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Nõukogu määruse (EÜ) nr 1964/2005 (banaanide tariifimäärade kohta) 
kehtetuks tunnistamine ***I
Euroopa Parlamendi 3. veebruari 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 1964/2005 banaanide tariifimäärade kohta (KOM(2010)0096 – C7-
0074/2010 – 2010/0056(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,
– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(KOM(2010)0096);
– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 

2, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0074/2010);
– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;
– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7-0003/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;
2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;
3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.



P7_TC1-COD(2010)0056

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 3. veebruaril 2011. aastal
eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2011, millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1964/2005 banaanide tariifimäärade 
kohta 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,
pärast seadusandliku akti eelnõu edastamist liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt1

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu määruses (EÜ) nr 1964/20052 on sätestatud, et alates 1. jaanuarist 2006 on
CN-koodi 0803 00 19 alla kuuluvate banaanide tariifimäär 176 eurot/tonn.

(2) 31. mail .2010 aastal allkirjastati Euroopa Liidu ning Brasiilia, Colombia, Costa Rica, 
Ecuadori, Guatemala, Hondurase, Mehhiko, Nicaragua, Panama, Peruu ja Venezuela
vahel Genfi banaanikaubandusleping (edaspidi „leping”), milles käsitletakse liidu
kaubandusrežiimi struktuuri ja toimimist CN-koodi 0803 00 19 alla kuuluvate banaanide 
puhul. 

(3) Kooskõlas lepinguga vähendab liit banaanide suhtes kehtestatud tariifikvooti 176 eurolt 
tonni kohta järk-järgult 114 eurole tonni kohta. Esimese kärpega, mida kohaldati 
tagasiulatuvalt alates lepingu parafeerimise kuupäevast (15. detsember 2009), vähendati 
tariifikvooti 148 eurole tonni kohta. Järgnevaid kärpeid tehakse seitsme aasa jooksul üks 
kord aastas ning nende kohaldamise tähtaega võib Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
(WTO) Doha vooru põllumajandusmenetlusi käsitleva lepingu viibimise korral edasi 
lükata kõige rohkem kahe aasta võrra. Lõplik tariifimäär 114 eurot tonni kohta hakkab 
kehtima hiljemalt 1. jaanuaril 2019. Tariifimäärade vähendamist kohaldatakse WTOs 
alates banaanide tariifimäärade ELi loendi sertifitseerimise hetkest.

(4) Pärast lepingu ajutist kohaldamist alates selle allkirjastamise kuupäevast kiideti leping 
heaks nõukogu otsusega …/…/EL3. Leping jõustus […].

(5) Seepärast on asjakohane tunnistada määrus (EÜ) nr 1964/2005 kehtetuks,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määrus (EÜ) nr 1964/2005 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub lepingu jõustumise kuupäeval.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

                                               
1 Euroopa Parlamendi 3. veebruari 2011. aasta seisukoht.
2 ELT L 316, 2.12.2005, lk 1.
3 ELT L……
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