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TULKOJUMS

ŽENĒVAS NOLĪGUMS PAR BANĀNU TIRDZNIECĪBU
1.
Šis nolīgums starp Eiropas Savienību (turpmāk – ES) un Brazīliju, Ekvadoru, Gvatemalu, Hondurasu,
Kolumbiju, Kostariku, Meksiku, Nikaragvu, Panamu, Peru un Venecuēlu (turpmāk – Latīņamerikas lielākās
labvēlības režīma banānu piegādātāji) ir noslēgts attiecībā uz tā ES tirdzniecības režīma struktūru un darbību,
ko piemēro svaigiem banāniem (izņemot miltu banānus), kurus klasificē HS tarifu pozīcijā 0803.00.19
(turpmāk – banāni), un tam piemērojamiem noteikumiem un nosacījumiem.
2.
Šis nolīgums neskar visu šā nolīguma parakstītāju tiesības un pienākums saistībā ar PTO, ievērojot 3.
līdz 8. punktā izklāstītos noteikumus.
3.

ES piekrīt, ka:
a) neskarot turpmāk minēto b) apakšpunktu, ES piemēro banāniem tarifu, kas nepārsniedz (1):
— no 2009. gada
31. decembrim

15.

decembra

līdz

2010.

gada

148 EUR/t

— 2011. gada 1. janvāris

143 EUR/t

— 2012. gada 1. janvāris

136 EUR/t

— 2013. gada 1. janvāris

132 EUR/t

— 2014. gada 1. janvāris

127 EUR/t

— 2015. gada 1. janvāris

122 EUR/t

— 2016. gada 1. janvāris

117 EUR/t

— 2017. gada 1. janvāris

114 EUR/t

b) ja Dohas nosacījumi (2) nav īstenoti līdz 2013. gada 31. decembrim, attiecīgie tarifa samazinājumi, kas
minēti 3. punkta a) apakšpunktā, tiek atlikti, līdz minētie nosacījumi ir īstenoti. Jebkurā gadījumā
piemērošanu neatliks ilgāk kā līdz 2015. gada 31. decembrim. Piemērojamā tarifa likme minētajā
atlikšanas periodā ir 132 EUR/t. Kad divu gadu laikposms būs pagājis vai uzreiz pēc Dohas nosacī
jumu īstenošanas, atkarībā no tā, kas ir agrāk, tarifa likme ir 127 EUR/t. Tarifi turpmākajiem trim
gadiem, sākot no katra gada 1. janvāra, nepārsniegs attiecīgi 122 EUR/t, 117 EUR/t un 114 EUR/t;
c) ES nodrošina lielākās labvēlības tarifa režīmu attiecībā uz banānu importu (3).
4.

a) ES apņemas veikt tarifa samazinājumus, kas norādīti 3. punktā. Tāpēc šo nolīgumu iekļauj ES PTO
sarakstā, veicot apstiprināšanu (4) saskaņā ar 1980. gada 26. marta Lēmumu par tarifa koncesiju
sarakstu grozīšanas un labojumu izdarīšanas procedūru (L/4962);
b) pēc šā nolīguma stāšanās spēkā ES nosūta ģenerāldirektoram apstiprināšanai saraksta projektu
attiecībā uz banāniem, iekļaujot šā nolīguma tekstu;
c) šā nolīguma puses vienojas necelt iebildumus par grozītā saraksta apstiprinājumu, ja šis nolīgums ir
pareizi atspoguļots paziņojumā.

(1) Pēc šā nolīguma parakstīšanas ES laikposmā no 2009. gada 15. decembra līdz nolīguma parakstīšanas dienai ar
atpakaļejošu spēku piemēro tarifu(-us), kas minēti 3. punkta a) apakšpunktā. Samaksātos nodokļus, kas pārsniedz
šajā noteikumā paredzēto summu, pēc pieprasījuma atmaksā kompetentās muitas iestādes.
(2) Šajā nolīgumā Dohas nosacījumi nozīmē, ka Tirdzniecības sarunu komitejā ir panākta vienošanās sarunās par piekļuvi
lauksaimniecības un nelauksaimniecisko produktu tirgiem pāriet pie sarakstu sagatavošanas.
(3) Šis noteikums nav jāsaprot kā atļauja tādiem ārpustarifu pasākumiem attiecībā uz banāniem, kuri nav saskaņā ar ES
pienākumiem atbilstīgi PTO nolīgumiem.
(4) Apstiprināšanas datums būs datums, kad ģenerāldirektors apliecinās, ka izmaiņas ES sarakstā ir apstiprinātas saskaņā ar
1980. gada 26. marta Lēmumu par tarifa koncesiju sarakstu grozīšanas un labojumu izdarīšanas procedūru (atsauces
dokuments WT/LET).
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5.
Pēc apstiprināšanas pabeigšanas neizšķirtie strīdi WT/DS27, WT/DS361, WT/DS364, WT/DS16,
WT/DS105, WT/DS158, WT/L/616, WT/L/625 un visas sūdzības, ko iesniedzis jebkurš Latīņamerikas
lielākās labvēlības režīma banānu piegādātājs saskaņā ar procedūrām, kuras paredzētas 1994. gada GATT
XXIV un XXVIII pantā attiecībā uz ES tirdzniecības režīmu banāniem (ieskaitot G/SECRET/22 posteni
0803.00.19 un G/SECRET/22/Add.1, G/SECRET/20, G/SECRET/20/Add.1 un G/SECRET/26), tiek noregu
lētas (1). Divu nedēļu laikā pēc apstiprināšanas šā nolīguma attiecīgās puses kopīgi paziņo SIP (Strīdu
izšķiršanas padomei), ka tās ir panākušas savstarpēju vienošanos, kurā tās piekrīt izbeigt minētos strīdus (2).
6.
Neskarot šā nolīguma pušu tiesības saskaņā ar PTO nolīgumu, tostarp tiesības, kas izriet no 5. punktā
minētajiem strīdiem un sūdzībām, Latīņamerikas lielākās labvēlības režīma banānu piegādātāji apņemas
laikposmā no 2009. gada 15. decembra līdz apstiprināšanai neveikt nekādas turpmākas darbības attiecībā
uz 5. punktā minētajiem strīdiem un sūdzībām, ja ES ievēro 3. punktu un 4. punkta b) un c) apakšpunktu.
7.
Latīņamerikas lielākās labvēlības režīma banānu piegādātāji piekrīt, ka šis nolīgums ir daļa no ES
galīgajām saistībām attiecībā uz piekļuvi banānu tirgum, kas iekļaujamas to nākamo daudzpusējo sarunu
par piekļuvi lauksaimniecības produktu tirgum galīgajos rezultātos, kas veiksmīgi noslēgtas PTO (ieskaitot
Dohas sarunu kārtu) (3).
8.

a) Šis nolīgums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad visi nolīguma parakstītāji ir
paziņojuši ģenerāldirektoram par šim nolūkam vajadzīgo procedūru pabeigšanu. Katrs nolīguma
parakstītājs iesniedz paziņojuma kopiju pārējiem nolīguma parakstītājiem;
b) neskarot a) apakšpunktu, nolīguma parakstītāji vienojas provizoriski piemērot 3., 6. un 7. punktu
no šā nolīguma parakstīšanas dienas.

Brazīlijas vārdā

Kolumbijas vārdā

Kostarikas vārdā

Ekvadoras vārdā

Eiropas Savienības vārdā

(1) Strīdu noregulēšanas datums ir apstiprinājuma datums (atsauces dokuments WT/LET).
(2) Minēto strīdu noregulēšana neietekmē jebkuras puses tiesības ierosināt jaunu strīdu procesu atbilstīgi VSN vai turp
mākas tiesības saskaņā ar procedūrām, kas paredzētas 1994. gada GATT XXIV un XXVIII pantā.
(3) Ja apstiprināšana nav pabeigta līdz datumam, kad PTO (ieskaitot Dohas sarunu kārtu) ir noslēgtas nākamās daudz
pusējās sarunas par piekļuvi lauksaimniecības produktu tirgum, šo nolīgumu kā daļu no minēto sarunu rezultātiem
iekļauj ES PTO sarakstā dienā, kad saraksts stājas spēkā.
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Gvatemalas vārdā

Hondurasas vārdā

Meksikas vārdā

Nikaragvas vārdā

Panamas vārdā

Peru vārdā

Venecuēlas vārdā
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