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A banánra vonatkozó vámtarifákról szóló 1964/2005/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezése  ***I
Az Európai Parlament 2011. február 3-i jogalkotási állásfoglalása a banánra vonatkozó 
vámtarifákról szóló 1964/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0096 – C7-
0074/2010 – 2010/0056(COD))
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0096),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) 
bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát 
benyújtotta a Parlamenthez (C7-0074/2010),

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

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0003/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



P7_TC1-COD(2010)0056

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. február 3-án került 
elfogadásra a banánra vonatkozó vámtarifákról szóló 1964/2005/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) 
bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében1,

mivel:

(1) Az 1964/2005/EK tanácsi rendelet2 a 0803 00 19-es KN-kódú banánra vonatkozó 
vámtarifát 2006. január 1-jétől 176 EUR/tonnában határozza meg. 

(2) 2010. május 31-én aláírásra került a genfi banánkereskedelmi megállapodás 
Brazíliával, Costa Ricával, Ecuadorral, Guatemalával, Hondurasszal, Kolumbiával, 
Mexikóval, Nicaraguával, Panamával, Peruval és Venezuelával (a továbbiakban:
megállapodás) az Unió 0803 00 19-es KN-kódú banánra vonatkozó kereskedelmi 
rendszerének szerkezetére és működésére vonatkozóan.

(3) A megállapodásnak megfelelően az Unió fokozatosan 176 EUR/tonnáról 114 
EUR/tonnára csökkenti a banánra vonatkozó vámtarifáját. A vámtarifa első 
csökkentése 148 EUR/tonnát eredményezett, amely visszamenőleges hatállyal 2009. 
december 15-től, a megállapodás parafálásának dátumától került alkalmazásra. Az ezt 
követő csökkentéseket hét évi részletben kell végrehajtani maximálisan két év 
lehetséges késedelemmel, amennyiben a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) dohai 
fordulóján késedelmet szenved a mezőgazdasági szabályozásokról szóló megállapodás 
megkötése. A végleges 114 EUR/tonna vámtarifát legkésőbb 2019. január 1-jéig kell 
elérni. A tarifacsökkentések az EU banánjegyzékének igazolásakor válnak kötelezően 
alkalmazandóvá a WTO keretein belül.

(4) Miután aláírásának napjától kezdődően ideiglenesen alkalmazásra került, a 
megállapodást a …/…/EU tanácsi határozat3 hagyta jóvá. A megállapodás […-án/-én] 
lépett hatályba.

(5) Következésképpen helyénvaló az 1964/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezése,

                                               
1 Az Európai Parlament 2011. február 3-i álláspontja.
2 HL L 316., 2005.12.2., 1. o.
3 HL L…..



ELFOGADTÁK EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1964/2005/EK rendelet hatályát veszti.

2. cikk
Ez a rendelet a megállapodás hatálybalépésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök


