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Upphävande av rådets förordning (EG) nr 1964/2005 om tullsatser för 
bananer ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 februari 2011 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EG) nr 
1964/2005 om tullsatser för bananer (KOM(2010)0096 – C7-0074/2010 – 2010/0056(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0096),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C7-0074/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0003/2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.



P7_TC1-COD(2010)0056

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 februari 2011
inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2011 om 
upphävande av rådets förordning (EG) nr 1964/2005 om tullsatser för bananer

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet1, och

av följande skäl:

(1) I rådets förordning (EG) nr 1964/20052 anges att tullsatsen för bananer enligt KN-
nummer 0803 00 19 ska vara 176 euro per ton från och med den 1 januari 2006.

(2) Den 31 maj 2010 undertecknades ”Genèveavtalet om handel med bananer” som är ett 
avtal mellan Europeiska unionen och Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru och Venezuela (avtalet) och 
som avser strukturen på och tillämpningen av EU:s handelsordning för bananer enligt 
KN-nummer 0803 00 19.

(3) Enligt avtalet kommer Europeiska unionen att gradvis sänka tullsatsen för bananer från 
176 euro/ton till 114 euro/ton. Genom den första sänkningen, vilken gäller med retroaktiv 
verkan från och med den 15 december 2009, dvs. den dag då avtalet paraferades, 
minskade tullsatsen till 148 euro/ton. Därefter kommer det att göras sänkningar en gång 
om året under sju år, med möjlighet att fördröja en sänkning med högst två år om det 
visar sig att överenskommelserna om jordbruk inom WTO:s Doharunda försenas. Den 
slutliga tullsatsen på 114 euro/ton förväntas ha nåtts senast den 1 januari 2019. 
Tullsänkningarna kommer att bindas inom WTO från och med att EU:s bindningslista för 
bananer certifieras.

(4) Efter att ha tillämpats provisoriskt sedan den dag då avtalet undertecknades godkändes 
det genom rådets beslut …/…/EU3. Det trädde i kraft den […].

(5) Förordning (EG) nr 1964/2005 bör därför upphöra att gälla.

                                               
1 Europaparlamentets ståndpunkt av den 3 februari 2011.
2 EUT L 316, 2.12.2005, s. 1.
3 EUT L…



HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1964/2005 ska upphöra att gälla.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen för avtalets ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar
Ordförande Ordförande


