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Intrekking van Verordening (EG) nr. 1964/2005 van de Raad inzake de 
invoertarieven voor bananen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 februari 2011 over het voorstel 
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1964/2005 van de Raad inzake de invoertarieven voor bananen 
(COM(2010)0096 – C7-0074/2010 – 2010/0056(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2010)0096),

– gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0074/2010),

– gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A7-0003/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.



P7_TC1-COD(2010)0056

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 3 februari 2011 met 
het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. .../2011 van het Europees Parlement 
en de Raad tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1964/2005 van de Raad inzake de 
invoertarieven voor bananen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op 
artikel 207, lid 2,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure1,

Overwegende hetgeen volgt:
(1) In Verordening (EG) nr. 1964/20052 van de Raad is bepaald dat het invoertarief voor 

bananen van GN-code 0803 00 19 vanaf 1 januari 2006 176 EUR/ton bedraagt.
(2) Op 31 mei 2010 werd de "Overeenkomst van Genève inzake de handel in bananen" 

tussen de Europese Unie en Brazilië, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Mexico, Nicaragua, Peru en Venezuela ("de Overeenkomst") ondertekend, die 
betrekking heeft op de structuur en de werking van de handelsregeling van de Unie voor 
bananen van GN-code 0803 00 19.

(3) Op grond van de Overeenkomst verlaagt de EU haar invoertarief voor bananen 
geleidelijk aan van 176 EUR/ton tot 114 EUR/ton. Door een eerste verlaging, die met 
terugwerkende kracht werd toegepast vanaf 15 december 2009, de datum van parafering 
van de Overeenkomst, is het tarief gedaald tot 148 EUR/ton. De volgende verlagingen 
moeten in zeven jaartermijnen worden toegepast, met een mogelijke vertraging van ten 
hoogste twee jaar indien een akkoord over de landbouwmodaliteiten in de Doha-Ronde 
van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op zich laat wachten. Het uiteindelijke tarief 
van 114 EUR/ton moet ten laatste op 1 januari 2019 zijn bereikt. De verlaagde tarieven 
worden bij de WTO geconsolideerd zodra de EU-lijst voor bananen is gecertificeerd.

(4) De Overeenkomst, die al voorlopig wordt toegepast sinds de datum waarop zij is 
ondertekend, is goedgekeurd bij Besluit …/…/EU3 van de Raad. Zij is in werking 
getreden op [...].

(5) Verordening (EG) nr. 1964/2005 moet bijgevolg worden ingetrokken,
HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1964/2005 wordt ingetrokken.

                                               
1 Standpunt van het Europees Parlement van 3 februari 2011.
2 PB L 316 van 2.12.2005, blz. 1.
3 PB L ....



Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat.
Gedaan te

Voor het Europees Parlement Voor de Raad
De voorzitter De voorzitter


