predpokladá sa urovnanie všetkých nedoriešených 
sporov, ktoré sa týkajú ciel uplatniteľných na dovoz banánov z Latinskej Ameriky.

Dohodami sa postupne znižujú colné sadzby na banány zavedené v EÚ zo 176 EUR 
na 114 EUR za tonu v roku 2017 s možnosťou dospieť k sume 75 EUR za tonu v roku 2020. 
Európska komisia a niektoré krajiny Latinskej Ameriky využívajúce doložku najvyšších 
výhod o tejto možnosti už vedú rokovania, čo v mnohých krajinách AKT bezpochyby ešte 
viac ohrozí samotnú existenciu odvetvia banánov.

Z rozpočtového hľadiska sa odhaduje, že tieto opatrenia povedú aj k zníženiu vlastných 
zdrojov EÚ, a to už od roku 2009 vzhľadom na spätnú účinnosť týchto dohôd, ktoré 
nadobudli účinnosť 15. decembra 2009.

Parlament môže v rámci postupu udelenia súhlasu navrhovaný akt buď odmietnuť, alebo 
prijať, a to na základe odporúčania príslušného výboru, v tomto prípade Výboru pre 
medzinárodný obchod (INTA), ktorému Výbor pre rozvoj predkladá svoje stanovisko.

Spravodajca je už teraz presvedčený, že tieto dve ženevské dohody nebude vôbec možné 
zamietnuť, pretože jednoznačne dodržiavajú pravidlá dohody GATT, a teda každý návrh na 
ich zamietnutie, ak by aj bol náležite odôvodnený vzhľadom na výsadné práva Európskeho 
parlamentu a na diskusiu, ktorá v ňom prebieha, by bol v rozpore so zásadou pacta servanda 
sunt, ktorou sa riadia medzinárodné vzťahy.

Taký istý prístup zaujal spravodajca k otázke sprievodných opatrení týkajúcich sa banánov, 
o ktorých sa rovnako rokovalo v Ženeve (nariadenie o nástroji financovania rozvojovej 
spolupráce – sprievodné opatrenia týkajúce sa banánov) a ktorých cieľom je umožniť desiatim 
krajinám AKT, ktoré sú pestovateľmi banánov, sčasti kompenzovať straty vzniknuté 
v dôsledku prijatia uvedených dohôd. A práve pri tomto bode treba spresniť rozmer rozvoja, 
ktorý sa nás týka.
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Zdá sa mi v tejto súvislosti namieste pripomenúť zásadu uvedenú v článku 208 ods. 1 druhom 
pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorej Únia zohľadňuje ciele 
rozvojovej spolupráce pri uskutočňovaní politík, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové krajiny. Je 
však isté, že uvedené dohody budú mať na niektoré krajiny negatívny vplyv, a to hlavne 
na krajiny AKT, ktoré sú pestovateľmi banánov. Sprievodné opatrenia týkajúce sa banánov sú 
vymedzené do roku 2013 a ak je z prísne riadiaceho hľadiska nutné, aby tieto krajiny mohli 
účinným spôsobom riadiť prostriedky poskytnuté v rámci nariadenia o nástroji financovania 
rozvojovej spolupráce (sprievodných opatrení týkajúcich sa banánov), je z prísne rozvojového 
hľadiska zrejmé, že vplyv týchto dohôd sa ešte musí dôkladne posúdiť, a to nielen do roku 
2013, ale až do roku 2020. Štúdia vplyvu týchto dohôd vzťahujúca sa na obdobie do roku 
2020 sa preto javí nevyhnutná. 

*******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor navrhol 
Európskemu parlamentu vysloviť súhlas s uvedenými dohodami pod podmienkou, že Komisia 
čo najskôr navrhne štúdiu vplyvu, ktorá zohľadní vplyv dohôd na rozvojové krajiny, ktoré sú 
pestovateľmi banánov, a to až do roku 2020.

******
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