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Banaaneista kannettavista tulleista annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1964/2005 kumoaminen ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 3. helmikuuta 2011 ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi banaaneista kannettavista tulleista 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1964/2005 kumoamisesta (KOM(2010)0096 –
C7-0074/2010 – 2010/0056(COD))
(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0096),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan
2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C7-0074/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7-0003/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.



P7_TC1-COD(2010)0056

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 3. helmikuuta 2011, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi banaaneista 
kannettavista tulleista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1964/2005 kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
207 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 
kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä1,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1964/20052 säädetään, että CN-koodiin 0803 00 19 
kuuluvien banaanien tulli on 176 euroa tonnilta 1 päivästä tammikuuta 2006.

(2) Euroopan unionin sekä Brasilian, Costa Rican, Ecuadorin, Guatemalan, Hondurasin, 
Kolumbian, Meksikon, Nicaraguan, Panaman, Perun ja Venezuelan välillä  
allekirjoitettiin 31 päivänä toukokuuta 2010 Geneven sopimus banaanien kaupasta, 
jäljempänä 'sopimus', joka koskee CN-koodiin 0803 00 19 kuuluvien banaanien unionin 
kauppajärjestelmän rakennetta ja toimintaa.

(3) Edellä mainitun sopimuksen mukaan unioni alentaa vähitellen banaanien tullin 
176 eurosta tonnilta 114 euroon tonnilta. Ensimmäisessä tullinalennuksessa, jota 
sovelletaan taannehtivasti sopimuksen parafointipäivästä eli 15 päivästä joulukuuta 
2009 alkaen, tulli alennetaan 148 euroon tonnilta. Myöhempiä tullinalennuksia 
sovelletaan seitsemänä vuotuisena eränä siten, että soveltamista voidaan mahdollisesti 
viivyttää enintään kahden vuoden ajan, jos maatalouden yksityiskohtaisten sääntöjen 
vahvistaminen Maailman kauppajärjestön (WTO) Dohan kierroksella viivästyy. 
Lopullinen tulli, 114 euroa tonnilta, on määrä saavuttaa viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2019. Tullinalennukset sidotaan WTO:ssa, kun EU:n banaaneja koskeva 
tullimyönnytysluettelo sertifioidaan.

(4) Allekirjoittamisensa jälkeen väliaikaisesti sovellettu sopimus hyväksyttiin neuvoston 
päätöksellä …/…/EU3. Sopimus tuli voimaan […].

                                               
1 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 3. helmikuuta 2011.
2 EUVL L 316, 2.12.2005, s. 1.
3 EUVL L ….



(5) Sen vuoksi on aiheellista kumota asetus (EY) N:o 1964/2005,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1964/2005.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 
jäsenvaltioissa.
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