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Ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 om toldsatser for 
bananer ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. februar 2011 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EF) 
nr. 1964/2005 om toldsatser for bananer (KOM(2010)0096 – C7–0074/2010 –
2010/0056(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0096),

- der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-
0074/2010),

- der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

- der henviser til forretningsordenens artikel 55,

- der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0003/2011),

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.



P7_TC1-COD(2010)0056

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 3. februar 2011 med 
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 om toldsatser for bananer 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, 
stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure1 og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 1964/20052 fastsættes toldsatsen for bananer 
henhørende under KN-kode 0803 00 19 til 176 EUR/t fra den 1. januar 2006.

(2) Den 31. maj 2010 blev "Genèveaftalen om handel med bananer" mellem Den Europæiske 
Union og Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, 
Nicaragua, Panama, Peru og Venezuela ("aftalen"), der vedrører EU's handelsordning for 
bananer henhørende under KN-kode 0803 00 19 og dens struktur og virkemåde, 
undertegnet. 

(3) Ifølge aftalen nedsætter EU gradvis sin toldsats for bananer fra 176 EUR/t til 114 EUR/t. 
Ved den første nedsættelse, der blev anvendt med tilbagevirkende kraft fra den 15. 
december 2009, hvor aftalen blev paraferet, blev toldsatsen nedsat til 148 EUR/t. De 
efterfølgende nedsættelser gennemføres over syv år med mulighed for en udsættelse på 
højst to år, hvis aftalen om landbrugsprodukter i Verdenshandelsorganisationens (WTO's) 
Doharunde bliver forsinket. Den endelige toldsats på 114 EUR/t kommer til at gælde 
senest fra den 1. januar 2019. Toldnedsættelserne bliver bundet i WTO, når EU-listen for 
bananer er godkendt.

(4) Aftalen blev efter at have været anvendt foreløbigt siden datoen for undertegnelsen 
godkendt ved Rådets afgørelse …/…/EU3. Den trådte i kraft den […].

(5) Forordning (EF) nr. 1964/2005 bør derfor ophæves —

                                               
1 Europa-Parlamentets holdning af 3.2.2011.
2 EUT L 316 af 2.12.2005, s. 1.
3 EUT L ….



VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1964/2005 ophæves.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på datoen for aftalens ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand


