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Alteração  32 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Relatório A7-0249/2012 

Bernd Lange 

Aplicação da cláusula bilateral de salvaguarda e do mecanismo de estabilização para as 

bananas do Acordo Comercial entre a UE e a Colômbia e o Peru 

COM(2011) 0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD). 

Proposta de regulamento 

Artigo 10  

 

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que um produto originário da 

Colômbia ou do Peru esteja a ser 

importado em quantidades de tal forma 

acrescidas e em condições tais que causem 

ou ameacem causar uma grave 

deterioração da situação económica de uma 

ou mais das regiões ultraperiféricas da 

União referidas no artigo 349.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia, 

pode ser instituída uma medida de 

salvaguarda em conformidade com as 

disposições previstas no presente capítulo. 

Sempre que um produto originário da 

Colômbia ou do Peru esteja a ser 

importado em quantidades acrescidas e que 

causem ou ameacem causar a deterioração 

de uma produção, de uma fileira agrícola 

ou económica, da situação económica de 

uma ou mais das regiões ultraperiféricas da 

União referidas no artigo 349.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia, 

é imediatamente instituída uma medida de 

salvaguarda. Esta medida de salvaguarda 

consiste num novo aumento da taxa 

aduaneira ao nível da taxa aduaneira 

máxima aplicável no seio da OMC. 

 Logo após a entrada em vigor do acordo 

entre a União Europeia, a Colômbia e o 

Peru, serão previstos fundos adicionais 

adequados a fim de garantir a 

competitividade das produções, fileiras e 

setores económicos potencialmente 

ameaçados nas RUP. 

Or. fr 
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5.9.2012 A7-0249/33 

Alteração  33 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0249/2012 

Bernd Lange 

Aplicação da cláusula bilateral de salvaguarda e do mecanismo de estabilização para as 

bananas do Acordo Comercial entre a UE e a Colômbia e o Peru 

COM(2011) 0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD). 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Caso decida suspender o direito 

aduaneiro preferencial aplicável, a 

Comissão aplica o menos elevado dos 

direitos seguintes: a taxa de base do 

direito aduaneiro ou a taxa do direito 

NMF em vigor no momento em que tal 

medida seja tomada. 

3. Caso decida suspender o direito 

aduaneiro preferencial aplicável, a 

Comissão aplica o direito aduaneiro 

máximo aplicável no âmbito da OMC. 

Or. fr 
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5.9.2012 A7-0249/34 

Alteração  34 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0249/2012 

Bernd Lange 

Aplicação da cláusula bilateral de salvaguarda e do mecanismo de estabilização para as 

bananas do Acordo Comercial entre a UE e a Colômbia e o Peru 

COM(2011) 0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. As medidas mencionadas nos n.ºs 2 e 3 

podem ser aplicáveis apenas durante o 

período que termina em 31 de dezembro 

de 2019. 

Suprimido 

Or. fr 
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5.9.2012 A7-0249/35 

Alteração  35 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0249/2012 

Bernd Lange 

Aplicação da cláusula bilateral de salvaguarda e do mecanismo de estabilização para as 

bananas do Acordo Comercial entre a UE e a Colômbia e o Peru 

COM(2011) 0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD). 

Proposta de regulamento 

 Anexo I – Título e parte introdutória (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

Quadro relativo aos volumes de 

importação de desencadeamento para a 

aplicação do mecanismo de estabilização 

para as bananas previsto no anexo I, 

apêndice I, secção B, do Acordo: para a 

Colômbia, subsecção 1A, ponto 1, alínea n, 

e para o Peru, subsecção 2A, ponto 1, 

alínea i. 

Os volumes de importação de 

desencadeamento para a aplicação do 

mecanismo de estabilização para as 

bananas previsto no anexo I, apêndice I, 

secção B, do Acordo: para a Colômbia, 

subsecção 1A, ponto 1, alínea n, e para o 

Peru, subsecção 2A, ponto 1, alínea i, são 

definidos do seguinte modo: 

 o  volume de importação “de 

desencadeamento” para a Colômbia é de 

135 000 toneladas, a partir de 1 de janeiro 

de 2010; 

 o volume de importação “de 

desencadeamento” para o Peru é de 

67 500 toneladas, a partir de 1 de janeiro 

de 2010. 

Or. fr 

 

 


