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Zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 1964/2005 o colných sadzbách na banány
***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. februára 2011 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1964/2005 o 
colných sadzbách na banány (KOM(2010)0096 – C7-0074/2010 – 2010/0056(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0096),
– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C7-0074/2010),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0003/2011),
1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.



P7_TC1-COD(2010)0056
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 3. februára 2011 na účely 
prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011, ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 1964/2005 o colných sadzbách na banány

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,
po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom1,
keďže:

(1) Nariadením Rady (ES) č. 1964/20052 sa ustanovuje, že na banány s číselným znakom 
KN 0803 00 19 sa od 1. januára 2006 vzťahuje colná sadzba 176 EUR/t.

(2) Dňa 31. mája 2010 bola podpísaná Ženevská dohoda o obchode s banánmi medzi 
Európskou úniou a Brazíliou, Ekvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Kolumbiou, 
Kostarikou, Mexikom, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou („ďalej len dohoda“)
týkajúca sa štruktúry a prevádzky režimu Únie vzťahujúceho sa na obchodovanie s 
banánmi s číselným znakom KN 0803 00 19. 

(3) V súlade s dohodou Únia postupne zníži svoje clo vzťahujúce sa na banány zo 176 
EUR/t na 114 EUR/t. Prvým znížením, ktoré sa so spätnou účinnosťou uplatňuje od 15. 
decembra 2009, t. j. odo dňa parafovania dohody, sa clo znížilo na 148 EUR/t. Následné 
zníženia sa vykonajú v rámci každoročných znížení počas siedmych rokov s možnosťou 
odkladu o maximálne dva roky, ak sa dohodu o poľnohospodárskych výrobkoch v rámci 
dauhaského kola rokovaní Svetovej obchodnej organizácie (WTO) podarí dosiahnuť až 
s istým oneskorením. Konečné clo vo výške 114 EUR/t sa musí dosiahnuť najneskôr 1. 
januára 2019. Zníženia cla budú v rámci WTO záväzné v okamihu certifikácie zoznamu 
EÚ vzťahujúceho sa na banány.

(4) Dohoda sa predbežne uplatňuje odo dňa jej podpísania a bola schválená rozhodnutím 
Rady …/…/EU3. Účinnosť nadobudla dňa […].

(5) V dôsledku toho je vhodné zrušiť nariadenie (ES) č. 1964/2005,
PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Nariadenie (ES) č. 1964/2005 sa zrušuje.

Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti dohody. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch.

                                               
1 Pozícia Európskeho parlamentu z 3. februára 2011.
2 Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2005, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L…..
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Za Európsky parlament Za Radu
predseda   predseda


