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Razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 1964/2005 o tarifnih stopnjah za banane
***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2011 o predlogu 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1964/2005 o 
tarifnih stopnjah za banane (KOM(2010)0096 – C7-0074/2010 – 2010/0056(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2010)0096),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0074/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0003/2010),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.



P7_TC1-COD(2010)0056

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 3. februarja 2011 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2011 Evropskega parlamenta in Sveta o 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1964/2005 o tarifnih stopnjah za banane

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,
v skladu z rednim zakonodajnim postopkom1,

ob upoštevanju naslednjega:
(1) V Uredbi Sveta (ES) št. 1964/20052 je določeno, da je tarifna stopnja za banane oznake 

KN 0803 00 19 od 1. januarja 2006 176 EUR/tono.
(2) Ženevski sporazum o trgovini z bananami med Evropsko unijo ter Brazilijo, Kolumbijo, 

Kostariko, Ekvadorjem, Gvatemalo, Hondurasom, Mehiko, Nikaragvo, Panamo, Perujem 
in Venezuelo ("Sporazum") v zvezi s strukturo in delovanjem režima Unije za trgovino z 
bananami iz oznake KN 0803 00 19 je bil podpisan 31. maja 2010.

(3) Unija bo v skladu s Sporazumom postopno znižala svojo tarifo za banane s 176 EUR/tono
na 114 EUR/tono. Prvo znižanje, ki se je ob parafiranju Sporazuma, dne 
15. decembra 2009, uporabilo za nazaj, je zmanjšalo tarifno stopnjo na 148 EUR/tono. 
Naslednja znižanja se izvedejo v sedmih letnih obrokih z možno zamudo največ dveh let, 
če se pri pogajanjih iz Dohe v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO) odloži 
sklenitev sporazuma o kmetijskih modalitetah. Končno tarifno stopnjo v višini 
114 EUR/tono je treba doseči najpozneje 1. januarja 2019. Znižanja tarifne stopnje je 
treba vključiti v STO v času potrjevanja seznama EU za banane.

(4) Sporazum se po začasni uporabi od dneva podpisa odobri s Sklepom Sveta …/…/EU3. 
Veljati začne […].

(5) Zaradi tega je primerno, da se Uredba (ES) št. 1964/2005 razveljavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1964/2005 se razveljavi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan začetka veljavnosti Sporazuma. 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah

                                               
1 Stališče Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2011.
2 UL L 316, 2.12.2005, str. 1.
3 UL L….



V ,

Za Evropski parlament Za Svet
Predsednik Preds


