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17.2.2016 A8-0013/12 

Amendamentul  12 

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

Fernández, Nicola Caputo și alții 

 

Raport A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Se deschide un contingent tarifar anual 

scutit de taxe vamale de 35 000 de tone 

pentru importurile în Uniune de ulei de 

măsline virgin originar din Tunisia care se 

încadrează la codurile NC 1509 10 10 și 

1509 10 90. 

Se deschide un contingent tarifar anual 

scutit de taxe vamale de 35 000 de tone 

pentru importurile în Uniune de ulei de 

măsline virgin originar din Tunisia care se 

încadrează la codurile NC 1509 10 10 și 

1509 10 90, cu condiția ca acesta să fie 

obținut integral în Tunisia și transportat 

direct din Tunisia în Uniune. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/13 

Amendamentul  13 

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

Fernández, Nicola Caputo și alții 

 

Raport A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Se deschide un contingent tarifar anual 

scutit de taxe vamale de 35 000 de tone 

pentru importurile în Uniune de ulei de 

măsline virgin originar din Tunisia care se 

încadrează la codurile NC 1509 10 10 și 

1509 10 90. 

Pentru 2016, se deschide un contingent 

tarifar scutit de taxe vamale de 35 000 de 

tone pentru importurile în Uniune de ulei 

de măsline virgin originar din Tunisia care 

se încadrează la codurile NC 1509 10 10 și 

1509 10 90, cu condiția ca acesta să fie 

obținut integral în Tunisia și transportat 

direct din Tunisia în Uniune. 

 Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate privind utilizarea părții restante 

din acest contingent scutit de taxe vamale 

în 2017, cu condiția ca necesitățile de 

aprovizionare ale piețelor Uniunii să 

justifice acest lucru. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/14 

Amendamentul  14 

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

Fernández, Nicola Caputo și alții 

 

Raport A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia 

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

Propunere de regulament 

Articolul 4 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia administrează contingentul tarifar 

în conformitate cu articolul 184 din 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. 

Comisia administrează contingentul tarifar 

în conformitate cu articolul 184 din 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și prin 

introducerea de licențe de import lunare, 

care se eliberează între lunile ianuarie și 

octombrie 2016 și 2017, în conformitate 

cu dispozițiile Regulamentului (CE) 

nr. 1918/2006
1a

. 

 __________________ 

 1a
Regulamentul (CE) nr. 1918/2006 al 

Comisiei din 20 decembrie 2006 privind 

deschiderea și modul de gestionare a 

contingentelor tarifare pentru uleiul de 

măsline originar din Tunisia. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/15 

Amendamentul  15 

Santiago Fisas Ayxelà, Fernando Ruas 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Măsurile comerciale autonome 

specifice stabilite prin prezentul 

regulament sunt menite să îmbunătățească 

situația economică dificilă cu care se 

confruntă Tunisia în prezent, ca urmare a 

atacurilor teroriste. Prin urmare, măsurile 

respective ar trebui să fie limitate în timp și 

să nu aducă atingere negocierilor dintre 

Uniune și Tunisia în ceea ce privește 

instituirea unei zone de liber schimb 

aprofundate și cuprinzătoare (ZLSAC), 

care urmează să demareze în octombrie 

2015. La sfârșitul perioadei de aplicare ar 

putea fi avută în vedere o prelungire a 

acestei perioade, dacă este justificată de 

situația de pe piață sau de progresul 

negocierilor privind ZLSAC. 

(9) Măsurile comerciale autonome 

specifice stabilite prin prezentul 

regulament sunt menite să îmbunătățească 

situația economică dificilă cu care se 

confruntă Tunisia în prezent, ca urmare a 

atacurilor teroriste. Prin urmare, măsurile 

respective ar trebui să fie limitate în timp și 

să nu aducă atingere negocierilor dintre 

Uniune și Tunisia în ceea ce privește 

instituirea unei zone de liber schimb 

aprofundate și cuprinzătoare (ZLSAC), 

care au demarat în octombrie 2015. 

Or. en 

 

 


