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Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1964/2005 al Consiliului privind taxele 
vamale aplicabile bananelor ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 februarie 2011 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1964/2005 al Consiliului privind taxele vamale aplicabile 
bananelor (COM(2010)0096 – C7-0074/2010 – 2010/0056(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2010)0096),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de 
către Comisie (C7-0074/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,
– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0003/2011),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;
3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului.



P7_TC1-COD(2010)0056

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 3 februarie 2011 în vederea 
adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2011 al Parlamentului European şi al Consiliului de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1964/2005 al Consiliului privind taxele vamale 
aplicabile bananelor

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 
alineatul (2),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară1,

întrucât:
(1) Regulamentul (CE) nr. 1964/2005 al Consiliului2 prevede că nivelul tarifar pentru 

bananele cu cod NC 0803 00 19 trebuie să fie de 176 EUR/tonă de la 1 ianuarie 2006.
(2) La 31 mai 2010, a fost semnat „Acordul de la Geneva privind comerţul cu banane” 

între Uniunea Europeană și Brazilia, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Peru și Venezuela (Acordul) referitor la 
structura şi funcţionarea regimului comercial al Uniunii privind bananele cu cod 
NC 0803 00 19 .

(3) În conformitate cu acordul, Uniunea Europeană va reduce treptat tarifele pentru 
banane, de la 176 EUR/tonă la 114 EUR/tonă. Printr-o primă reducere, aplicată 
retroactiv începând cu 15 decembrie 2009, data iniţierii acordului, tariful a scăzut la 
148 EUR/tonă. Reducerile ulterioare urmează a fi aplicate în şapte tranşe anuale, cu o 
posibilă întârziere de cel mult doi ani dacă întârzie obţinerea unui acord referitor la 
modalităţile privind agricultura în cadrul Rundei de la Doha a Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului (OMC). Tariful final de 114 EUR/tonă urmează a fi aplicat cel târziu de la 
1 ianuarie 2019. Reducerile tarifare vor fi consolidate în cadrul OMC la momentul 
certificării concesiilor UE privind bananele.

(4) După aplicarea provizorie începând cu data semnării sale, acordul a fost aprobat prin 
Decizia Consiliului .../.../UE3. Acordul a intrat în vigoare la […].

(5) Prin urmare, este oportună abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1964/2005,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1964/2005 se abrogă.

Articolul 2

                                               
1 Poziţia Parlamentului European din 3 februarie 2011.
2 JO L 316, 2.12.2005, p. 1.
3 JO L…..



Prezentul regulament intră în vigoare la data intrării în vigoare a acordului.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre.

Adoptat la,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele


