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_____________________________________________________________

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) este necesar să se sistematizeze 
elaborarea și utilizarea studiilor de impact 
anterioare negocierilor de acorduri 
comerciale internaționale sau oricărei 
extinderi a unui acord la alte state, studii 
care au un impact direct asupra 
economiei și producției din regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Ecuadorul, unul dintre principalii 
producători și furnizori de banane către 
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Uniune, alături de Columbia, este în curs 
de aderare la acord. Prin urmare, 
actualul mecanism de stabilizare pentru 
banane ar trebui extins pentru a include 
și Ecuadorul. Cu toate acestea, aplicarea 
actualului mecanism de stabilizare pentru 
banane s-a dovedit a fi ineficientă. Într-
adevăr, experiența ne arată că 
mecanismului îi lipsește flexibilitatea, fapt 
care îi periclitează eficacitatea. Timp de 
trei ani consecutiv s-a depășit volumul de 
importuri reprezentând pragul de 
declanșare stabilit pentru importurile din 
Peru, dar nu a fost luată nicio măsură. 
Din aceste motive, trebuie făcute 
modificări pentru a se asigura că 
procedura aplicabilă este mai rapidă și 
simplificată, pentru a îmbunătăți fluxul 
de informații dintre Parlamentul 
European, Comisie și statele membre, în 
special prin includerea unui sistem de 
alertă timpurie atunci când se depășesc 
80 % din volumele de declanșare și prin 
înființarea unui observator al prețurilor.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 
Regulamentul (UE) nr. 19/2013
Articolul 1 – litera h

Textul în vigoare Amendamentul

2a. La articolul 1, litera (h) se 
înlocuiește cu următorul text:

h) „perioadă de tranziție” înseamnă o 
perioadă de zece ani de la data aplicării 
acordului pentru un produs pentru care 
calendarul de eliminare a tarifelor pentru 
mărfuri provenind din Columbia și Peru, 
astfel cum se prevede în subsecțiunile 1 și 
2 din secțiunea B din apendicele 1 
(„Eliminarea taxelor vamale”) din anexa I 
la acord („Calendarul de eliminare a 
tarifelor”) prevede o perioadă de eliminare 
a tarifelor mai mică de zece ani, sau 
perioada de eliminare a tarifelor plus trei 

„h) „perioadă de tranziție” înseamnă o 
perioadă de zece ani de la data aplicării 
acordului pentru un produs pentru care 
programul de eliminare a tarifelor pentru 
mărfuri provenind din Columbia, Ecuador 
și Peru, astfel cum se prevede în 
subsecțiunile 1 și 2 din secțiunea B din 
apendicele 1 („Eliminarea taxelor vamale”) 
din anexa I la acord („Programe de 
eliminare a tarifelor”), prevede o perioadă 
de eliminare a tarifelor mai mică de zece 
ani sau perioada de eliminare a tarifelor 
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ani, pentru un produs, pentru care 
calendarul de eliminare a tarifelor prevede 
o perioadă de eliminare a tarifelor de zece 
ani sau mai mare. 

plus trei ani pentru un produs pentru care 
programul de eliminare a tarifelor prevede 
o perioadă de eliminare a tarifelor de zece 
ani sau mai mare. Această perioadă se 
aplică Ecuadorului începând din 
momentul aderării acestei țări la acord.”

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 19/2013
Articolul 15 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

4a. La articolul 15, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

2. Se stabilește separat un volum anual 
al importurilor de declanșare, pentru 
importurile de produse menționate la 
alineatul (1), astfel cum se indică în a doua 
și a treia coloană din tabelul din anexă. 
Odată ce volumul de declanșare pentru 
Columbia sau Peru este atins în cursul 
anului calendaristic corespunzător, 
Comisia, în conformitate cu procedura de 
urgență menționată la articolul 14 alineatul 
(4), adoptă un act de punere în aplicare prin 
care poate fie să suspende temporar taxele 
vamale preferențiale aplicate produselor de 
origine corespunzătoare, în cursul aceluiași 
an, pentru o perioadă care să nu depășească 
trei luni și care să nu depășească sfârșitul 
anului calendaristic, fie să stabilească că o 
astfel de suspendare nu este oportună.

„(2) Se stabilește un volum anual distinct 
de declanșare pentru importurile de 
produse menționate la alineatul (1); acest 
volum este indicat în a doua, a treia și a 
patra coloană din tabelul din anexă. Odată 
ce volumul de declanșare pentru Columbia, 
Ecuador sau Peru este atins în cursul 
anului calendaristic corespunzător, 
Comisia, în conformitate cu procedura de 
urgență menționată la articolul 14 alineatul 
(4), adoptă un act de punere în aplicare prin 
care suspendă temporar taxele vamale 
preferențiale aplicate produselor de origine 
corespunzătoare, în cursul aceluiași an, 
pentru o perioadă care să nu depășească 
trei luni și care să nu depășească sfârșitul 
anului calendaristic.”

Justificare

PE și Consiliul trebuie să primească lunar informații despre importurile de banane și să 
efectueze o analiză a impactului acestor importuri înainte ca volumul de declanșare să fie 
atins. Acordul UE/Columbia-Peru prevede următoarele: „în momentul în care volumul de 
declanșare este atins [...], partea UE poate suspenda temporar taxele vamale preferențiale” 
(anexa I, apendicele 1, secțiunea A). Acest lucru înseamnă că mecanismul ar putea fi 
declanșat automat în momentul în care se atinge volumul de declanșare.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 19/2013
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. La articolul 15, se introduce 
următorul alineat: 
„(2a) Comisia informează în permanență 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la evoluția importurilor de banane 
provenind din Columbia, Ecuador sau 
Peru și la impactul acestora asupra pieței 
și producătorilor din Uniune. În acest 
scop, Comisia trebuie să efectueze, cel 
târziu până la data de 1 octombrie a 
fiecărui an, o analiză anuală a ultimelor 
nouă luni ale anului anterior și să o 
transmită Parlamentului European și 
Consiliului.
Această analiză trebuie să permită să se 
evalueze riscurile prezentate de o 
eventuală destabilizare a pieței și să se 
anticipeze evoluțiile importurilor în 
perioada rămasă a anului calendaristic. 
Pentru a face acest lucru, Comisia trebuie 
să ia în considerare toate elementele 
colectate în cursul anului trecut, mai ales 
volumele producției europene, volumele 
importate, prețurile de vânzare pe piața 
europeană a bananelor, în principal în 
țările producătoare de banane, și prețurile 
practicate în străinătate. Comisia trebuie 
să evalueze, de asemenea, efectele asupra 
producătorilor europeni, mai ales asupra 
nivelului de ocupare a forței de muncă în 
rândul acestora și asupra veniturilor lor.
În cazul în care volumul importurilor 
atinge 80 % din pragul de declanșare a 
mecanismului de stabilizare menționat în 
anexa la prezentul regulament, pentru 
una sau mai multe țări care sunt parte la 
acord, Comisia trebuie să alerteze în mod 
oficial în scris Parlamentul European și 
Consiliul și să le pună la dispoziție o 
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analiză a efectului importurilor asupra 
pieței europene a bananelor.”

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 19/2013
Articolul 15 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

4c. La articolul 15, alineatul (3) se 
elimină. 

„3. Atunci când decide cu privire la 
aplicarea sau nu a unor măsuri în 
conformitate cu alineatul (2), Comisia ia 
în considerare impactul importurilor în 
cauză asupra situației pieței bananelor 
din Uniune. Analiza respectivă trebuie să 
includă factori precum: efectele 
importurilor respective asupra nivelului 
prețurilor din Uniune, evoluția 
importurilor din alte surse, stabilitatea 
globală a pieței Uniunii.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 19/2013
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4c. La articolul 15, se introduce 
următorul alineat:
„(3a) Pentru a permite realizarea 
unei evaluări mai exacte a importurilor și 
a situației pieței europene a bananelor, 
Comisia introduce instrumente statistice 
exacte care țin cont de evoluția volumului 
importurilor de banane și de prețul 
acestora, inclusiv pe perioade de o lună și 
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în principal în țările producătoare ale 
Uniunii. Comisia publică pe site-ul său de 
internet și actualizează o dată la trei luni 
datele privind evoluția prețurilor 
bananelor verzi pe piața europeană a 
bananelor. Comisia poate convoca 
reuniuni de monitorizare ad-hoc la care 
să participe statele membre și părțile 
interesate.”

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 19/2013
Articolul 15 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4e. La articolul 15, se introduce 
următorul alineat:
„(7a) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport 
referitor la aplicarea mecanismului de 
stabilizare pentru banane până la 1 
ianuarie 2019. Raportul include o 
evaluare a evoluției importurilor de 
banane și a impactului acestora asupra 
pieței și producătorilor din Uniune. În 
cazul în care raportul constată o 
deteriorare gravă sau o amenințare de 
deteriorare gravă a situației pieței 
bananelor din Uniune și/sau a 
producătorilor europeni, Comisia are în 
vedere adoptarea unor măsuri 
corespunzătoare, inclusiv a unor măsuri 
compensatorii însoțitoare.”

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 20/2013
Articolul 15 – alineatul 2
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Textul în vigoare Amendamentul

1a. La articolul 15, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

2. Se stabilește separat un volum anual 
al importurilor de declanșare, pentru 
importurile de produse menționate la 
alineatul (1), astfel cum se indică în tabelul 
din anexă. Importul de produse menționate 
la alineatul (1) la o taxă vamală 
preferențială este condiționat, pe lângă 
dovada originii, stabilită în conformitate cu 
anexa II (Definirea noțiunii de „produse 
originare” și metodele de cooperare 
administrativă) la acord, de prezentarea 
unui certificat de export emis de autoritatea 
competentă a țării din America Centrală 
din care sunt exportate produsele. Odată ce 
volumul de declanșare pentru o țară din 
America Centrală este atins în cursul 
anului calendaristic corespunzător, 
Comisia, în conformitate cu procedura de 
urgență menționată la articolul 14 alineatul 
(4), adoptă un act de punere în aplicare prin 
care poate fie să suspende temporar taxele 
vamale preferențiale aplicate produselor de 
origine corespunzătoare, în cursul aceluiași 
an, pentru o perioadă care să nu depășească 
trei luni și care să nu depășească sfârșitul 
anului calendaristic, fie să hotărască că o 
astfel de suspendare nu este oportună.

„(2) Se stabilește un volum anual distinct 
de declanșare a mecanismului pentru 
importurile de produse menționate la 
alineatul (1), astfel cum se indică în tabelul 
din anexă. Importul de produse menționate 
la alineatul (1) la o taxă vamală 
preferențială este condiționat, pe lângă 
dovada originii, stabilită în conformitate cu 
anexa II (Definiția conceptului de 
„produse originare” și metodele de 
cooperare administrativă) la acord, de 
prezentarea unui certificat de export emis 
de autoritatea competentă a țării din 
America Centrală din care sunt exportate 
produsele. Odată ce volumul de declanșare 
pentru o țară din America Centrală este 
atins în cursul anului calendaristic 
corespunzător, Comisia, în conformitate cu 
procedura de urgență menționată la 
articolul 14 alineatul (4), adoptă un act de 
punere în aplicare prin care suspendă 
temporar taxele vamale preferențiale 
aplicate produselor de origine 
corespunzătoare, în cursul aceluiași an, 
pentru o perioadă care să nu depășească 
trei luni și care să nu depășească sfârșitul 
anului calendaristic.”

Justificare

PE și Consiliul trebuie să primească lunar informații despre importurile de banane și 
profiturile obținute din banane și să efectueze o analiză a impactului acestor importuri 
înainte ca pragul să fie atins. Acordul UE/America Centrală prevede următoarele: „în 
momentul în care volumul de declanșare este atins, partea UE poate suspenda temporar 
taxele vamale preferențiale.” Acest lucru înseamnă că mecanismul ar putea fi declanșat 
automat în momentul în care se atinge volumul de declanșare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 20/2013
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. La articolul 15, se introduce 
următorul alineat: 
„(2a)  Comisia informează în permanență 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la evoluția importurilor de banane 
provenind din Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua și 
Panama și la impactul acestora asupra 
pieței și producătorilor din Uniune. În 
acest scop, Comisia trebuie să efectueze, 
cel târziu până la data de 1 octombrie a 
fiecărui an, o analiză anuală a ultimelor 
nouă luni ale anului anterior și să o 
transmită Parlamentului European și 
Consiliului.
Această analiză trebuie să permită să se 
evalueze riscurile prezentate de o 
eventuală destabilizare a pieței și să se 
anticipeze evoluțiile importurilor în 
perioada rămasă a anului calendaristic. 
Pentru a face acest lucru, Comisia trebuie 
să ia în considerare toate elementele 
colectate în cursul anului anterior, mai 
ales volumele producției europene, 
volumele importate, prețurile de vânzare 
pe piața europeană a bananelor, în 
principal în țările producătoare de 
banane, și prețurile practicate în 
străinătate. Comisia trebuie să evalueze, 
de asemenea, efectele asupra 
producătorilor europeni, mai ales asupra 
nivelului de ocupare a forței de muncă în 
rândul acestora și asupra veniturilor lor.
În cazul în care volumul importurilor 
atinge 80 % din pragul de declanșare a 
mecanismului de stabilizare menționat în 
anexa la prezentul regulament, pentru 
una sau mai multe țări care sunt parte la 
acord, Comisia trebuie să alerteze în scris 
în mod oficial Parlamentul European și 
Consiliul și să le pună la dispoziție o 
analiză a efectului importurilor asupra 
pieței europene a bananelor.”
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 20/2013
Articolul 15 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

1c. La articolul 15, alineatul (3) se 
elimină.

3. Atunci când decide cu privire la 
aplicarea sau nu a măsurilor în 
conformitate cu alineatul (2), Comisia ia 
în considerare impactul importurilor 
respective asupra situației pieței 
bananelor din Uniune. Analiza respectivă 
cuprinde factori precum: efectul 
importurilor respective asupra nivelului 
prețului din Uniune, evoluția importurilor 
din alte surse, stabilitatea generală a 
pieței Uniunii.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 20/2013
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1d. La articolul 15, se introduce 
următorul alineat: 
„3a. Pentru a permite realizarea unei 
evaluări mai exacte a importurilor și a 
situației pieței europene a bananelor, 
Comisia introduce instrumente statistice 
exacte care țin cont de evoluția volumului 
importurilor de banane și de prețul 
acestora, inclusiv pe perioade de o lună și 
în principal în țările producătoare ale 
Uniunii. Comisia publică pe site-ul său de 
internet și actualizează o dată la trei luni 
datele privind evoluția prețurilor 
bananelor verzi pe piața europeană a 
bananelor. Comisia poate convoca 
reuniuni de monitorizare ad-hoc la care 
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să participe statele membre și părțile 
interesate.”

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 20/2013
Articolul 15 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1e. La articolul 15, se introduce 
următorul alineat:
„(7a) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport 
referitor la aplicarea mecanismului de 
stabilizare pentru banane până la 1 
ianuarie 2019. Raportul include o 
evaluare a evoluției importurilor de 
banane și a impactului acestora asupra 
pieței și producătorilor din Uniune. În 
cazul în care raportul constată o 
deteriorare gravă sau o amenințare de 
deteriorare gravă a situației pieței 
bananelor din Uniune și/sau a 
producătorilor europeni, Comisia are în 
vedere adoptarea unor măsuri 
corespunzătoare, inclusiv a unor măsuri 
compensatorii însoțitoare.”


