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KORTFATTAD MOTIVERING

I samband med tvistlösningsförfaranden inom WTO har flera latinamerikanska 
WTO-medlemmar och Amerikas förenta stater ifrågasatt bestämmelserna i förordning 
(EEG) nr 404/93, som gäller producenter av bananer som importeras till EU.

Enligt WTO:s regler ska alla skillnader i behandling elimineras och detta har lett till 
ogynnsamma skiljeförfaranden för EU, som följaktligen har förhandlat om olika lösningar 
under ett femtontal år, först i syfte att införa ett system med enbart tullar för bananer, och 
därefter i avsikt att minska de mest gynnade nationernas tullsatser. 

Den 15 december 2009 mynnade förhandlingarna inom WTO ut i, å ena sidan, avtalet om 
handel med bananer med Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panama, Peru och Venezuela, och å andra sidan, avtalet om handel med bananer 
med Amerikas förenta stater.

Dessa av kommissionen framförhandlade avtal föreskriver att tvister mellan berörda länder 
ska lösas inom ramen för det allmänna tull- och handelsavtalet. Avtalen genomför dessutom 
samförståndsavtalen genom att det införs ett system med enbart tullar och ges en lösning på 
alla pågående tvister om tulltaxor på bananer importerade från Latinamerika.

Avtalen innebär att tullsatserna för bananer som importerats till EU successivt minskar från 
176 euro till 114 euro per ton 2017, med möjlighet att nå en tullsats på 75 euro per ton 2020. 
Denna möjlighet är redan föremål för förhandlingar mellan Europeiska kommissionen och 
vissa latinamerikanska mest-gynnade-nationer, och kommer utan tvekan att ytterligare 
äventyra banansektorns överlevnad i flera AVS-länder. 

Ur budgetsynpunkt leder dessa åtgärder enligt beräkningarna även till att EU:s egna resurser 
minskar redan från 2009, på grund av retroaktiva effekter av avtalen som trädde i kraft den 
15 december 2009.

Inom ramen för godkännandeförfarandet kan parlamentet endast antingen förkasta eller 
godkänna den föreslagna rättsakten utifrån en rekommendation från sitt ansvariga utskott, i 
detta fall utskottet för internationell handel, som utskottet för utveckling riktar detta yttrande 
till.

Redan nu är föredraganden övertygad om att det är omöjligt att avvisa de två avtalen som 
förhandlats fram i Genève, eftersom de tydligt följer reglerna i det allmänna tull- och 
handelsavtalet, och varje försök att avvisa dem, även försök som är välmotiverade med 
hänsyn till Europaparlamentets befogenheter och den diskussion som pågår i parlamentet, 
skulle bryta mot budet ”pacta servanda sunt” (avtal ska hållas), som styr internationella 
förbindelser.

På samma sätt grep sig föredraganden an de likaledes i Genève framförhandlade 
stödåtgärderna för bananer (instrument för utvecklingssamarbete), med målsättningen att 
delvis kompensera tio bananproducerande AVS-länders förluster, orsakade av avtalen i fråga. 
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Här är det på sin plats med ett förtydligande om utvecklingsdimensionen, som är viktig för 
oss.

En påminnelse om sakens princip tycks lämplig i detta sammanhang. Enligt artikel 208.1 
andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska unionen ta hänsyn till 
målen för utvecklingssamarbetet vid genomförandet av politik som kan påverka 
utvecklingsländerna. De nämnda avtalen kommer med säkerhet att ha en negativ inverkan på 
vissa länder och i synnerhet på de bananproducerande AVS-länderna. Stödåtgärderna för 
bananer är begränsade till 2013 och om dessa länder, ur ett strikt förvaltningsperspektiv, 
effektivt ska kunna sköta resurserna som kommer att frigöras inom ramen för instrumentet för 
utvecklingssamarbete, måste effekterna av dessa avtal, ur ett strikt utvecklingshänseende, 
mätas noggrant, inte bara till och med 2013, men utan till 2020. En undersökning av avtalens 
inverkan ända till 2020 är därför absolut nödvändig. 

*******

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att, som ansvarigt 
utskott, föreslå parlamentet att godkänna de tilltänkta avtalen, under förutsättning av att 
kommissionen inom det snaraste föreslår att det görs en konsekvensstudie av effekterna av 
avtalen på bananproducerande utvecklingsländer ända till 2020.
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