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Ändringsförslag  32 
Younous Omarjee 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0249/2012 
Bernd Lange 
Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i 

handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru 

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

Förslag till förordning 
Artikel 10 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om en produkt med ursprung i Colombia 

eller Peru importeras i sådan ökad mängd 

och till sådana villkor att den orsakar eller 

hotar att orsaka en allvarlig försämring av 

det ekonomiska läget för ett eller flera av 

unionens yttersta randområden enligt 

artikel 349 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, får 

skyddsåtgärder införas i enlighet med 

bestämmelserna i detta kapitel. 

Om en produkt med ursprung i Colombia 

eller Peru importeras i ökad mängd och 

orsakar eller hotar att orsaka skada för en 

produktion, en jordbrukssektor eller 

ekonomisk sektor eller för det ekonomiska 

läget för ett eller flera av unionens yttersta 

randområden enligt artikel 349 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt, ska 

skyddsåtgärder omedelbart införas. Denna 

skyddsåtgärd ska bestå i en höjning av 

tullsatsen till den nivå som motsvarar den 

högsta tullsats som tillämpas inom 

Världshandelsorganisationen (WTO). 

 Så snart avtalet mellan EU, Colombia och 

Peru har trätt i kraft ska det avsättas 

tillräckliga tilläggsmedel för att 

konkurrenskraften inom de produktioner 

och inom de ekonomiska branscher och 

sektorer som riskerar att drabbas i de 

yttersta randområdena ska kunna 

garanteras. 

Or. fr 
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5.9.2012 A7-0249/33 

Ändringsförslag  33 
Younous Omarjee 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0249/2012 
Bernd Lange 
Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i 

handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru 

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

Förslag till förordning 
Artikel 13 - punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om kommissionen beslutar att tillfälligt 

upphäva den tillämpliga förmånstullen ska 

den tillämpa den tull som är den lägre av 

bastullsatsen eller den mest gynnad 

nation-tullsats som är tillämplig vid den 

tidpunkt när åtgärden vidtas. 

3. Om kommissionen beslutar att tillfälligt 

upphäva den tillämpliga förmånstullen ska 

den tillämpa den högsta tullsats som 

tillämpas inom WTO. 

Or. fr 
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5.9.2012 A7-0249/34 

Ändringsförslag  34 
Younous Omarjee 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0249/2012 
Bernd Lange 
Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i 

handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru 

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

Förslag till förordning 
Artikel 13 - punkt 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. De åtgärder som nämns i punkterna 2 

och 3 får endast tillämpas under den tid 

som löper ut den 31 december 2019. 

utgår 

Or. fr 
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5.9.2012 A7-0249/35 

Ändringsförslag  35 
Younous Omarjee 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A7-0249/2012 
Bernd Lange 
Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i 

handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru 

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

Förslag till förordning 
Bilaga - rubriken och inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tröskelimportvolymer för tillämpning av 

stabiliseringsmekanismen för bananer 

enligt avsnitt B i tillägg I till bilaga I till 

avtalet: för Colombia avsnitt 1A, punkt 1 n 

och för Peru avsnitt 2A, punkt 1 i. 

Tröskelimportvolymer för tillämpning av 

stabiliseringsmekanismen för bananer 

enligt avsnitt B i tillägg I till bilaga I till 

avtalet: för Colombia avsnitt 1A, punkt 1 n 

och för Peru avsnitt 2A, punkt 1 i, ska 

fastställas enligt följande: 

 Tröskelimportvolymen för Colombia är 

135 000 ton från och med den 

1 januari 2010. 

 Tröskelimportvolymen för Peru är 

67 500 ton från och med den 

1 januari 2010. 

Or. fr 

 

 


