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17.2.2016 A8-0013/12 

Pozměňovací návrh  12 

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Nicola Caputo a další 

 

Zpráva A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tunisko 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Otevírá se roční celní kvóta s nulovým 

clem ve výši 35 000 tun pro dovoz 

panenského olivového oleje kódů KN 

1509 10 10 a 1509 10 90 pocházejícího 

z Tuniska do Unie. 

Otevírá se roční celní kvóta s nulovým 

clem ve výši 35 000 tun pro dovoz 

panenského olivového oleje kódů KN 1509 

10 10 a 1509 10 90 pocházejícího z 

Tuniska do Unie, pokud je tento panenský 

olivový olej zcela získán v Tunisku a 

dovážen přímo z Tuniska do Unie. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/13 

Pozměňovací návrh  13 

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Nicola Caputo a další 

 

Zpráva A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tunisko 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Otevírá se roční celní kvóta s nulovým 

clem ve výši 35 000 tun pro dovoz 

panenského olivového oleje kódů KN 

1509 10 10 a 1509 10 90 pocházejícího 

z Tuniska do Unie. 

Pro rok 2016 se otevírá celní kvóta s 

nulovým clem ve výši 35 000 tun pro 

dovoz panenského olivového oleje kódů 

KN 1509 10 10 a 1509 10 90 pocházejícího 

z Tuniska do Unie, pokud je tento 

panenský olivový olej zcela získán v 

Tunisku a dovážen přímo z Tuniska do 

Unie. 

 Evropská komise je zmocněna přijímat 

akty v přenesené pravomoci, které se 

týkají využití zbytku této kvóty s nulovým 

clem v roce 2017 za podmínky, že to 

vyžaduje potřeba dodávek na trzích 

Evropské unie. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/14 

Pozměňovací návrh  14 

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Nicola Caputo a další 

 

Zpráva A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tunisko 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Celní kvótu spravuje Komise v souladu 

s článkem 184 nařízení (EU) č. 1308/2013. 

Celní kvótu spravuje Komise v souladu s 

článkem 184 nařízení (EU) č. 1308/2013 a 

zavedením měsíčních dovozních licencí, 

které budou vydávány od ledna do října 

roku 2016 a 2017 v souladu s nařízením 

(ES) 1918/2006
1a

. 

 __________________ 

 1a
 Nařízení (ES) č. 1918/2006 ze dne 

20. prosince 2006 o otevření a správě 

celní kvóty pro olivový olej pocházející 

z Tuniska. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/15 

Pozměňovací návrh  15 

Santiago Fisas Ayxelà, Fernando Ruas 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tunisko 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Zvláštní autonomní obchodní opatření 

stanovená tímto nařízením jsou určena 

ke zmírnění obtížné hospodářské situace, 

které Tunisko v současnosti čelí v důsledku 

teroristických útoků. Tato opatření by 

proto měla být časově omezená a neměla 

by jimi být dotčena jednání mezi Unií 

a Tuniskem o vytvoření prohloubené 

a komplexní zóny volného obchodu 

(DCFTA), která mají být zahájena v říjnu 

2015. Na konci období uplatňování těchto 

opatření může být zváženo jeho 

prodloužení, bude-li to odůvodněno 

situací na trhu nebo pokrokem 

v jednáních o prohloubené a komplexní 

zóně volného obchodu. 

(9) Zvláštní autonomní obchodní opatření 

stanovená tímto nařízením jsou určena 

ke zmírnění obtížné hospodářské situace, 

které Tunisko v současnosti čelí v důsledku 

teroristických útoků. Tato opatření by 

proto měla být časově omezená a neměla 

by jimi být dotčena jednání mezi Unií a 

Tuniskem o vytvoření prohloubené a 

komplexní zóny volného obchodu 

(DCFTA), která byla zahájena v říjnu 

2015. 

 

Or. en 

 

 


