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TARKISTUKSET 001-013 
esittäjä(t): Kansainvälisen kaupan valiokunta

Mietintö
Marielle de Sarnez A8-0277/2016
EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälinen suojalauseke ja 
banaaneja koskeva vakautusmekanismi

Ehdotus asetukseksi (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) On tarpeen toteuttaa ja käyttää 
vaikutustutkimuksia järjestelmällisesti 
ennen kansainvälisiä kauppasopimuksia 
koskevia neuvotteluja ja aina kun 
sopimusta laajennetaan koskemaan uusia 
valtioita, joilla on suora vaikutus unionin 
syrjäisimpien alueiden talouksiin ja 
tuotantoihin.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Ecuador, joka on Kolumbian ohella 
yksi suurimmista banaanintuottajista ja -
toimittajista unioniin, on liittymässä 
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sopimukseen. Siksi nykyistä banaaneja 
koskevaa vakautusmekanismia olisi 
laajennettava kattamaan myös Ecuador. 
Nykyisen banaaneja koskevan 
vakautusmekanismin soveltaminen on 
kuitenkin osoittautunut tehottomaksi. 
Kokemukset ovat osoittaneet, että 
mekanismi on joustamaton, mikä 
heikentää sen vaikuttavuutta. Perun 
osalta määritetty kynnystuontimäärä 
ylitettiin kolmena peräkkäisenä vuotena, 
minkä johdosta ei kuitenkaan toteutettu 
toimenpiteitä. Näistä syistä tarvitaan 
muutoksia sen varmistamiseksi, että 
sovellettava menettely on nopeampi ja 
yksinkertaistettu, jotta parannetaan 
tiedonkulkua Euroopan parlamentin, 
komission ja jäsenvaltioiden välillä, 
erityisesti antamalla varhaisvaroitus, kun 
80 prosenttia kynnystuontimäärästä 
ylittyy, ja perustamalla hintojen 
seurantaryhmä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 19/2013
1 artikla – h alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2 a) Korvataan 1 artiklan h alakohta 
seuraavasti:

h) ’siirtymäkaudella’ sopimuksen 
soveltamispäivästä alkavaa kymmenen 
vuoden jaksoa sellaisen tuotteen osalta, 
jolle on sopimuksen liitteen I lisäyksessä 1 
(Tullien poistaminen) olevan B jakson 1 ja 
2 alajaksossa esitetyssä tullien 
poistoluettelossa Kolumbiasta ja Perusta 
peräisin olevien tavaroiden osalta, 
jäljempänä ’tullien poistoluettelo’, 
määrätty alle kymmenen vuoden pituinen 
tullien poistamiskausi, tai tullien 
poistamiskautta lisättynä kolmella vuodella 
sellaisen tuotteen osalta, jolle on tullien 
poistoluettelossa määrätty vähintään 
kymmenen vuoden pituinen tullien 

”h) ’siirtymäkaudella’ sopimuksen 
soveltamispäivästä alkavaa kymmenen 
vuoden jaksoa sellaisen tuotteen osalta, 
jolle on sopimuksen liitteen I lisäyksessä 1 
(Tullien poistaminen) olevan B jakson 1 ja 
2 alajaksossa esitetyssä tullien 
poistoluettelossa Kolumbiasta, 
Ecuadorista ja Perusta peräisin olevien 
tavaroiden osalta, jäljempänä ’tullien 
poistoluettelo’, määrätty alle kymmenen 
vuoden pituinen tullien poistamiskausi, tai 
tullien poistamiskautta lisättynä kolmella 
vuodella sellaisen tuotteen osalta, jolle on 
tullien poistoluettelossa määrätty vähintään 
kymmenen vuoden pituinen tullien 
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poistamiskausi. poistamiskausi. Tämän kauden 
soveltaminen Ecuadoriin alkaa sen 
liityttyä sopimukseen.”

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 19/2013
15 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

4 a) Korvataan 15 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tuotteiden tuonnille vahvistetaan erillinen 
vuotuinen kynnystuontimäärä liitteessä 
olevan taulukon toisessa ja kolmannessa 
sarakkeessa esitetyn mukaisesti. Kun joko 
Kolumbian tai Perun kynnystuontimäärä 
täyttyy kyseisen kalenterivuoden aikana, 
komissio hyväksyy 14 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellistä menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanosäädöksen, 
jonka nojalla se voi joko väliaikaisesti 
suspendoida alkuperältään vastaaviin 
tuotteisiin sovellettavan etuustullin samana 
vuonna enintään kolmeksi kuukaudeksi 
muttei kyseisen kalenterivuoden loppua 
pitemmälle tai päättää, että tällainen 
suspendointi ei ole aiheellinen.

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tuotteiden tuonnille vahvistetaan erillinen 
vuotuinen kynnystuontimäärä liitteessä 
olevan taulukon toisessa, kolmannessa ja 
neljännessä sarakkeessa esitetyn 
mukaisesti. Kun Kolumbian, Ecuadorin tai 
Perun kynnystuontimäärä täyttyy kyseisen 
kalenterivuoden aikana, komissio 
hyväksyy 14 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellistä menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanosäädöksen, 
jonka nojalla se väliaikaisesti suspendoi 
alkuperältään vastaaviin tuotteisiin 
sovellettavan etuustullin samana vuonna 
enintään kolmeksi kuukaudeksi muttei 
kyseisen kalenterivuoden loppua 
pitemmälle.”

Perustelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston on saatava kuukausittain tietoa banaanien tuonnista ja 
siitä saatavasta tuotosta, joka koskee tuonnin arvioinnissa vaikutusta ennen 
kynnystuontimäärän saavuttamista. EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen sopimuksen 
mukaan ”kun kynnystuontimäärä täyttyy (...), EU-osapuoli saattaa tilapäisesti suspendoida 
(...) etuustullin” (liitteen I lisäyksessä 1 oleva A jakso). Tämä tarkoittaa, että mekanismi voisi 
käynnistyä automaattisesti, kun kynnystuontimäärä täyttyy.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 19/2013
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b) Lisätään 15 artiklaan kohta 
seuraavasti: 
”2 a. Komission pitää Euroopan 
parlamentin ja neuvoston ajan tasalla 
Kolumbiasta, Ecuadorista ja Perusta 
tulevan banaanien tuonnin kehityksestä 
ja sen vaikutuksesta unionin 
markkinoihin ja eurooppalaisiin 
tuottajiin. Tätä varten se laatii viimeistään 
kunkin vuoden lokakuun 1 päivänä 
vuotuisen analyysin, joka koskee 
edeltävän vuoden yhdeksää viimeistä 
kuukautta, ja toimittaa sen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
Analyysin perusteella on voitava arvioida 
mahdollisen markkinoiden epävakauden 
riskit ja ennakoida tuonnin kehitystä 
jäljellä olevan kalenterivuoden aikana. 
Tätä varten komissio ottaa huomioon 
edeltävän vuoden aikana kerätyt tiedot, 
etenkin eurooppalaisen tuotannon 
määrän, tuonnin määrän sekä banaanin 
myyntihinnan unionin markkinoilla, 
etupäässä banaanintuottajamaissa, ja 
hinnat ulkomailla. Lisäksi komissio arvioi 
vaikutukset eurooppalaisiin tuottajiin 
etenkin työllisyyden ja tulojen tasolla.
Jos tuonnin määrä saavuttaa yhdessä tai 
useammassa sopimuksen osapuolena 
olevassa maassa 80 prosenttia tämän 
asetuksen liitteessä vahvistetusta 
vakautusmekanismin 
kynnystuontimäärästä, komissio varoittaa 
siitä virallisesti Euroopan parlamenttia ja 
neuvostoa kirjallisesti ja toimittaa niille 
analyysin tuonnin vaikutuksista unionin 
banaanimarkkinoilla.”
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 19/2013
15 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

4 c) Poistetaan 15 artiklan 3 kohta.
3. Kun komissio päättää 2 kohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamisen 
aloittamisesta, se tarkastelee kyseisen 
tuonnin vaikutusta unionin 
banaanimarkkinoiden tilanteeseen. Tässä 
tarkastelussa on otettava huomioon 
sellaiset tekijät kuin kyseisen tuonnin 
vaikutus unionin hintatasoon, muualta 
tulevan tuonnin kehitys ja unionin 
markkinoiden yleinen vakaus.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 d alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 19/2013
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 d) Lisätään 15 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”3 a. Jotta unionin banaanimarkkinoiden 
tuonti ja tila voitaisiin arvioida 
yksityiskohtaisemmin, komissio ottaa 
käyttöön täsmälliset tilastolliset välineet, 
joissa otetaan huomioon muutokset 
banaanien tuonnin määrässä ja hinnassa, 
mukaan luettuina määrät ja hinnat 
kuukausittain etupäässä unionin 
tuottajamaissa. Komissio julkistaa 
verkkosivustollaan ja päivittää kolmen 
kuukauden välein tiedot, jotka koskevat 
vihreän banaanin hinnan kehitystä 
unionin banaanimarkkinoilla. Komissio 
voi kutsua koolle ad hoc -
seurantakokouksia, joihin osallistuvat 
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jäsenvaltiot ja sopimuksen osapuolina 
olevat maat.”

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 e alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 19/2013
15 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 e) Lisätään 15 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”7 a. Komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
banaaneja koskevan vakautusmekanismin 
soveltamisesta ennen 1 päivää 
tammikuuta 2019. Kertomukseen sisältyy 
arvio banaanien tuonnin kehityksestä ja 
sen vaikutuksesta unionin markkinoihin 
ja tuottajiin. Jos kertomuksessa todetaan 
unionin banaanimarkkinoiden ja/tai 
tuottajien tilanteen vakava 
heikkeneminen tai vakavan 
heikkenemisen uhka, komissio harkitsee 
asianmukaisten toimenpiteiden 
toteuttamista, korvaavat 
liitännäistoimenpiteet mukaan luettuina.”

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 20/2013
15 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1 a) Korvataan 15 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tuotteiden tuonnille vahvistetaan erillinen 
vuotuinen kynnystuontimäärä liitteessä 
olevassa taulukossa esitetyn mukaisesti. 
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
tuonti etuustullia soveltaen edellyttää 
sopimuksen liitteessä II (Käsitteen 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tuotteiden tuonnille vahvistetaan erillinen 
vuotuinen kynnystuontimäärä liitteessä 
olevassa taulukossa esitetyn mukaisesti. 
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
tuonti etuustullia soveltaen edellyttää 
sopimuksen liitteessä II (Käsitteen 
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’alkuperätuotteet’ määrittely ja 
hallinnollisen yhteistyön menetelmät) 
vahvistetun alkuperäselvityksen lisäksi, 
että esitetään sen Keski-Amerikan maan, 
josta tuotteet viedään, toimivaltaisen 
viranomaisen myöntämä vientitodistus. 
Kun jonkin Keski-Amerikan maan 
kynnystuontimäärä täyttyy kyseisen 
kalenterivuoden aikana, komissio 
hyväksyy 14 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellistä menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanosäädöksen, 
jonka nojalla se voi joko väliaikaisesti 
suspendoida alkuperältään vastaaviin 
tuotteisiin sovellettavan etuustullin samana 
vuonna enintään kolmeksi kuukaudeksi 
muttei kyseisen kalenterivuoden loppua 
pitemmälle tai päättää, että tällainen 
suspendointi ei ole aiheellinen.

’alkuperätuotteet’ määrittely ja 
hallinnollisen yhteistyön menetelmät) 
vahvistetun alkuperäselvityksen lisäksi, 
että esitetään sen Keski-Amerikan maan, 
josta tuotteet viedään, toimivaltaisen 
viranomaisen myöntämä vientitodistus. 
Kun jonkin Keski-Amerikan maan 
kynnystuontimäärä täyttyy kyseisen 
kalenterivuoden aikana, komissio 
hyväksyy 14 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua kiireellistä menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanosäädöksen, 
jonka nojalla se väliaikaisesti suspendoi 
alkuperältään vastaaviin tuotteisiin 
sovellettavan etuustullin samana vuonna 
enintään kolmeksi kuukaudeksi muttei 
kyseisen kalenterivuoden loppua 
pitemmälle.”

Perustelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston on saatava kuukausittain tietoa banaanien tuonnista ja 
siitä saatavasta tuotosta, joka koskee tuonnin arvioinnissa vaikutusta ennen 
kynnystuontimäärän saavuttamista. EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen sopimuksen 
mukaan ”kun kynnystuontimäärä täyttyy (...), EU-osapuoli saattaa tilapäisesti suspendoida 
(...) etuustullin” (liitteen I lisäyksessä 1 oleva A jakso). Tämä tarkoittaa, että mekanismi voisi 
käynnistyä automaattisesti, kun kynnystuontimäärä täyttyy.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 b kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 20/2013
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b) Lisätään 15 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”2 a. Komissio pitää Euroopan 
parlamentin ja neuvoston ajan tasalla 
Costa Ricasta, El Salvadorista, 
Guatemalasta, Hondurasista, 
Nicaraguasta ja Panamasta tulevan 
banaanien tuonnin kehityksestä ja sen 
vaikutuksesta unionin markkinoihin ja 
unionin tuottajiin. Tätä varten komissio 
laatii viimeistään kunkin vuoden 
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lokakuun 1 päivänä vuotuisen analyysin, 
joka koskee edeltävän vuoden yhdeksää 
viimeistä kuukautta, ja toimittaa se 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Analyysin perusteella on voitava arvioida 
mahdollisen markkinoiden epävakauden 
riskit ja ennakoida tuonnin kehitystä 
jäljellä olevan kalenterivuoden aikana. 
Tätä varten komissio ottaa huomioon 
edeltävän vuoden aikana kerätyt tiedot, 
etenkin eurooppalaisen tuotannon 
määrän, tuonnin määrän sekä banaanin 
myyntihinnan unionin markkinoilla, 
etupäässä banaanintuottajamaissa, ja 
hinnat ulkomailla. Lisäksi se arvioi 
vaikutukset eurooppalaisiin tuottajiin 
etenkin työllisyyden ja tulojen tasolla.
Jos tuonnin määrä saavuttaa yhdessä tai 
useammassa sopimuksen osapuolena 
olevassa maassa 80 prosenttia tämän 
asetuksen liitteessä vahvistetusta 
vakautusmekanismin 
kynnystuontimäärästä, komissio varoittaa 
siitä virallisesti Euroopan parlamenttia ja 
neuvostoa kirjallisesti ja toimittaa niille 
analyysin tuonnin vaikutuksista unionin 
banaanimarkkinoilla.”

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 c kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 20/2013
15 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1 c) Poistetaan 15 artiklan 3 kohta.
3. Kun komissio päättää 2 kohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamisen 
aloittamisesta, se tarkastelee kyseisen 
tuonnin vaikutusta unionin 
banaanimarkkinoiden tilanteeseen. Tässä 
tarkastelussa on otettava huomioon 
sellaiset tekijät kuin kyseisen tuonnin 
vaikutus unionin hintatasoon, muualta 
tulevan tuonnin kehitys ja unionin 
markkinoiden yleinen vakaus.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 d kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 20/201315 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d) Lisätään 15 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”3 a. Jotta unionin banaanimarkkinoiden 
tuonti ja tilanne voitaisiin arvioida 
yksityiskohtaisemmin, komissio ottaa 
käyttöön täsmälliset tilastolliset välineet, 
joissa otetaan huomioon muutokset 
banaanien tuonnin määrässä ja hinnassa, 
mukaan luettuina määrät ja hinnat 
kuukausittain etupäässä unionin 
tuottajamaissa. Komissio julkistaa 
verkkosivustollaan ja päivittää kolmen 
kuukauden välein tiedot, jotka koskevat 
vihreän banaanin hinnan kehitystä 
unionin banaanimarkkinoilla. Komissio 
voi kutsua koolle ad hoc 
-seurantakokouksia, joihin osallistuvat 
jäsenvaltiot ja sopimuksen osapuolina 
olevat maat.”

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 e kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 20/201315 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 e) Lisätään 15 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”7 a. Komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
banaaneja koskevan vakautusmekanismin 
soveltamisesta ennen 1 päivää 
tammikuuta 2019. Kertomukseen sisältyy 
arvio banaanien tuonnin kehityksestä ja 
sen vaikutuksesta unionin markkinoihin 
ja tuottajiin. Jos kertomuksessa todetaan 
unionin banaanimarkkinoiden ja/tai 
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tuottajien tilanteen vakava 
heikkeneminen tai vakavan 
heikkenemisen uhka, komissio harkitsee 
asianmukaisten toimenpiteiden 
toteuttamista, korvaavat 
liitännäistoimenpiteet mukaan luettuina.”
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LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

YHTEINEN LAUSUMA

Euroopan parlamentti ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että on tärkeää tehdä tiivistä 
yhteistyötä sopimuksen sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian, 
Ecuadorin ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja 
koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta 15 päivänä tammikuuta 2013 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 19/2013(1) täytäntöönpanon 
valvonnassa. Tässä tarkoituksessa ne sopivat seuraavaa:

– Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä komissio ilmoittaa sille 
kaikista erityisistä huolenaiheista, jotka liittyvät siihen, miten Kolumbia, Ecuador tai 
Peru täyttävät kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat sitoumuksensa.

– Jos Euroopan parlamentti hyväksyy suosituksen suojatoimenpiteitä koskevan 
tutkimuksen aloittamisesta, komissio tutkii tarkasti, täyttyvätkö asetuksen 
(EU) N:o 19/2013 mukaiset edellytykset aloittaa tutkimus viran puolesta. Jos komissio 
katsoo, että edellytykset eivät täyty, se antaa Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle 
valiokunnalle kertomuksen, jossa se selvittää myös kaikki tällaisen tutkimuksen 
aloittamiseen liittyvät seikat.

– Komissio arvioi unionin banaanintuottajien tilannetta 1 päivään tammikuuta 2019 
mennessä tämän asetuksen 15 artiklan 7 a kohdan mukaisesti. Jos markkinoiden tila tai 
unionin tuottajien tilanne on heikentynyt vakavasti tai on vaarassa heikentyä vakavasti, 
voidaan harkita asianmukaisia toimenpiteitä joko mekanismin voimassaoloajan 
pidentämisen muodossa sopimuksen osapuolten suostumuksella tai korvaavien 
toimenpiteiden muodossa. Komissio jatkaa vuotuisen analyysin tekemistä 
markkinatilanteesta ja unionin tuottajien tilanteesta vuoden 2020 jälkeen, mikä voi 
tarvittaessa johtaa tukitoimenpiteisiin.

YHTEINEN LAUSUMA

Euroopan parlamentti ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että on tärkeää tehdä tiivistä 
yhteistyötä sopimuksen sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Costa Rican, 
El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman välisen kauppasopimuksen 
kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin 
täytäntöönpanosta 15 päivänä tammikuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 20/2013(1) täytäntöönpanon valvonnassa. Tässä tarkoituksessa ne sopivat 
seuraavaa:

– Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä komissio ilmoittaa sille 
kaikista erityisistä huolenaiheista, jotka liittyvät siihen, miten Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua ja Panama täyttävät kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskevat sitoumuksensa.

– Jos Euroopan parlamentti hyväksyy suosituksen suojatoimenpiteitä koskevan 
tutkimuksen aloittamisesta, komissio tutkii tarkasti, täyttyvätkö asetuksen 
(EU) N:o 20/2013 mukaiset edellytykset aloittaa tutkimus viran puolesta. Jos komissio 
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katsoo, että edellytykset eivät täyty, se antaa Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle 
valiokunnalle kertomuksen, jossa se selvittää myös kaikki tällaisen tutkimuksen 
aloittamiseen liittyvät seikat.

– Komissio arvioi unionin banaanintuottajien tilannetta 1 päivään tammikuuta 2019 
mennessä tämän asetuksen 15 artiklan 7 a kohdan mukaisesti. Jos markkinoiden tila tai 
unionin tuottajien tilanne on heikentynyt vakavasti tai on vaarassa heikentyä vakavasti, 
voidaan harkita asianmukaisia toimenpiteitä joko mekanismin voimassaoloajan 
pidentämisen muodossa sopimuksen osapuolten suostumuksella tai korvaavien 
toimenpiteiden muodossa. Komissio jatkaa vuotuisen analyysin tekemistä 
markkinatilanteesta ja unionin tuottajien tilanteesta vuoden 2020 jälkeen, mikä voi 
tarvittaessa johtaa tukitoimenpiteisiin.


