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Oтмяна на Регламент (ЕО) № 1964/2005 на Съвета относно 
митническите ставки за банани ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2011 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на 
Регламент (EO) № 1964/2005 на Съвета относно митническите ставки за банани 
(COM(2010)0096 – C7-0074/2010 – 2010/0056(COD))
(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и 
Съвета (COM(2010)0096),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложение до Парламента (C7-0074/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия (A7-0003/2011),

1. Приема на първо четене изложената по-долу позиция ;

2. Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да 
внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.



P7_TC1-COD(2010)0056

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 3 февруари 2011 г. с 
оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета за отмяна на Регламент (EO) № 1964/2005 на Съвета относно митническите 
ставки за банани

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след като изпратиха проекта на законодателния акт до националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура1,

като имат предвид, че:

(1) Регламент (ЕО) № 1964/2005 на Съвета2 предвижда, че считано от 1 януари 
2006 г .  митническата ставка за банани с код по КН 0803 00 19 става 
176 EUR/тон.

(2) На 31 май 2010 г. беше подписано „Женевското споразумение за търговията с 
банани“ между Европейският съюз и Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, 
Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Перу и Венецуела
(„споразумението“), уреждащо структурата и функционирането на търговския 
режим на Съюза по отношение на бананите с код по КН 0803 00 19 .

(3) Съгласно споразумението Съюзът постепенно ще намали своята митническа 
ставка за банани от 176 EUR/тон на 114 EUR/тон. При първото намаление, 
приложено с обратна сила считано от 15 декември 2009 г. — датата на 
парафиране на споразумението, ставката бе понижена до 148 EUR/тон. 
Последващите намаления следва да се приложат в рамките на седем ежегодни 
етапа, като е възможно забавяне най-много с две години, в случай че се забави 
споразумението относно селскостопанските параметри от кръга преговори от 
Доха на Световната търговска организация (СТО). Окончателната митническа 
ставка от 114 EUR/тон следва да бъде достигната най-късно на 1 януари 2019 г. 
Намаленията на митата ще бъдат наложени в СТО в момента, в който бъде 
сертифициран списъкът за банани на ЕС.

(4) След временното си прилагане от датата на подписването, споразумението бе 
одобрено с Решение.../.../ЕС на Съвета3. То влезе в сила на […] година.

(5) Следователно е целесъобразно Регламент (ЕО) № 1964/2005 да бъде отменен,

                                               
1 Позиция на Европейския парламент от 3 февруари 2011
2 ОВ L 316, 2.12.2005 г., стр. 1.
3 ОВ L…



ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1964/2005 се отменя.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на датата на влизане в сила на споразумението.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави-членки.

Съставено в 

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател


