
P7_TA-PROV(2011)0036
Regulas (EK) Nr. 1964/2005 par tarifu likmēm banāniem atcelšana ***I
Eiropas Parlamenta 2011. gada 3. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1964/2005 par 
tarifu likmēm banāniem (COM(2010)0096 – C7-0074/2010 – 2010/0056(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0096),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0074/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A7-0003/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.



P7_TC1-COD(2010)0056

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 3. februārī, lai 
pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2011, ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1964/2005 par tarifu likmēm banāniem

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru1,

tā kā:
(1) Padomes Regulā (EK) Nr. 1964/20052 ir noteikts, ka no 2006. gada 1. janvāra banāniem 

ar KN kodu 0803 00 19 ir noteikta tarifa likme EUR 176 par tonnu.
(2) Eiropas Savienība 2010. gada 31. maijā. parakstīja “Ženēvas nolīgumu par banānu 

tirdzniecību” ar Brazīliju, Ekvadoru, Gvatemalu, Hondurasu, Kolumbiju, Kostariku, 
Meksiku, Nikaragvu, Panamu, Peru un Venecuēlu attiecībā uz Eiropas Savienības 
tirdzniecības režīma struktūru un darbību banāniem ar KN kodu 0803 00 19 
(“Nolīgums”). 

(3) Saskaņā ar Nolīgumu Eiropas Savienība pakāpeniski samazinās tarifu banāniem no 
EUR 176 līdz EUR 114 par tonnu. Pirmajā samazinājumā, kuru ar atpakaļejošu spēku 
piemēroja no Nolīguma parafēšanas dienas 2009. gada 15. decembra, tarifu pazemināja 
līdz EUR 148 par tonnu. Nākamos samazinājumus piemēros pakāpeniski septiņu gadu 
laikā ar iespējamu kavējumu maksimāli par 2 gadiem, ja Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas (PTO) Dohas sarunu kārtā laikus neizdodas panākt vienošanos par 
lauksaimniecības nosacījumiem. Galīgais tarifs EUR 114 par tonnu ir jāpanāk vēlākais 
līdz 2019. gada 1. janvārim. Tarifa samazinājumi būs saistoši PTO no brīža, kad tiks 
apstiprināts ES banānu tarifu saraksts.

(4) Pēc Nolīguma provizoriskas piemērošanas no tā parakstīšanas dienas, tas tika 
apstiprināts ar Padomes Lēmumu …/…/ES3. Tas stājās spēkā […].

(5) Tādēļ ir lietderīgi atcelt Regulu (EK) Nr. 1964/2005,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regula (EK) Nr. 1964/2005 ir atcelta.

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2011. gada 3. februāra nostāja.
2 OV L 316, 2.12.2005., 1. lpp.
3 OV L…..



2. pants
Šī regula stājas spēkā dienā, kad stājas spēkā nolīgums.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Savienības vārdā — Padomes vārdā —
priekšsēdētājs priekšsēdētājs


