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_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4 a) Det er nødvendigt at systematisere 
gennemførelsen og anvendelsen af 
konsekvensanalyser forud for 
forhandlinger m internationale 
handelsaftaler eller ved enhver udvidelse 
af en aftale til nye stater, som har direkte 
indvirkning på økonomierne og 
produktionen i regionerne i EU's yderste 
periferi.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4 b) Ecuador, en af de primære 
producenter og leverandører af bananer 
til EU, er sammen med Colombia på vej til 
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at tiltræde aftalen. Den nuværende 
stabiliseringsmekanisme for bananer bør 
derfor udvides til at omfatte Ecuador. Den 
nuværende stabiliseringsmekanisme for 
bananer har dog vist sig at være 
ineffektiv. Erfaringerne viser, at 
mekanismen ikke er tilstrækkelig 
fleksibel, hvilket hæmmer effektiviteten. I 
tre på hinanden følgende år er den 
fastlagte importgrænse for Peru blevet 
overskredet, men ingen foranstaltninger 
er blevet iværksat. Derfor bør der 
gennemføres en række ændringer for at 
sikre, at anvendelsesproceduren gøres 
hurtigere og enklere for at forbedre 
informationsudvekslingen mellem 
Europa-Parlamentet, Kommissionen og 
medlemsstaterne, navnlig ved at indføre et 
system for tidlig varsling, når 80 % af den 
fastlagte importmængde overskrides, og 
ved at etablere et prisobservatorium.

Ændringsforslag3

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 
Forordning (EF) nr. 19/2013
Artikel 1 – litra h

Gældende ordlyd Ændringsforslag

2 a Artikel 1, litra h), affattes således:
h) »overgangsperiode«: ti år efter 
datoen for aftalens anvendelse for et 
produkt, for hvilket toldafviklingsplanen 
for varer med oprindelse i Colombia og 
Peru som fastlagt i tillæg 1 (afskaffelse af 
told), afdeling B, underafdeling 1 og 2, i 
bilag I til aftalen (»toldafviklingsplanen«) 
fastsætter en toldafviklingsperiode på 
under ti år eller toldafviklingsperioden plus 
tre år for et produkt, for hvilket 
toldafviklingsplanen fastsætter en 
toldafviklingsperiode på ti år eller derover.

"h) "overgangsperiode": ti år efter 
datoen for aftalens anvendelse for et 
produkt, for hvilket toldafviklingsplanen 
for varer med oprindelse i Colombia, 
Ecuador og Peru som fastlagt i tillæg 1 
(afskaffelse af told), afdeling B, 
underafdeling 1 og 2, i bilag I til aftalen 
("toldafviklingsplanen") fastsætter en 
toldafviklingsperiode på under ti år eller 
toldafviklingsperioden plus tre år for 
produkter, for hvilket toldafviklingsplanen 
fastsætter en toldafviklingsperiode på ti år 
eller derover. Anvendelsen af denne 
periode begynder for Ecuadors 
vedkommende fra dets tiltrædelse af 
aftalen. "
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 19/2013
Artikel 15 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

4 a. Artikel 15, stk. 2, affattes således:
2. En separat årlig udløsende 
importmængde fastsættes for import af 
produkter omhandlet i stk. 1 som anført i 
anden og tredje kolonne i tabellen i bilaget. 
Når den udløsende mængde for enten 
Colombia eller Peru er nået i det 
pågældende kalenderår, vedtager 
Kommissionen efter hasteproceduren i 
artikel 14, stk. 4, en gennemførelsesretsakt, 
hvorved den enten midlertidigt kan 
suspendere den præferencetold, der finder 
anvendelse på produkter af den 
pågældende oprindelse, samme år i en 
periode på højst tre måneder, som ligger 
inden for det pågældende kalenderår, eller 
fastsætte, at en sådan suspension ikke er 
hensigtsmæssig.

"2. En separat årlig udløsende 
importmængde fastsættes for import af 
produkter omhandlet i stk. 1; som anført i 
anden, tredje og fjerde kolonne i tabellen i 
bilaget. Så snart den udløsende mængde for 
Colombia, Ecuador eller Peru er nået i det 
pågældende kalenderår, vedtager 
Kommissionen efter hasteproceduren i 
artikel 14, stk. 4, en gennemførelsesretsakt, 
hvorved den midlertidigt suspenderer den 
præferencetold, der finder anvendelse på 
produkter af den pågældende oprindelse, 
samme år i en periode på højst tre måneder, 
som ligger inden for det pågældende 
kalenderår.″

Begrundelse

Europa-Parlamentet og Rådet har behov for månedlige oplysninger om bananimporten og 
udbyttet derved i en analyse af effekten af importen, før den udløsende mængde nås. EU's 
aftale med Colombia og Peru fastsætter: "når den udløsende mængde nås... kan EU 
midlertidigt suspendere præferencetolden" (bilag I, tillæg 1, afsnit A). Med andre ord kan 
mekanismen udløses automatisk, når den udløsende mængde nås.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 19/2013
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 b. I artikel 15 indsættes følgende 
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stykke: 
"2 a. Kommissionen skal holde Europa-
Parlamentet og Rådet orienteret om 
udviklingen i bananimporten fra 
Colombia, Ecuador og Peru og dennes 
indvirkning på EU's marked og 
producenter. Kommissionen bør i denne 
henseende hvert år, senest den første 
oktober i det pågældende år, foretage en 
analyse af de sidste 9 måneder og 
fremsende denne til Parlamentet og 
Rådet. 
Denne analyse skal gøre det muligt at 
vurdere risiciene for en eventuel 
destabilisering af markedet, og forudse 
udviklingen i importen for resten af året.  
Dette forudsætter, at Kommissionen tager 
højde for alle de oplysninger, der er 
indhentet i løbet af det seneste år, navnlig 
de europæiske produktionsmængder, 
importmængden, salgsprisen for bananer 
på det europæiske marked, hovedsagelig i 
de lande, som producerer bananer, samt 
priserne i udlandet.  Kommissionen bør 
også vurdere konsekvenserne for de 
europæiske producenter, navnlig med 
hensyn til deres beskæftigelse og deres 
indkomst. 
Når importmængden når 80 % af 
tærsklen for udløsning af 
stabiliseringsmekanismen, som angivet i 
bilaget til denne forordning for et eller 
flere af de lande, der er parter i aftalen, 
bør Kommissionen formelt underrette 
Europa-Parlamentet og Rådet ved en 
skriftlig procedure og foretage en analyse 
af bananimportens indvirkning på EU-
markedet."

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 19/2013
Artikel 15 – stk. 3
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Gældende tekst Ændringsforslag

4c. Artikel 15, stk. 3, udgår 
"3. Kommissionen skal, når den træffer 
afgørelse om, hvorvidt der skal anvendes 
foranstaltninger i henhold til stk. 2, tage 
hensyn til den virkning, som den 
pågældende import har på situationen på 
EU-markedet for bananer. Denne 
undersøgelse skal omfatte faktorer såsom: 
den pågældende imports betydning for 
prisniveauet i Unionen, udviklingen i 
import fra andre kilder samt EU-
markedets generelle stabilitet.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 d (nyt)
Forordning (EF) nr. 19/2013
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4d. I artikel 15 indsættes følgende 
stykke:
"3a. Med henblik på at muliggøre en 
mere nøjagtig evaluering af importen og 
situationen på EU's bananmarked, 
indfører Kommissionen nøjagtige 
statistiske redskaber, der holder øje med 
mængden af og prisen på import af 
bananer, herunder opdelt pr. måned og 
hovedsagelig i de EU-lande, som 
producerer bananer.  Kommissionen 
offentliggør og opdaterer hver tredje 
måned oplysninger om prisudviklingen 
for umodne bananer på EU-markedet på 
sit websted. Kommissionen kan indkalde 
til ad hoc-opfølgningsmøder, hvor 
medlemsstater og vigtige parter deltager."
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 e (nyt)
Forordning (EU) nr. 19/2013
Artikel 15 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4e. I artikel 15 tilføjes følgende stykke:
"7a. Kommissionen fremsender en 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om anvendelsen af 
stabiliseringsmekanismen for bananer før 
den 1. januar 2019. Rapporten omfatter 
en vurdering af udviklingen i 
bananimporten og dennes indvirkning på 
EU-markedet og producenterne i EU. 
Kommissionen overvejer at træffe egnede 
foranstaltninger, herunder 
kompenserende foranstaltninger, hvis 
rapporten påviser en alvorlig forværring, 
eller fare for en alvorlig forværring af 
situationen på EU's bananmarked 
og/eller for de europæiske producenter."

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 20/2013
Artikel 15 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

1a. Artikel 15, stk. 2, affattes således:
2. En separat årlig udløsende 
importmængde fastsættes for import af 
produkter omhandlet i stk. 1 som anført i 
tabellen i bilaget. Importen af de i stk. 1 
omhandlede produkter til 
præferencetoldsatsen skal foruden 
oprindelsesbeviset i bilag II (vedrørende 
definition af begrebet »produkter med 
oprindelsesstatus« og metoder for 
administrativt samarbejde) til aftalen være 
betinget af, at der fremlægges et 
eksportcertifikat udstedt af de kompetente 

"2. En separat årlig udløsende 
importmængde fastsættes for import af 
produkter omhandlet i stk. 1 som anført i 
tabellen i bilaget. Importen af de i stk. 1 
omhandlede produkter til 
præferencetoldsatsen skal foruden 
oprindelsesbeviset i bilag II (vedrørende 
definition af begrebet »produkter med 
oprindelsesstatus« og metoder for 
administrativt samarbejde) til aftalen være 
betinget af, at der fremlægges et 
eksportcertifikat udstedt af de kompetente 
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myndigheder i det mellemamerikanske 
land, hvorfra produktet eksporteres. Når 
den udløsende mængde for et 
mellemamerikansk land er nået i det 
pågældende kalenderår, vedtager 
Kommissionen efter hasteproceduren i 
artikel 14, stk. 4, en gennemførelsesretsakt, 
hvorved de enten midlertidigt kan 
suspendere den præferencetold, der finder 
anvendelse på produkter af den 
pågældende oprindelse, samme år i en 
periode på højst tre måneder, som ligger 
inden for det pågældende kalenderår, eller 
fastsætte, at en sådan suspension ikke er 
hensigtsmæssig.

myndigheder i det mellemamerikanske 
land, hvorfra produktet eksporteres. Så 
snart den udløsende mængde for et 
mellemamerikansk land er nået i det 
pågældende kalenderår, vedtager 
Kommissionen efter hasteproceduren i 
artikel 14, stk. 4, en gennemførelsesretsakt, 
hvorved den midlertidigt suspenderer den 
præferencetold, der finder anvendelse på 
produkter af den pågældende oprindelse, 
samme år i en periode på højst tre måneder, 
som ligger inden for det pågældende 
kalenderår.″

Begrundelse

Europa-Parlamentet og Rådet har behov for månedlige oplysninger om bananimporten og 
udbyttet derved i en analyse af effekten af importen, før den udløsende mængde nås. EU's 
aftale med Colombia og Peru fastsætter: "når den udløsende mængde nås... kan EU 
midlertidigt suspendere præferencetolden" (bilag I, tillæg 1, afsnit A).Med andre ord kan 
mekanismen udløses automatisk, når den udløsende mængde nås.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 20/2013
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I artikel 15 indsættes følgende 
stykke: 
"2 a.  Kommissionen skal holde Europa-
Parlamentet og Rådet orienteret om 
udviklingen i bananimporten fra Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua og Panama og dennes 
indvirkning på EU-markedet og de 
europæiske producenter. Kommissionen 
bør i denne henseende hvert år, senest 
den 1. oktober i det pågældende år, 
foretage en analyse af de sidste 9 måneder 
og fremsende denne til Parlamentet og 
Rådet. 
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Denne analyse skal gøre det muligt at 
vurdere risiciene for en eventuel 
destabilisering af markedet, og forudse 
udviklingen i importen for resten af året. 
Dette forudsætter, at Kommissionen tager 
højde for alle de oplysninger, der er 
indhentet i løbet af det seneste år, navnlig 
de europæiske produktionsmængder, 
importmængden, salgsprisen for bananer 
på det europæiske marked, hovedsagelig i 
de lande, som producerer bananer, samt 
priserne i udlandet. Kommissionen bør 
også vurdere konsekvenserne for de 
europæiske producenter, navnlig med 
hensyn til deres beskæftigelse og deres 
indkomst. 
Når importmængden når 80 % af 
tærsklen for udløsning af 
stabiliseringsmekanismen som angivet i 
bilaget til denne forordning for et eller 
flere af de lande, der er parter i aftalen, 
bør Kommissionen formelt underrette 
Europa-Parlamentet og Rådet ved en 
skriftlig procedure og foretage en analyse 
af bananimportens indvirkning på EU-
markedet."

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 20/2013
Artikel 15 – stk. 3

Gældende tekst Ændringsforslag

1c. Artikel 15, stk. 3, udgår
3. Kommissionen skal, når den træffer 
afgørelse om, hvorvidt der skal anvendes 
foranstaltninger i henhold til stk. 2, tage 
hensyn til den virkning, som den 
pågældende import har på situationen for 
bananer på EU-markedet. Denne 
undersøgelse skal omfatte faktorer såsom: 
Den pågældende imports betydning for 
prisniveauet i Unionen, udviklingen i 
import fra andre kilder samt EU-markedets 
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generelle stabilitet.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 d (nyt)
Forordning (EF) nr. 20/2013
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. I artikel 15 indsættes følgende 
stykke: 
"3a. Med henblik på at muliggøre en 
mere nøjagtig evaluering af importen og 
situationen på EU's bananmarked, 
indfører Kommissionen nøjagtige 
statistiske redskaber, der holder øje med 
mængden af og prisen på import af 
bananer, herunder opdelt pr. måned og 
hovedsagelig i de EU-lande, som 
producerer bananer. Kommissionen 
offentliggør og opdaterer hver tredje 
måned oplysninger om prisudviklingen 
for umodne bananer på EU-markedet på 
sit websted. Kommissionen kan indkalde 
til ad hoc-opfølgningsmøder, hvor 
medlemsstater og vigtige parter 
deltager." "

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 e (nyt)
Forordning (EF) nr. 20/2013
Artikel 15 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. I artikel 15 tilføjes følgende stykke:
"7a. Kommissionen fremsender en 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om anvendelsen af 
stabiliseringsmekanismen for bananer før 
den 1. januar 2019. Rapporten omfatter 
en vurdering af udviklingen i 
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bananimporten og dennes indvirkning på 
EU-markedet og producenterne i EU. 
Kommissionen overvejer at træffe egnede 
foranstaltninger, herunder 
kompenserende foranstaltninger, hvis 
rapporten påviser en alvorlig forværring, 
eller fare for en alvorlig forværring af 
situationen på EU's bananmarked 
og/eller for de europæiske producenter."


