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Izvješće
Marielle de Sarnez A8-0277/2016
Bilateralna zaštitna klauzula i mehanizam stabilizacije za banane iz Sporazuma o trgovini 
između EU-a te Kolumbije i Perua

Prijedlog uredbe  (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

_____________________________________________________________

Amandman 1

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4.a) Prije pregovora o međunarodnim 
trgovinskim sporazumima ili svakog 
proširenja sporazuma na nove države, a 
koji imaju izravan učinak na 
gospodarstva i proizvodnju najudaljenijih 
regija, valja izraditi i sustavno 
primjenjivati procjene učinka.

Amandman 2

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4.b) Ekvador, jedan od glavnih 
proizvođača i dobavljača banana Unije uz 
Kolumbiju, u postupku je pristupanja 
Sporazumu. Stoga bi postojećim 
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mehanizmom stabilizacije za banane 
trebalo obuhvatiti i Ekvador. Međutim, 
primjena postojećeg mehanizma 
stabilizacije za banane pokazala se 
neučinkovitom. Naime, iskustvo pokazuje 
da mehanizmu nedostaje fleksibilnosti, što 
umanjuje njegovu učinkovitost. Utvrđeni 
godišnji granični obujam uvoza za Peru 
premašen je tri godine zaredom, no nisu 
poduzete nikakve mjere. Stoga je potrebno 
unijeti promjene kako bi se postiglo to da 
je važeći postupak brži i jednostavniji radi 
poboljšanja protoka podataka između 
Europskog parlamenta, Komisije i država 
članica, posebno uključivanjem ranog 
upozorenja kada se premaši 80 % 
graničnog obujma te uspostavom 
promatračke skupine za cijene.

Amandman 3

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. − točka – 2.a (nova) 
Uredba (EZ) br. 19/2013
Članak 1. – točka h

Tekst na snazi Izmjena

2a. Članak 1. točka (h) zamjenjuje se 
sljedećim tekstom:

h) „prijelazno razdoblje” znači 10 
godina od datuma primjene Sporazuma, za 
proizvod za koji je u rasporedima ukidanja 
tarife za robu podrijetlom iz Kolumbije i 
Perua, kako je određeno pododjeljcima 1. i 
2. odjeljka B. Dodatka 1. (Ukidanje carina) 
Priloga I. Sporazumu („Raspored ukidanja 
tarife”), predviđeno razdoblje ukidanja 
tarife kraće od 10 godina, ili razdoblje 
ukidanja tarife uvećano za tri godine za 
proizvod za koji je u Rasporedu ukidanja 
tarife predviđeno razdoblje ukidanja tarife 
od 10 ili više godina.

„h) „prijelazno razdoblje” znači 10 
godina od datuma primjene Sporazuma, za 
proizvod za koji je u rasporedima ukidanja 
tarife za robu podrijetlom iz Kolumbije, 
Ekvadora i Perua, kako je određeno 
pododjeljcima 1. i 2. odjeljka B. Dodatka 
1. (Ukidanje carina) Priloga I. Sporazumu 
(„Raspored ukidanja tarife”), predviđeno 
razdoblje ukidanja tarife kraće od 10 
godina, ili razdoblje ukidanja tarife 
uvećano za tri godine za proizvod za koji je 
u Rasporedu ukidanja tarife predviđeno 
razdoblje ukidanja tarife od 10 ili više 
godina. To razdoblje za Ekvador počinje 
teći od trenutka njegova pristupanja 
Sporazumu.”
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Amandman 4

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. − točka -4.a (nova)
Uredba (EZ) br. 19/2013
Članak 15. – stavak 2.

Tekst na snazi Izmjena

4 a. U članku 15. stavak 2. zamjenjuje se 
sljedećim:

2. Posebni godišnji granični obujam 
uvoza utvrđen je za uvoz proizvodâ iz 
stavka 1.; kako je navedeno u drugom i 
trećem stupcu tablice u Prilogu. Jednom 
kada se ispuni granični obujam za 
Kolumbiju ili Peru tijekom odgovarajuće 
kalendarske godine, Komisija u skladu s 
postupkom hitnosti iz članka 14. stavka 4. 
donosi provedbeni akt kojim može ili 
privremeno obustaviti povlaštene carine 
koje se primjenjuju na proizvode 
odgovarajućeg podrijetla tijekom te iste 
godine za vremensko razdoblje koje nije 
dulje od tri mjeseca, i ne nastavlja se nakon 
kraja kalendarske godine, ili može odrediti 
da takva obustava nije primjerena.”

„2. Posebni godišnji granični obujam 
uvoza utvrđen je za uvoz proizvodâ iz 
stavka 1.; kako je navedeno u drugom, 
trećem i četvrtom stupcu tablice u Prilogu. 
Jednom kada se ispuni granični obujam za 
Kolumbiju, Ekvador ili za Peru tijekom 
odgovarajuće kalendarske godine, 
Komisija u skladu s postupkom hitnosti iz 
članka 14. stavka 4. donosi provedbeni akt 
kojim privremeno obustavlja povlaštene 
carine koje se primjenjuju na proizvode 
odgovarajućeg podrijetla tijekom te iste 
godine za vremensko razdoblje koje nije 
dulje od tri mjeseca, i ne nastavlja se nakon 
kraja kalendarske godine.”

Obrazloženje

Europski parlament i Vijeće moraju primati mjesečne podatke o uvozu banana i izvršavati 
analizu učinka tog uvoza prije nego se dosegne granični obujam. Sporazumom EU-a s 
Kolumbijom i Peruom predviđa se: „jednom kada se ispuni granični obujam (...) EU može 
privremeno obustaviti povlaštene carine” (Prilog I., Dodatak 1., odjeljak A). To znači da bi 
se mehanizam mogao automatski pokrenuti kada se dosegne granični obujam.

Amandman 5

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.b (nova)
Uredba (EZ) br. 19/2013
Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4 b. U članak 15. umeće se sljedeći 
stavak: 
„2 a. Komisija mora obavješćivati 
Europski parlament i Vijeće o kretanjima 
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uvoza banana iz Kolumbije, Ekvadora i 
Perua i njegovu učinku na tržište Unije i 
na proizvođače u Uniji. U tu svrhu 
izrađuje godišnju analizu, najkasnije do 1. 
listopada svake godine, kojom je 
obuhvaćeno posljednjih devet mjeseci 
protekle godine i dostavlja je Europskom 
parlamentu i Vijeću.
Na temelju te analize trebali bi se moći 
procijeniti rizici od eventualne 
destabilizacije tržišta i anticipirati 
kretanja uvoza tijekom ostatka 
kalendarske godine. Komisija radi toga 
mora voditi računa o svim elementima 
prikupljenima tijekom protekle godine, a 
posebno o obujmu europske proizvodnje, 
obujmu uvoza, prodajnoj cijeni banana 
na europskom tržištu banana, ponajprije 
u zemljama koje proizvode banane, i o 
cijenama u inozemstvu. Komisija mora 
ocijeniti i učinke na europske 
proizvođače, posebno kada je riječ o 
njihovoj razini zaposlenosti i prihodima.
Ako obujam uvoza dosegne 80 % 
aktivacijskog praga mehanizma 
stabilizacije navedenog u prilogu ovoj 
Uredbi za jednu ili više zemalja stranaka 
Sporazuma, Komisija o tome formalno u 
pisanom obliku obavješćuje Europski 
parlament i Vijeće te im podnosi analizu 
učinka uvoza na europsko tržište 
banana.”

Amandman 6

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.c (nova)
Uredba (EZ) br. 19/2013
Članak 15. – stavak 3.

Tekst na snazi Izmjena

4 c. U članku 15. briše se stavak 3. 
3. „3. Prilikom odlučivanja treba li 
mjere primijeniti u skladu sa stavkom 2., 
Komisija razmatra učinak dotičnog uvoza 
na stanje tržišta Unije za banane. 
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Ispitivanje uključuje čimbenike kao što 
su: učinak dotičnog uvoza na razinu 
cijene u Uniji, razvoj uvoza iz drugih 
izvora, ukupna stabilnost tržišta Unije.”

Amandman 7

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. − točka 4.d (nova)
Uredba (EZ) br. 19/2013
Članak 15. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4 d. U članak 15. umeće se sljedeći 
stavak:
„3 a. Kako bi se točnije ocijenilo kretanje 
uvoza i stanje na europskom tržištu 
banana, Komisija razrađuje precizne 
statističke alate u okviru kojih vodi 
računa o kretanjima obujma i cijena 
uvoza banana, između ostalog i na 
mjesečnoj osnovi, ponajprije u zemljama 
Unije u kojima se proizvode banane. 
Komisija na svojim internetskim 
stranicama objavljuje i svaka tri mjeseca 
ažurira podatke o kretanjima cijena 
zelenih banana na europskom tržištu 
banana. Komisija može sazvati dodatne 
ad hoc sjednice na kojima sudjeluju 
države članice i dionici.”

Amandman 8

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.e (nova)
Uredba (EZ) br. 19/2013
Članak 1. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4 e. U članku 15. umeće se sljedeći 
stavak:
„7 a. Komisija Europskom parlamentu i 
Vijeću najkasnije do 1. siječnja 2019. 
podnosi izvješće o primjeni mehanizma 
stabilizacije za banane. Izvješće sadržava 
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procjenu kretanja uvoza banana i njihova 
učinka na tržište Unije i na proizvođače u 
Uniji. Ako je u izvješću utvrđeno teško 
pogoršanje ili prijetnja od teškog 
pogoršanja stanja na tržištu banana u 
Uniji i/ili položaja europskih proizvođača, 
Komisija razmatra mogućnost 
poduzimanja odgovarajućih mjera, pa i 
popratnih kompenzacijskih mjera.”

Amandman 9

Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka 1.a (nova)
Uredba (EZ) br. 20/2013
Članak 15. – stavak 2.

Tekst na snazi Izmjena

1 a. U članku 15. stavak 2. zamjenjuje se 
sljedećim:

2. „2. Posebni godišnji granični obujam 
uvoza utvrđen je za uvoz proizvodâ iz 
stavka 1., kako je navedeno u tablici u 
Prilogu. Uvoz proizvodâ iz stavka 1. po 
povlaštenoj carinskoj stopi, pored dokaza o 
podrijetlu izrađenog prema Prilogu II. (o 
definiciji pojma „proizvoda s podrijetlom” 
i načinima upravne suradnje) Sporazuma, 
podliježe podnošenju potvrde za uvoz koju 
je izdalo nadležno tijelo zemlje Republike 
Središnje Amerike iz koje se proizvodi 
izvoze. Jednom kada se ispuni granični 
obujam za zemlju Srednje Amerike tijekom 
odgovarajuće kalendarske godine, 
Komisija u skladu s postupkom hitnosti iz 
članka 14. stavka 4. donosi provedbeni akt 
kojim može ili privremeno obustaviti 
povlaštene carine koje se primjenjuju na 
proizvode odgovarajućeg podrijetla 
tijekom te iste godine za vremensko 
razdoblje koje nije dulje od tri mjeseca, i 
ne nastavlja se nakon kraja kalendarske 
godine, ili može odrediti da takva obustava 
nije primjerena.”

„2. Posebni godišnji granični obujam 
uvoza utvrđen je za uvoz proizvodâ iz 
stavka 1., kako je navedeno u tablici u 
Prilogu. Uvoz proizvodâ iz stavka 1. po 
povlaštenoj carinskoj stopi, pored dokaza o 
podrijetlu izrađenog prema Prilogu II. (o 
definiciji pojma „proizvoda s podrijetlom” 
i načinima upravne suradnje) Sporazuma, 
podliježe podnošenju potvrde za uvoz koju 
je izdalo nadležno tijelo zemlje Republike 
Središnje Amerike iz koje se proizvodi 
izvoze. Jednom kada se ispuni granični 
obujam za zemlju Srednje Amerike tijekom 
odgovarajuće kalendarske godine, 
Komisija u skladu s postupkom hitnosti iz 
članka 14. stavka 4. donosi provedbeni akt 
kojim privremeno obustavlja povlaštene 
carine koje se primjenjuju na proizvode 
odgovarajućeg podrijetla tijekom te iste 
godine za vremensko razdoblje koje nije 
dulje od tri mjeseca, i ne nastavlja se nakon 
kraja kalendarske godine.”
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Obrazloženje

Prije nego što se dosegne granični obujam, Europski parlament i Vijeće moraju primati 
mjesečne podatke o uvozu banana i prihodima od toga u obliku analize učinka tog uvoza. 
Sporazumom između EU-a i Srednje Amerike predviđa se: „jednom kada se ispuni granični 
obujam, EU može privremeno obustaviti povlaštene carine.” To znači da se mehanizam može 
automatski pokrenuti kada se dosegne granični obujam.

Amandman 10

Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka 1.b (nova)
Uredba (EZ) br. 20/2013
Članak 15. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1 b. U članak 15. umeće se sljedeći 
stavak: 
„2 a.  Komisija obavješćuje Europski 
parlament i Vijeće o kretanjima uvoza 
banana iz Kostarike, El Salvadora, 
Gvatemale, Hondurasa, Nikaragve i 
Paname i njegovu učinku na tržište Unije 
i na europske proizvođače. U tu svrhu 
Komisija izrađuje godišnju analizu, 
najkasnije do 1. listopada svake godine, 
kojom je obuhvaćeno posljednjih devet 
mjeseci protekle godine i dostavlja je 
Europskom parlamentu i Vijeću.
Na temelju te analize trebali bi se moći 
procijeniti rizici od eventualne 
destabilizacije tržišta i anticipirati 
kretanja uvoza tijekom ostatka 
kalendarske godine. Komisija radi toga 
mora voditi računa o svim elementima 
prikupljenima tijekom protekle godine, a 
posebno o obujmu europske proizvodnje, 
obujmu uvoza, prodajnoj cijeni banana 
na europskom tržištu banana, ponajprije 
u zemljama koje proizvode banane i o 
cijenama u inozemstvu. Isto tako mora 
ocijeniti učinke na europske proizvođače, 
posebno kada je riječ o njihovoj razini 
zaposlenosti i prihodima.
Ako obujam uvoza dosegne 80 % 
aktivacijskog praga mehanizma 
stabilizacije navedenog u prilogu ovoj 
Uredbi za jednu ili više država stranaka 
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Sporazuma, Komisija o tome formalno u 
pisanom obliku obavješćuje Europski 
parlament i Vijeće te im podnosi analizu 
učinka uvoza na europsko tržište 
banana.”

Amandman 11

Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka 1.c (nova)
Uredba (EZ) br. 20/2013
Članak 15. – stavak 3.

Tekst na snazi Izmjena

1 c. U članku 15. briše se stavak 3.
3. Prilikom odlučivanja treba li mjere 
primijeniti u skladu sa stavkom 2., 
Komisija razmatra učinak dotičnog uvoza 
na stanje tržišta Unije za banane. 
Ispitivanje uključuje čimbenike kao što 
su: učinak dotičnog uvoza na razinu 
cijene u Uniji, razvoj uvoza iz drugih 
izvora, ukupna stabilnost tržišta Unije.

Amandman 12

Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka 1.d (nova)
Uredba (EZ) br. 20/2013
Članak 15. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1 d. U članak 15. umeće se sljedeći 
stavak: 
„3 a. Kako bi se točnije ocijenila kretanja 
uvoza i stanje na europskom tržištu 
banana, Komisija razrađuje precizne 
statističke alate u okviru kojih vodi 
računa o kretanjima obujma i cijena 
uvoza banana, između ostalog i na 
mjesečnoj osnovi, ponajprije u zemljama 
Unije u kojima se proizvode banane. 
Komisija na svojim internetskim 
stranicama objavljuje i svaka tri mjeseca 
ažurira podatke o kretanjima cijena 
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zelenih banana na europskom tržištu 
banana. Komisija može sazvati dodatne 
ad hoc sjednice na kojima sudjeluju 
države članice i dionici.”

Amandman 13

Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka 1.e (nova)
Uredba (EZ) br. 20/2013
Članak 15. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1 e. U članku 15. umeće se sljedeći 
stavak:
„7 a. Komisija Europskom parlamentu i 
Vijeću najkasnije do 1. siječnja 2019. 
podnosi izvješće o primjeni mehanizma 
stabilizacije za banane. Izvješće sadržava 
procjenu kretanja uvoza banana i njihova 
učinka na tržište Unije i na proizvođače u 
Uniji. Ako je u izvješću utvrđeno teško 
pogoršanje ili prijetnja od teškog 
pogoršanja stanja na tržištu banana u 
Uniji i/ili položaja europskih proizvođača, 
Komisija razmatra mogućnost 
poduzimanja odgovarajućih mjera, pa i 
popratnih kompenzacijskih mjera.”
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PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

ZAJEDNIČKA IZJAVA

Europski parlament i Komisija suglasni su o važnosti bliske suradnje u praćenju provedbe 
Sporazuma i Uredbe (EU) br. 19/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o 
primjeni bilateralnih zaštitnih klauzula i mehanizma stabilizacije za banane iz Sporazuma o 
trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije, 
Ekvadora i Perua, s druge strane [1]. S tim ciljem suglasni su oko sljedećeg.

– Komisija nadležni odbor Europskog parlamenta na njegov zahtjev izvješćuje o 
konkretnim razlozima za zabrinutost u vezi s ispunjavanjem obveza Kolumbije, 
Ekvadora ili Perua koje se odnose na trgovinu i održiv razvoj.

– Ako Europski parlament usvoji preporuku o pokretanja zaštitnog ispitnog postupka, 
Komisija će pomno ispitati jesu li ispunjeni uvjeti iz Uredbe (EU) br. 19/2013 za 
pokretanje postupka po službenoj dužnosti. Ako Komisija smatra da uvjeti nisu 
ispunjeni, predstavit će izvješće nadležnom odboru Europskog parlamenta, uključujući 
objašnjenje svih čimbenika važnih za pokretanje takvog ispitnog postupka.

– Komisija najkasnije do 1. siječnja 2019. vrši procjenu položaja europskih proizvođača 
banana kao što se navodi u članku 15. stavku 7.a ove Uredbe. Ako se utvrdi teško 
pogoršanje ili prijetnja od teškog pogoršanja na tržištu ili položaja europskih 
proizvođača, razmatra se donošenje odgovarajućih mjera, bilo u obliku produženja 
razdoblja valjanosti mehanizma uz pristanak sporazumnih stranaka bilo u obliku 
donošenja kompenzacijskih mjera. Komisija i nakon 2020. izrađuje godišnje analize 
stanja na tržištu europskih proizvođača, što ovisno o slučaju može rezultirati 
donošenjem mjera potpore.

ZAJEDNIČKA IZJAVA

Europski parlament i Komisija suglasni su u pogledu važnosti bliske suradnje u praćenju 
provedbe Sporazuma i Uredbe (EU) br. 20/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. 
siječnja 2013. o primjeni bilateralnih zaštitnih klauzula i mehanizma stabilizacije za banane iz 
Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, te 
Kostarike, El Salvadora, Gvatemale, Hondurasa, Nikaragve i Paname, s druge strane (1). S 
tim ciljem suglasni su oko sljedećeg.

– Komisija nadležni odbor Europskog parlamenta na njegov zahtjev izvješćuje o 
konkretnim razlozima za zabrinutost u vezi s ispunjavanjem obveza Kostarike, El 
Salvadora, Gvatemale, Hondurasa, Nikaragve i Paname koje se odnose na trgovinu i 
održiv razvoj.

– Ako Europski parlament usvoji preporuku o pokretanju zaštitnog ispitnog postupka, 
Komisija će pomno ispitati jesu li ispunjeni uvjeti iz Uredbe (EU) br. 20/2013 za 
pokretanje postupka po službenoj dužnosti. Ako Komisija smatra da uvjeti nisu 
ispunjeni, podnijet će izvješće nadležnom odboru Europskog parlamenta, s 
objašnjenjem svih čimbenika važnih za pokretanje takvog ispitnog postupka.

– Komisija najkasnije do 1. siječnja 2019. vrši procjenu položaja europskih proizvođača 
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banana kao što se navodi u članku 15. stavku 7.a ove Uredbe. Ako se utvrdi teško pogoršanje 
ili prijetnja od teškog pogoršanja na tržištu ili položaja europskih proizvođača, razmatra se 
donošenje odgovarajućih mjera, bilo u obliku produženja razdoblja valjanosti mehanizma uz 
pristanak sporazumnih stranaka bilo u obliku donošenja kompenzacijskih mjera. Komisija i 
nakon 2020. izrađuje godišnje analize stanja na tržištu europskih proizvođača, što ovisno o 
slučaju može rezultirati donošenjem mjera potpore.


