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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Enne rahvusvaheliste 
kaubanduslepingute üle peetavate 
läbirääkimiste alustamist või sellise 
lepingu laiendamist uutele riikidele tuleks 
süstemaatiliselt teostada ja kasutada 
mõju-uuringuid, kui nendel lepingutel või 
laiendamistel on otsene mõju liidu 
äärepoolseimate piirkondade majandusele 
ja tootmisele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4b) Ecuador, koos Colombiaga üks 
peamisi liidu turule jõudvate banaanide 
tootjaid ja tarnijaid, on lepinguga 
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ühinemas. Seetõttu tuleb Ecuadorile 
laiendada kehtivat banaane käsitlevat 
stabiilsusmehhanismi. Kuid praeguse 
banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi 
kohaldamine on osutunud ebatõhusaks. 
Kogemused näitavad, et mehhanism ei ole 
kuigi paindlik, ja see kahjustab tema 
tõhusust. Kolm aastat järjest on Peruu 
puhul iga-aastane impordi signaalkogus 
ületatud, ilma et mingeid meetmeid oleks 
võetud. Seetõttu tuleb teha muudatusi, 
tagamaks et kohaldatav menetlus oleks 
kiirem ja lihtsustatum ja et paraneks 
teabevahetus Euroopa Parlamendi, 
komisjoni ja liikmesriikide vahel, eelkõige 
võttes kasutusele varajase hoiatuse, kui 
80 % impordi signaalkogusest on 
ületatud, ning luues hindade 
vaatluskeskuse.

Muudatusettepanek3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 1 – taane 1 – punkt 2 a (uus) 
Määrus (EL) nr 19/2013
Artikkel 1 – punkt h

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

2a. Artikli 1 punkt h asendatakse 
järgmisega:

h) „üleminekuperiood” – 10 aastat 
alates lepingu kohaldamise kuupäevast 
toote suhtes, mille kohta on lepingu I lisa 
1. liite („Tollimaksude kaotamine”) B jao 
1. ja 2. alajaos sätestatud Colombiast ja 
Peruust pärinevate kaupade tollitariifide 
kaotamise ajakavas („tollitariifide 
kaotamise ajakava”) tariifide kaotamise 
perioodiks ette nähtud alla 10 aasta või 
tariifide kaotamise periood, millele 
lisandub kolm aastat toodete puhul, mille 
suhtes on tollitariifide kaotamise ajakavas 
tariifide kaotamise perioodiks ette nähtud 
10 aastat või rohkem. tariifide kaotamise 
perioodiks ette nähtud alla 10 aasta või 
tariifide kaotamise periood, millele 
lisandub kolm aastat toodete puhul, mille 

„h) „üleminekuperiood” – 10 aastat 
alates lepingu kohaldamise kuupäevast 
toote suhtes, mille kohta on lepingu I lisa 
1. liite („Tollimaksude kaotamine”) B jao 
1. ja 2. alajaos sätestatud Colombiast, 
Ecuadorist ja Peruust pärinevate kaupade 
tollitariifide kaotamise ajakavas 
(„tollitariifide kaotamise ajakava”) tariifide 
kaotamise perioodiks ette nähtud alla 
10 aasta või tariifide kaotamise periood, 
millele lisandub kolm aastat toodete puhul, 
mille suhtes on tollitariifide kaotamise 
ajakavas tariifide kaotamise perioodiks ette 
nähtud 10 aastat või rohkem. tariifide 
kaotamise perioodiks ette nähtud alla 
10 aasta või tariifide kaotamise periood, 
millele lisandub kolm aastat toodete puhul, 
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suhtes on tollitariifide kaotamise ajakavas 
tariifide kaotamise perioodiks ette nähtud 
10 aastat või rohkem.

mille suhtes on tollitariifide kaotamise 
ajakavas tariifide kaotamise perioodiks ette 
nähtud 10 aastat või rohkem. Selle perioodi 
kohaldamine Ecuadori suhtes algab 
alates riigi ühinemisest lepinguga.“

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 1 – taane 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EL) nr 19/2013
Artikkel 15 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4a. Artikli 15 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Lõikes 1 osutatud toodete impordi 
suhtes kehtestatakse eraldi iga-aastane 
impordi signaalkogus lisas esitatud tabeli 
teise ja kolmanda veeru kohaselt. Kui 
vastaval kalendriaastal signaalkogus täitub 
kas Colombia või Peruu puhul, võtab 
komisjon kooskõlas artikli 14 lõikes 4 
osutatud kiirmenetlusega vastu 
rakendusakti, millega ta võib kas peatada 
ajutiselt soodustollimaksu, mida 
kohaldatakse vastava päritoluga toodete 
suhtes, samal aastal maksimaalselt kolmeks 
kuuks, kuid mitte kauem kui kalendriaasta 
lõpuni, või otsustada, et selline peatamine 
ei ole asjakohane.

„2. Lõikes 1 osutatud toodete impordi 
suhtes kehtestatakse eraldi iga-aastane 
impordi signaalkogus lisas esitatud tabeli 
teise, kolmanda ja neljanda veeru 
kohaselt. Kui vastaval kalendriaastal 
signaalkogus täitub kas Colombia, 
Ecuadori või Peruu puhul, võtab komisjon 
kooskõlas artikli 14 lõikes 4 osutatud 
kiirmenetlusega vastu rakendusakti, 
millega ta peatab ajutiselt 
soodustollimaksu, mida kohaldatakse 
vastava päritoluga toodete suhtes, samal 
aastal maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid 
mitte kauem kui kalendriaasta lõpuni.“

Selgitus

Euroopa Parlamendil ja nõukogul on vaja igakuiselt teavet banaanide impordi ja selle 
tulemusel saadud kasumi kohta impordi mõju-uuringute kaudu, enne kui saavutatakse 
signaalkogus. ELi, Colombia ja Peruu vahelises lepingus on sätestatud, et „kui vastaval 
kalendriaastal signaalkogus täitub (...), võib EL peatada ajutiselt soodustollimaksu (I lisa 1. 
liite A jagu). Ehk teisisõnu võib signaalkoguse täitumisel mehhanismi automaatselt käivitada.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – taane 1 – punkt 4 b (uus)
Määrus (EL) nr 19/2013
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4b. Artiklisse 15 lisatakse järgmine 
lõige: 
„2a. Komisjon peab teavitama Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu Colombiast, 
Ecuadorist ja Peruust pärit 
banaaniimpordi suundumustest ja nende 
mõjust liidu turule ja liidu tootjatele. 
Sellel eesmärgil peab komisjon teostama 
hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks analüüsi 
möödunud aasta viimase üheksa kuu 
kohta ja edastama selle Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
Analüüs peab võimaldama hinnata turu 
võimaliku destabiliseerumise ohtu ja 
ennetama impordi suundumusi 
järelejäänud kalendriaastal. Selleks peab 
komisjon võtma arvesse kõiki möödunud 
aasta jooksul kogunenud andmeid, 
eelkõige ELi toodangut, impordikoguseid, 
banaani müügihinda ELi banaaniturul ja 
eelkõige banaane tootvate riikide turul 
ning hindu välisriikides. Lisaks peab 
komisjon hindama mõju ELi tootjatele, 
eriti nende tööhõivele ja sissetulekule.
Kui impordikogused saavutavad ühe või 
mitme lepingu osalisriigi puhul 80 % 
stabiilsusmehhanismi kohaldamiseks 
vajalikust signaalkogusest, millele on 
osutatud käesoleva määruse lisas, peab 
komisjon hoiatama Euroopa Parlamenti 
ja nõukogu ametliku kirjaliku menetluse 
teel ja esitab neile analüüsi impordi mõju 
kohta ELi banaaniturule.“

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – taane 1 – punkt 4 c (uus)
Määrus (EL) nr 19/2013
Artikkel 15 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

4c. Artikli 15 lõige 3 jäetakse välja. 
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„3. Otsuse tegemisel selle kohta, kas 
tuleks kohaldada lõikes 2 nimetatud 
meetmeid, võtab komisjon arvesse 
vaatlusaluse impordi mõju liidu 
banaanituru olukorrale. Uuritakse muu 
hulgas selliseid tegureid nagu 
vaatlusaluse impordi mõju liidu 
hinnatasemele, teistest kohtadest lähtuva 
impordi areng ja liidu turu üldine 
stabiilsus.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – taane 1 – punkt 4 d (uus)
Määrus (EL) nr 19/2013
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4d. Artiklisse 15 lisatakse järgmine 
lõige:
„3a. Selleks et võimaldada impordi ja 
ELi banaanituru olukorra 
üksikasjalikumat hindamist, võtab 
komisjon kasutusele täpsed 
statistikavahendid, mis võtavad arvesse 
suundumusi imporditavate banaanide 
koguste ja hindade puhul, sh igakuiselt ja 
eelkõige ELi banaane tootvates 
liikmesriikides. Komisjon avaldab oma 
internetisaidil ja ajakohastab iga kolme 
kuu tagant andmeid roheliste banaanide 
hinnasuundumuste kohta ELi turul. 
Komisjon võib korraldada järelevalve 
teemalisi erakorralisi koosolekuid, millel 
osalevad liikmesriigid ja huvirühmad.“

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – taane 1 – punkt 4 e (uus)
Määrus (EL) nr 19/2013
Artikkel 15 – lõige 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4e. Artiklisse 15 lisatakse järgmine 
lõige:
„7a. Komisjon esitab 1. jaanuariks 2019 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande banaane käsitleva 
stabiilsusmehhanismi kohaldamise kohta. 
Aruanne sisaldab hinnangut 
banaaniimpordi suundumuste ja nende 
mõju kohta liidu turule ja liidu tootjatele. 
Kui aruandest ilmneb liidu banaanituru 
või ELi tootjate olukorra tõsine 
halvenemine või selle oht, siis kavandab 
komisjon asjakohaste meetmete, sh 
tasakaalustavate kõrvalmeetmete 
võtmise.“

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 20/2013
Artikkel 15 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1a. Artikli 15 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Lõikes 1 osutatud toodete Kesk-
Ameerika riikidest pärit impordi suhtes 
kehtestatakse eraldi iga-aastane impordi 
signaalkogus lisas esitatud tabeli kohaselt. 
Lõikes 1 osutatud toodete 
soodustollimaksuga impordi puhul tuleb 
esitada lepingu II lisa („Mõiste 
„päritolustaatusega tooted” määratlus ja 
halduskoostöö viisid”) kohane 
päritolutõend ning selle Kesk-Ameerika 
riigi pädeva asutuse välja antud 
eksporditõend, kust tooted eksporditakse. 
Kui vastaval kalendriaastal mõne Kesk-
Ameerika riigi signaalkogus täitub, võtab 
komisjon kooskõlas artikli 14 lõikes 4 
osutatud kiirmenetlusega vastu 
rakendusakti, millega ta võib kas peatada 
ajutiselt soodustollimaksu, mida 

„2. Lõikes 1 osutatud toodete Kesk-
Ameerika riikidest pärit impordi suhtes 
kehtestatakse eraldi iga-aastane impordi 
signaalkogus lisas esitatud tabeli kohaselt. 
Lõikes 1 osutatud toodete 
soodustollimaksuga impordi puhul tuleb 
esitada lepingu II lisa („Mõiste 
„päritolustaatusega tooted” määratlus ja 
halduskoostöö viisid”) kohane 
päritolutõend ning selle Kesk-Ameerika 
riigi pädeva asutuse välja antud 
eksporditõend, kust tooted eksporditakse. 
Kui vastaval kalendriaastal mõne Kesk-
Ameerika riigi signaalkogus täitub, võtab 
komisjon kooskõlas artikli 14 lõikes 4 
osutatud kiirmenetlusega vastu 
rakendusakti, millega ta peatab ajutiselt 
soodustollimaksu, mida kohaldatakse 
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kohaldatakse vastava päritoluga toodete 
suhtes, samal aastal maksimaalselt kolmeks 
kuuks, kuid mitte kauem kui kalendriaasta 
lõpuni, või otsustada, et selline peatamine 
ei ole asjakohane.

vastava päritoluga toodete suhtes, samal 
aastal maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid 
mitte kauem kui kalendriaasta lõpuni.“

Selgitus

Euroopa Parlamendil ja nõukogul on vaja igakuiselt teavet banaanide impordi ja 
banaanidest saadud kasumi kohta impordi mõju-uuringute kaudu, enne kui saavutatakse 
signaalkogus. ELi ja Kesk-Ameerika riikide vahelises lepingus on sätestatud, et niipea kui 
signaalkogus täitub, võib EL peatada ajutiselt soodustollimaksu, ehk teisisõnu võib 
signaalkoguse täitumisel mehhanismi automaatselt käivitada.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 b (uus)
Määrus (EL) nr 20/2013
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. Artiklisse 15 lisatakse järgmine 
lõige:
„2a. Komisjon peab teavitama Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu Costa Ricast, El 
Salvadorist, Guatemalast, Hondurasest, 
Nicaraguast ja Panamast pärit 
banaaniimpordi suundumustest ja nende 
mõjust liidu turule ja liidu tootjatele. 
Sellel eesmärgil peab komisjon teostama 
hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks analüüsi 
möödunud aasta viimase üheksa kuu 
kohta ja edastama selle Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
Analüüs peab võimaldama hinnata turu 
võimaliku destabiliseerumise ohtu ja 
ennetama impordi suundumusi 
järelejäänud kalendriaastal. Selleks peab 
komisjon võtma arvesse kõiki möödunud 
aasta jooksul kogunenud andmeid, 
eelkõige ELi toodangut, impordikoguseid, 
banaani müügihinda ELi banaaniturul ja 
eelkõige banaane tootvate liikmesriikide 
turul ning hindu välisriikides. Lisaks peab 
komisjon hindama mõju ELi tootjatele, 
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eriti nende tööhõivele ja sissetulekule.
Kui impordikogused saavutavad ühe või 
mitme lepingu osalisriigi puhul 80 % 
stabiilsusmehhanismi kohaldamiseks 
vajalikust signaalkogusest, millele on 
osutatud käesoleva määruse lisas, peab 
komisjon hoiatama Euroopa Parlamenti 
ja nõukogu ametliku kirjaliku menetluse 
teel ja esitama neile analüüsi impordi 
mõju kohta ELi banaaniturule.“

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 c (uus)
Määrus (EL) nr 20/2013
Artikkel 15 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1c. Artikli 15 lõige 3 jäetakse välja.
3. Otsuse tegemisel selle kohta, kas 
tuleks kohaldada lõikes 2 nimetatud 
meetmeid, võtab komisjon arvesse 
vaatlusaluse impordi mõju liidu 
banaanituru olukorrale. Uuritakse muu 
hulgas selliseid tegureid nagu 
vaatlusaluse impordi mõju liidu 
hinnatasemele, teistest kohtadest lähtuva 
impordi areng ja liidu turu üldine 
stabiilsus.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 d (uus)
Määrus (EL) nr 20/2013
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1d. Artiklisse 15 lisatakse järgmine 
lõige:
„3a. Selleks et võimaldada impordi ja 
ELi banaanituru olukorra 
üksikasjalikumat hindamist, võtab 
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komisjon kasutusele täpsed 
statistikavahendid, mis võtavad arvesse 
suundumusi seoses imporditavate 
banaanide koguste ja hindadega, sh 
igakuiselt ja eelkõige ELi banaane 
tootvates liikmesriikides. Komisjon 
avaldab oma internetisaidil ja 
ajakohastab iga kolme kuu tagant 
andmeid roheliste banaanide 
hinnasuundumuste kohta ELi turul. 
Komisjon võib korraldada järelevalve 
teemalisi erakorralisi koosolekuid, millel 
osalevad liikmesriigid ja huvirühmad.“

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 e (uus)
Määrus (EL) nr 20/2013
Artikkel 15 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1e. Artiklisse 15 lisatakse järgmine 
lõige:
„7a. Komisjon esitab 1. jaanuariks 2019 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande banaane käsitleva 
stabiilsusmehhanismi kohaldamise kohta. 
Aruanne sisaldab hinnangut 
banaaniimpordi suundumuste ja nende 
mõju kohta liidu turule ja liidu tootjatele. 
Kui aruandest ilmneb liidu banaanituru 
või ELi tootjate olukorra tõsine 
halvenemine või selle oht, siis kavandab 
komisjon asjakohaste meetmete, sh 
kompenseerivate kõrvalmeetmete 
võtmise.“
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