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Tarybos reglamento (EB) Nr.1964/2005 dėl bananų muitų tarifų normų 
panaikinimas ***I
2011 m. vasario 3 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1964/2005 dėl bananų muitų tarifų normų (COM(2010)0096 – C7-0074/2010 –
2010/0056(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0096),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0074/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-0003/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.



P7_TC1-COD(2010)0056

Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. vasario 3 d. per pirmąjį svarstymą, 
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011, kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1964/2005 dėl bananų muitų tarifų normų

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,
atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,
perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros1,
kadangi:

(1) Tarybos reglamente (EB) Nr. 1964/20052 numatyta, kad nuo 2006 m. sausio 1 d. muitų 
tarifų norma bananams, kurių KN kodas 0803 00 19, yra 176 EUR už metrinę toną.

(2) 2010 m. kovo 31 d. Europos Sąjunga ir Brazilija, Ekvadoras, Gvatemala, Hondūras, 
Kolumbija, Kosta Rika, Meksika, Nikaragva, Panama, Peru ir Venesuela pasirašė 
Ženevos susitarimą dėl prekybos bananais (toliau – susitarimas), kuriuo nustatė Sąjungos 
prekybos bananais, kurių KN kodas 0803 00 19, režimo struktūrą ir veikimą. 

(3) Pagal susitarimą Sąjunga turėtų palaipsniui sumažinti bananams taikomą muitų tarifą nuo 
176 iki 114 EUR už metrinę toną. Per pirmąjį mažinimo etapą, kuris nuo 2009 m. 
gruodžio 15 d. – susitarimo parafavimo dienos – buvo taikomas atgaline data, muitų 
tarifas sumažintas iki 148 EUR už metrinę toną. Toliau muitų tarifai bus mažinami 
septynerius metus kasmet, o, jei Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) Dohos derybų 
raunde kurį laiką nepavyks pasiekti susitarimo dėl žemės ūkio priemonių, atitinkamas 
tarifų mažinimo etapas gali būti atidėtas, bet ne ilgiau kaip dvejiems metams. Galutinis 
114 EUR už metrinę toną muitų tarifas turi būti pradėtas taikyti ne vėliau kaip 2019 m. 
sausio 1 d. Sumažinti PPO nustatytieji muitų tarifai bus taikomi nuo ES muitų tarifų 
bananams sąrašo sertifikavimo dienos.

(4) Nuo pasirašymo dienos laikinai taikytas susitarimas patvirtintas Tarybos 
sprendimu …/…/EB3. Jis įsigaliojo [data].

(5) Todėl reikėtų panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 1964/2005,
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1964/2005 yra panaikinamas.

2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja susitarimo įsigaliojimo dieną.

                                               
1 2011 m. vasario 3 d. Europos Parlamento pozicija.
2 OL L 316, 2005 12 2, p. 1.
3 OL L ... .



Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu
Pirmininkas Pirmininkas


