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17.2.2016 A8-0013/12 

Amendement  12 

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

Fernández, Nicola Caputo e.a 

 

Verslag A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alina 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een jaarlijks rechtenvrij tariefcontingent 

van 35 000 ton wordt geopend voor de 

invoer in de Unie van olijfolie van eerste 

persing van oorsprong uit Tunesië en van 

de GN-codes 1509 10 10 en 1509 10 90. 

Een jaarlijks rechtenvrij tariefcontingent 

van 35 000 ton wordt geopend voor de 

invoer in de Unie van olijfolie van eerste 

persing van oorsprong uit Tunesië en van 

de GN-codes 1509 10 10 en 1509 10 90, 

wanneer dergelijke olijfolie van eerste 

persing volledig in Tunesië is verkregen 

en rechtstreeks van Tunesië naar de Unie 

wordt vervoerd. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/13 

Amendement  13 

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

Fernández, Nicola Caputo e.a 

 

Verslag A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alina 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een jaarlijks rechtenvrij tariefcontingent 

van 35 000 ton wordt geopend voor de 

invoer in de Unie van olijfolie van eerste 

persing van oorsprong uit Tunesië en van 

de GN-codes 1509 10 10 en 1509 10 90. 

Voor 2016 een rechtenvrij tariefcontingent 

van 35 000 ton wordt geopend voor de 

invoer in de Unie van olijfolie van eerste 

persing van oorsprong uit Tunesië en van 

de GN-codes 1509 10 10 en 1509 10 90, 

wanneer dergelijke olijfolie van eerste 

persing volledig in Tunesië is verkregen 

en rechtstreeks van Tunesië naar de Unie 

wordt vervoerd. 

 De Commissie is bevoegd gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot het gebruik van de rest van dit 

rechtenvrije contingent in 2017 op 

voorwaarde dat de vraag op de markten 

van de Unie dit vereist. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/14 

Amendement  14 

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

Fernández, Nicola Caputo e.a 

 

Verslag A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alina 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie beheert het tariefcontingent 

overeenkomstig artikel 184 van 

Verordening (EU) nr. 1308/2013. 

De Commissie beheert het tariefcontingent 

overeenkomstig artikel 184 van 

Verordening (EU) nr. 1308/2013 en door 

middel van de opstelling van maandelijkse 

invoercertificaten, die tussen januari en 

oktober van de jaren 2016 en 2017 

worden afgegeven, overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 1918/2006 
1a

. 

 __________________ 

 1a
 Verordening (EG) nr. 1918/2006 van 20 

december 2006 inzake de opening en de 

wijze van beheer van een tariefcontingent 

voor olijfolie van oorsprong uit Tunesië. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/15 

Amendement  15 

Santiago Fisas Ayxelà, Fernando Ruas 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De bij deze verordening vastgestelde 

specifieke autonome handelsmaatregelen 

zijn bedoeld om de moeilijke economische 

situatie te verlichten waarin Tunesië 

momenteel verkeert als gevolg van de 

terroristische aanvallen. Deze maatregelen 

moeten daarom in de tijd worden beperkt 

en mogen niet van invloed zijn op de 

onderhandelingen tussen Tunesië en de 

Unie over de totstandbrenging van een 

diepgaande en uitgebreide 

vrijhandelsruimte (DCFTA), die in oktober 

2015 van start gaan. Aan het einde van 

deze periode kan een verlenging van de 

toepassingsperiode in overweging worden 

genomen indien de marktsituatie of de 

voortgang bij de DCFTA-

onderhandelingen daartoe aanleiding 

geeft. 

(9) De bij deze verordening vastgestelde 

specifieke autonome handelsmaatregelen 

zijn bedoeld om de moeilijke economische 

situatie te verlichten waarin Tunesië 

momenteel verkeert als gevolg van de 

terroristische aanvallen. Deze maatregelen 

moeten daarom in de tijd worden beperkt 

en mogen niet van invloed zijn op de 

onderhandelingen tussen Tunesië en de 

Unie over de totstandbrenging van een 

diepgaande en uitgebreide 

vrijhandelsruimte (DCFTA), die in oktober 

2015 van start zijn gegaan. 

Or. en 

 

 


