
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 306/2011 

z dnia 9 marca 2011 r. 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych w odniesieniu do 
bananów 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 207 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1964/2005 ( 2 ) przewiduje, 
że od dnia 1 stycznia 2006 r. stawka celna na banany 
o kodzie CN 0803 00 19 ma wynosić 176 EUR za tonę 
metryczną. 

(2) W dniu 31 maja 2010 r. między Unią Europejską 
a Brazylią, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, 
Kolumbią, Kostaryką, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, 
Peru i Wenezuelą zostało podpisane Porozumienie 
genewskie w sprawie handlu bananami ( 3 ) (zwane dalej 
„Porozumieniem”) dotyczące struktury i funkcjonowania 
unijnego systemu handlu bananami o kodzie CN 
0803 00 19. 

(3) Zgodnie z Porozumieniem Unia stopniowo zmniejszy 
taryfę celną na banany ze 176 EUR za tonę metryczną 
do 114 EUR za tonę metryczną. W wyniku pierwszego 

cięcia, zastosowanego z mocą wsteczną od dnia 
15 grudnia 2009 r., czyli dnia parafowania Porozu
mienia, taryfa celna została zmniejszona do 148 EUR 
za tonę metryczną. Kolejne cięcia mają nastąpić 
w siedmiu transzach rocznych z możliwością dwulet
niego opóźnienia, jeżeli osiągnięcie porozumienia 
w sprawie rolnictwa w rundzie dauhańskiej na forum 
Światowej Organizacji Handlu (WTO) ulegnie opóź
nieniu. Docelowa taryfa w wysokości 114 EUR za tonę 
metryczną powinna zostać osiągnięta najpóźniej w dniu 
1 stycznia 2019 r. Zmniejszone taryfy staną się wiążące 
w ramach WTO z chwilą certyfikacji listy koncesyjnej UE 
w odniesieniu do bananów. 

(4) Po okresie tymczasowego stosowania Porozumienia od 
dnia jego podpisania zostało ono zatwierdzone decyzją 
Rady 2011/194/UE ( 4 ). 

(5) W związku z nowymi taryfami celnymi na banany, które 
mają być stosowane na mocy Porozumienia, należy 
uchylić rozporządzenie (WE) nr 1964/2005, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Rozporządzenie (WE) nr 1964/2005 traci moc. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie Porozumienia. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Strasburgu dnia 9 marca 2011 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

J. BUZEK 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

GYŐRI E. 
Przewodniczący

PL L 88/44 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.4.2011 

( 1 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lutego 2011 r. 
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja 
Rady z dnia 7 marca 2011 r. 

( 2 ) Dz.U. L 316 z 2.12.2005, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 141 z 9.6.2010, s. 3. ( 4 ) Zob. s. 66 niniejszego Dziennika Urzędowego.


