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Az EU–Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú 

védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus ***I 

Az Európai Parlament 2017. február 2-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az 

Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi 

megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs 

mechanizmus végrehajtásáról szóló 19/2013/EU rendelet, valamint az egyrészről az 

Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról 

szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs 

mechanizmus végrehajtásáról szóló 20/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 

2015/0112(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2015)0220), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 

Parlamenthez (C8-0131/2015), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel a Tanács képviselőjének 2016. december 20-i írásbeli 

kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A8-0277/2016), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes 

nyilatkozatát;  

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 



 

 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 
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Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. február 2-án került 

elfogadásra az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru 

közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és 

banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 19/2013/EU 

rendelet, valamint az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-

Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú 

védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 

20/2013/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi 

rendelet elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 

a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/540 rendelettel.) 

 



 

 

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 

EGYÜTTES NYILATKOZATA 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság egyetért abban, hogy szoros 

együttműködésre van szükség a megállapodás, az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, 

másrészről a Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Ecuadornak 

a kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából készült 

csatlakozási jegyzőkönyv1 által módosított, egyrészről az Európai Unió és tagállamai, 

másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás2, az egyrészről az Európai 

Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban 

foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus 

végrehajtásáról szóló, 2013. január 15-i 19/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet3, valamint az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika 

közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és 

banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló, 2013. január 15-i 

20/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet4 

végrehajtásának nyomon követése tekintetében. Ezért a következőkben állapodnak meg: 

 Az Európai Parlament illetékes bizottságának kérésére a Bizottság minden olyan 

egyedi kérdésről jelentést tesz, amely Kolumbia, Ecuador vagy Peru 

kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó kötelezettségvállalásainak 

végrehajtásával kapcsolatos. 

 Ha az Európai Parlament védintézkedési vizsgálat kezdeményezésére irányuló 

ajánlást fogad el, a Bizottság alaposan megvizsgálja, hogy a hivatalból történő 

kezdeményezésnek a 19/2013/EU rendelet és a 20/2013/EU rendelet szerinti 

                                                 
1  HL L 356., 2016.12.24., 3. o. 
2  HL L 354., 2012.12.21., 3. o. 
3  Az Európai Parlament és a Tanács 19/2013/EU rendelete (2013. január 15.) az 

egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti 
kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi 
stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról (HL L 17., 2013.1.19., 1. o.). 

4  Az Európai Parlament és a Tanács 20/2013/EU rendelete (2013. január 15.) az 
egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás 
létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és 
banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról (HL L 17., 2013.1.19., 
13. o.). 



 

 

feltételei teljesülnek-e. Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy e feltételek nem 

teljesülnek, jelentést tesz az Európai Parlament illetékes bizottságának, amelyben 

magyarázatot ad az ilyen vizsgálat kezdeményezése szempontjából fontos 

valamennyi tényezőről. 

 A Bizottság 2019. január 1-jéig felméri az uniós banántermelők helyzetét. 

Amennyiben a piac és/vagy az uniós banántermelők helyzetének súlyos romlására 

derít fényt, a részes felek egyetértésével fontolóra veheti a mechanizmus 

érvényességi időszakának meghosszabbítását. 

A stabilizációs mechanizmus lejárta után a Bizottság tovább folytatja az uniós piac és 

banántermelők helyzetének rendszeres értékelését. Tekintettel a banánágazat legkülső 

régiók tekintetében játszott jelentőségére, amennyiben a piac és/vagy az uniós 

banántermelők helyzetének súlyos romlására derít fényt, a Bizottság a tagállamokkal 

közösen megvizsgálja a helyzetet és határoz arról, hogy fontolóra kell-e venni megfelelő 

intézkedéseket. A Bizottság rendszeres nyomon követési üléseket is összehívhat a 

tagállamokkal és az érintett felekkel. 

A Bizottság statisztikai eszközöket dolgozott ki a banánbehozatal tendenciáinak és az uniós 

banánpiac helyzetének nyomon követésére és értékelésére. A Bizottság külön figyelmet fog 

fordítani a behozatal felügyeleti adatai formátumának felülvizsgálatára, hogy a 

rendszeresen frissített információk felhasználóbarátabb módon legyenek elérhetők. 

 


