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PR_COD_1app 

 

 

Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 

jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 

vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 

a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a Tunéziai Köztársaságra vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések 

bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló rendeletről 

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

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2015)0460), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 

Parlamenthez (C8–0273/2015), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-0013/2016), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 
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Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 2015. június 26-i szúszai 

terrortámadást követően az Európai Unió 

Tanácsa 2015. július 20-i 

következtetéseiben kijelentette, hogy az 

Unió – tagállamaival konzultálva – 

megvizsgálja majd annak lehetőségét, hogy 

rendkívüli intézkedésekkel támogassa a 

tunéziai gazdaságot. 

(2) A 2015. június 26-i szúszai 

terrortámadást követően az Európai Unió 

Tanácsa 2015. július 20-i 

következtetéseiben kijelentette, hogy az 

Unió – tagállamaival konzultálva – 

megvizsgálja majd annak lehetőségét, hogy 

rendkívüli és ideiglenes intézkedésekkel 

támogassa a tunéziai gazdaságot. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az olívaolaj Tunézia legfőbb, az 

Unióba irányuló exportterméke, az 

olívaolaj-ágazat pedig fontos részét képezi 

az ország gazdaságának. 

(3) Az olívaolaj Tunézia legfőbb, az 

Unióba irányuló exportterméke, az 

olívaolaj-ágazat pedig fontos részét képezi 

az ország gazdaságának, ahogyan egyes 

tagállamok bizonyos régióiban is fontos 

szerepet játszik. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A csalások megelőzése érdekében az 

előirányzott autonóm kereskedelmi 

intézkedéseket függővé kell tenni attól, 

hogy Tunézia megfelel-e a termékek 

származására vonatkozó uniós 

szabályoknak és az ezekhez kapcsolódó 

(5) A csalások megelőzése érdekében, 

valamint azért, hogy az előirányzott 

autonóm kereskedelmi intézkedések 

tényleges előnyöket jelentsenek a tunéziai 

gazdaság számára, ez utóbbiakat függővé 

kell tenni attól, hogy Tunézia megfelel-e a 
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eljárásoknak, valamint hogy hatékony 

igazgatási együttműködést folytat-e az 

Unióval. 

termékek származására vonatkozó uniós 

szabályoknak és az ezekhez kapcsolódó 

eljárásoknak, valamint hogy hatékony 

igazgatási együttműködést folytat-e az 

Unióval. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. cikk  

 Félidős értékelés 

 1. A Bizottság jelen rendelet 

hatálybalépésétől kezdődően félidős 

hatásvizsgálatot végez az uniós olívaolaj- 

piacra vonatkozóan, és annak 

következtetéseit bemutatja az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak. 

 2. Abban az esetben, ha megállapítást 

nyer, hogy e rendelet rendelkezései 

kihatnak az uniós piacra, a Bizottság 

végrehajtási aktust fogadhat el az uniós 

piac helyzetének helyreállítását célzó 

korrekciós intézkedések előterjesztése 

érdekében. Az említett végrehajtási jogi 

aktust a 6. cikk (2) bekezdésében említett 

eljárás keretében kell elfogadni. 
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INDOKOLÁS 

A 2015. március 18-i tuniszi és a 2015. június 26-i szúszai terrorista merényletek súlyos 

csapást mértek a már amúgy is nagy nehézségekkel küzdő tunéziai gazdaságra.  

Ebben a nehéz helyzetben az Európai Unió hangsúlyozni kívánja, hogy továbbra is 

tevékenyen támogatja Tunéziát, konkrétan annak gazdasági fejlődését.  

Ennek szellemében Tunézia Unióba irányuló olívaolaj-exportja tekintetében a Bizottság 

évente 35 000 tonna – összesen 70 000 tonna – mennyiségre vonatkozó, ideiglenes, egyoldalú 

vámmentes vámkontingens megnyitását javasolja autonóm kereskedelmi intézkedések 

formájában, a teljes behozatali mennyiség megemelése nélkül. 

Az adott vámkontingens kétéves – 2016. január 1-jétől 2017. december 31-ig terjedő – 

időszakra áll majd rendelkezésre, és az Unió és Tunézia közötti társulási megállapodásban 

rögzített és jelenleg hatályos, 56 700 tonnára vonatkozó vámmentes vámkontingens 

kimerülése után válik hozzáférhetővé.  

Ez az intézkedés a tunéziai gazdaság nagy részére kedvező hatással lesz. A tunéziai olívaolaj-

ágazat ugyanis közvetett módon több mint egy millió embernek ad munkát, ami a teljes 

tunéziai mezőgazdaságban foglalkoztatottak egyötödét jelenti. Az olívaolaj Tunézia legfőbb, 

az Unióba irányuló mezőgazdasági exportterméke.  

Ez az átmeneti rendelkezés nem érinti a szabadkereskedelmi megállapodás keretében 

folytatott mezőgazdasági tárgyalások kimenetelét, melynek tárgyalásai 2015 októberében 

kezdődtek.  

E konkrét kötelezettségvállalással Tunézia gazdasági fejlődése mellett, az Európai Unió 

egyúttal az ország demokratizálódási folyamatát is támogatja. 
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12.1.2016 

VÉLEMÉNY A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 
RÉSZÉRŐL 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  részére 

a Tunéziai Köztársaságra vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések 

bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló rendeletről 

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

A vélemény előadója: Clara Eugenia Aguilera García 

 

 

RÖVID INDOKOLÁS 

A 2015. június 26-i szúszai terrortámadás következtében az EU szükségesnek látta, hogy 

további segítséget nyújtson Tunézia számára a politikai és gazdasági átalakulás terén, 

mégpedig olyan konkrét és célzott fellépések révén, amelyek rövid távon eredményesek 

lehetnek. A fentiek alapján Tunézia Unióba irányuló olívaolaj-exportja tekintetében az 

Európai Bizottság évente 35 000 tonna mennyiségre vonatkozó, ideiglenes, egyoldalú 

vámmentes vámkontingens megnyitását javasolja autonóm kereskedelmi intézkedések 

formájában. Az adott vámkontingens kétéves – 2016. január 1-jétől 2017. december 31-ig 

terjedő – időszakra fog rendelkezésre állni. E többletmennyiség a megállapodásban rögzített 

és jelenleg hatályos, 56 700 tonnára vonatkozó vámmentes vámkontingens kimerülése után 

válik hozzáférhetővé. 

Az előadó álláspontja 

Az előadó is szükségesnek tartja, hogy e kétségtelenül nehéz időszakban az Európai Unió 

hozzájáruljon a szóban forgó ország gazdaságának fellendüléséhez. Ugyanakkor ismét 

megállapítja, hogy az uniós szolidaritás a dél-európai mezőgazdasági termelők, ez esetben az 

olívaolaj-termelők kárára valósul meg. Az EU világszinten vezető pozíciót tölt be az 

olívaolaj-ágazatban, amelynek termelése a termelési térségek fő gazdasági és társadalmi 

fenntartó ereje. Különösen az EU országainak nagy kiterjedésű, a gazdasági válság által 

súlyosan érintett területein az olívaolaj-ágazat több ezer munkahelyet biztosít és a harmadik 

országokba irányuló exportból való jelentős részesedése hozzájárul az EU pozitív 

kereskedelmi mérlegéhez. 

Bár idén az olívaolaj-ágazatban alkalmazott árak némi emelkedést mutatnak, az utóbbi tíz 

évben tapasztalt tendencia az árak folyamatos zuhanása és a termelés jövedelmezőségének a 

termelési költségek folyamatos növekedése miatti csökkenése. Megemlítendő továbbá, hogy a 
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Bizottság kitartóan ellenzi a magántárolás árainak aktualizálását, amelyek még a legutóbbi 

reformot követően is a 90-es évek szintjén stagnálnak. 

Az előterjesztett módosítások célja elsősorban az Európai Bizottság arra való ösztönzése, 

hogy minden esetben, amikor a javaslat megvalósíthatóságáról dönt, készítsen 

hatástanulmányokat az ilyen típusú intézkedéseknek az európai mezőgazdasági ágazatra 

kifejtet hatásáról. Hangsúlyozni kell a szóban forgó intézkedés kivételes sürgőségi jellegét, 

melynek időtartamát a javasolt időre és mennyiségekre kell korlátozni. Emellett havi szinten 

kell kezelni ezeket a megnövelt mennyiségeket, annak érdekében, hogy csak minimális hatást 

fejtsenek ki az olívaolaj közösségi piacára, valamint hogy elkerülhető legyen az európai árak 

az év bizonyos hónapjaiban való összeomlása. 

Megjegyzendő, hogy a társulási megállapodásban rögzített 56 700 tonnás jelenlegi kvóta, 

valamint az aktív feldolgozási megállapodások (harmadik fél hozzáférése) már most is az 

uniós piachoz való kiváltságos hozzáférést biztosítanak Tunézia számára. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi 

Bizottságot  mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás   1 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az olívaolaj Tunézia legfőbb, az 

Unióba irányuló exportterméke, az 

olívaolaj-ágazat pedig fontos részét képezi 

az ország gazdaságának. 

(3) Az olívaolaj Tunézia legfőbb, az 

Unióba irányuló exportterméke, az 

olívaolaj-ágazat pedig fontos részét képezi 

az ország gazdaságának, ahogyan néhány 

tagállaménak is. 

 

Módosítás   2 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az Unió úgy tudja a leghatékonyabban 

támogatni a tunéziai gazdaságot, ha – az 

európai szomszédságpolitika és az 

euromediterrán megállapodás céljaival 

összhangban – Tunézia olívaolaj-exportja 

(4) Az Unió úgy tudja a leghatékonyabban 

támogatni a tunéziai gazdaságot, ha – az 

európai szomszédságpolitika és az 

euromediterrán megállapodás céljaival 

összhangban – Tunézia exportja számára 
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számára vonzó és megbízható piacot 

biztosít. Ehhez autonóm kereskedelmi 

intézkedésekre van szükség, amelyek 

lehetővé teszik a szóban forgó termék 

vámmentes vámkontingens alapján 

történő behozatalát az Unióba. 

vonzó és megbízható piacot biztosít. E 

célból a mélyreható és átfogó 

szabadkereskedelmi térség (DCFTA) 

létrehozásáról folyó tárgyalások 

eredményétől függően a tunéziai 

gazdasági válságra adott válaszként és a 

szükséges politikai reformok támogatása 

érdekében az EU jóváhagyta a 

Tunéziának juttatott makroszintű 

pénzügyi támogatás 300 millió euróval 

való növelését, amelyet 2015 során, 

három, 100 millió eurós részletben kell 

kifizetni az Európai Parlament és a 

Tanács 534/2014/EU határozatának 

megfelelően1a.  

 __________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2014. május 15-i 534/2014/EU határozata 

a Tunéziai Köztársaságnak nyújtandó 

makroszintű pénzügyi támogatásról (HL 

L 151., 2014.5.21, 9. o.) 

 

 

 

Módosítás   3 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az Unió olívaolaj-készletei a 

2015/2016. termesztési év kezdetén a 

korábbi termesztési évek átlaga alatt 

maradnak, melynek eredményeként 

valószínűsíthető, hogy a tunéziai import 

növelése nem okoz egyensúlyhiányokat az 

Unió piacain. Ami a következő termesztési 

évet illeti, a betakarítások terén mutatkozó 

ingadozások miatt jelenleg nehéz 

megjósolni a volumeneket. 

 

Módosítás   4 

Rendeletre irányuló javaslat 
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5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A csalások megelőzése érdekében az 

előirányzott autonóm kereskedelmi 

intézkedéseket függővé kell tenni attól, 

hogy Tunézia megfelel-e a termékek 

származására vonatkozó uniós 

szabályoknak és az ezekhez kapcsolódó 

eljárásoknak, valamint hogy hatékony 

igazgatási együttműködést folytat-e az 

Unióval. 

(5) A csalások megelőzése és a fogyasztók 

megfelelő, az EUMSZ 169. cikkében 

foglaltak szerinti védelme érdekében az 

előirányzott autonóm kereskedelmi 

intézkedéseket függővé kell tenni attól, 

hogy Tunézia megfelel-e a termékek 

származására vonatkozó uniós 

szabályoknak és az ezekhez kapcsolódó 

eljárásoknak, valamint hogy hatékony 

igazgatási együttműködést folytat-e az 

Unióval. 

 

Módosítás   5 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az uniós olívaolaj-piac stabilitásának 

megőrzése szükségessé teszi, hogy az 

autonóm kereskedelmi intézkedések által 

generált többletmennyiség csak az 

euromediterrán megállapodáshoz csatolt 1. 

jegyzőkönyv 3. cikkének (1) bekezdésében 

az olívaolajra vonatkozóan megállapított 

éves vámmentes vámkontingens 

kimerülése után váljon hozzáférhetővé. 

(6) Az uniós olívaolaj-piac stabilitásának 

megőrzése szükségessé teszi, hogy az 

autonóm kereskedelmi intézkedések által 

generált többletmennyiség csak az 

euromediterrán megállapodáshoz csatolt 1. 

jegyzőkönyv 3. cikkének (1) bekezdésében 

az olívaolajra vonatkozóan megállapított 

éves vámmentes vámkontingens 

kimerülése után váljon hozzáférhetővé. Az 

uniós termelési rendszerekben keletkező 

jelentős kár megelőzése érdekében ez a 

rendelet védintézkedéseket is megállapít a 

piaci torzulások elhárítása céljából. 

 

 

Módosítás   6 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Ezért annak érdekében, hogy a 

termelésnek az éghajlati viszonyok miatt 
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bekövetkező, igen jelentős ingadozásai ne 

gyakoroljanak hatást a termésre, az 

ágazat számára – az uniós költségvetés 

tekintetében költségeket nem eredményező 

módon – eszközöket kell biztosítani a 

nagyobb mértékű önszabályozáshoz és 

mind a termelői, mind a fogyasztói árak 

ingadozásának megakadályozásához.    Az 

Európai Parlament és a Tanács 

1308/2013/EU rendeletének1a 169. 

cikkében megállapított egyedi 

intézkedéseket ennek megfelelően végre 

kell hajtani.  

 ________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2013. december 17-i 1308/2013/EU 

rendelete a mezőgazdasági termékpiacok 

közös szervezésének létrehozásáról, és a 

922/72/EGK, a 234/79/EK, az 

1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL 

L 347, 2013.12.20., 671. o.).  

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az e rendelet végrehajtására vonatkozó 

egységes feltételek biztosítása érdekében 

végrehajtási hatáskört kell ruházni a 

Bizottságra a preferenciális rendelkezések 

feltételeinek tiszteletben tartása 

tekintetében. A Bizottság a 182/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek4 

megfelelően gyakorolja e végrehajtási 

hatáskörét, munkáját pedig a 

mezőgazdasági piacok közös szervezésével 

foglalkozó bizottság segíti. 

(8) Az e rendelet végrehajtására vonatkozó 

egységes feltételek biztosítása érdekében 

végrehajtási hatáskört kell ruházni a 

Bizottságra az intézkedés érvényességének 

két éves időtartama alatt január és 

október között kiállított behozatali 

engedélyek kibocsátása és a preferenciális 

rendelkezések feltételeinek tiszteletben 

tartása tekintetében. A Bizottság a 

182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek4 megfelelően gyakorolja e 

végrehajtási hatáskörét, munkáját pedig a 

mezőgazdasági piacok közös szervezésével 

foglalkozó bizottság segíti. 

__________________ __________________ 

4 Az Európai Parlament és a Tanács 4 Az Európai Parlament és a Tanács 
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2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete 

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról 

(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete 

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról 

(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az e rendeletben meghatározott konkrét 

autonóm kereskedelmi intézkedések célja a 

terrortámadások miatt Tunéziában jelenleg 

fennálló nehéz gazdasági helyzet enyhítése. 

Ezért a szóban forgó intézkedések időbeli 

hatályát korlátozni kell, és azok nem 

érinthetik az Unió és Tunézia közötti, 

mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 

térség (DCFTA) létrehozására irányuló 

tárgyalásokat, amelyek a tervek szerint 

2015 októberében fognak megkezdődni. 

Amennyiben azt a piaci helyzet vagy a 

DCFTA-tárgyalások alakulása indokolttá 

teszi, az alkalmazási időszak végén 

megfontolható annak meghosszabbítása. 

(9) Az e rendeletben meghatározott konkrét 

autonóm kereskedelmi intézkedések célja a 

terrortámadások miatt Tunéziában jelenleg 

fennálló nehéz gazdasági helyzet enyhítése 

anélkül, hogy ez hátrányosan érintené az 

európai mezőgazdasági ágazatot.  

 Annak ellenére, hogy az Unió olívaolaj-

piaca az utóbbi években nehéz időszakon 

ment keresztül, az új vámkontingens 

növeli az Unió által az ország számára 

már biztosított vámkontingenst.  

 Ezért ezen intézkedések időbeli hatálya 

korlátozott, és nem szolgálhatnak 

precedensként az Unió és Tunézia közötti, 

a mélyreható és átfogó 

szabadkereskedelmi térség (DCFTA) 

létrehozására irányuló tárgyalások során, 

amelyek 2015 októberében vették 

kezdetüket, és amelyek a várakozások 

szerint kölcsönös vámcsökkentéseket 

eredményeznek majd, többek közt a 

mezőgazdasági ágazatban is. 
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Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

35 000 tonna mennyiségre vonatkozó éves 

vámmentes vámkontingens nyílik meg a 

1509 10 10 és a 1509 10 90 KN-kód alá 

besorolt, Tunéziából származó szűz 

olívaolaj Unióba történő behozatalára. 

A 2016. évre vonatkozóan 35 000 tonna 

mennyiségre vonatkozó vámmentes 

vámkontingens nyílik meg az NC 1509 10 

10 és a 1509 10 90 KN-kód alá besorolt, 

Tunéziából származó, teljes egészében 

Tunéziában előállított és onnan 

közvetlenül az Unióba szállított szűz 

olívaolaj Unióba történő behozatalára. 

 Az Európai Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el a vámmentes 

vámkontingens fennmaradó részének 

2017-ben történő felhasználására 

vonatkozóan, feltéve, hogy erre az uniós 

piac ellátási szükségleteinek kielégítése 

érdekében szükség van. 

 A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

kidolgozásakor a Bizottságnak figyelembe 

kell vennie az 5b. cikkben szereplő  

értékelő jelentést.  

 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság az 1308/2013/EU rendelet 

184. cikkének megfelelően kezeli a 

vámkontingenst. 

A Bizottság az 1308/2013/EU rendelet 

184. cikkének megfelelően kezeli a 

vámkontingenst, valamint havi 

behozataliengedély-kérelmek révén, 

amelyeket 2016 és 2017 januárja és 

októbere közt kell kibocsátani az 

1918/2006/EK rendeletben1a foglaltaknak 
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megfelelően.  

 __________________ 

 1a A Tunéziából származó olívaolaj 

vámkontingenseinek megnyitásáról és 

kezeléséről szóló 1918/2006/EK rendelet 

(2006. december 20.) 

 

Módosítás   11 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 

hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre 

arra vonatkozóan, hogy Tunézia nem 

teljesíti a 2. cikkben megállapított 

feltételeket, végrehajtási jogi aktust 

fogadhat el, amellyel részben vagy 

egészben felfüggeszti az 1. cikkben 

meghatározott preferenciális 

rendelkezéseket. Az ilyen végrehajtási jogi 

aktust a 6. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 

elfogadni. 

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 

hogy piaci egyensúlyhiány áll fent az 

Unió szintjén, vagy elegendő bizonyíték áll 

rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy 

Tunézia nem teljesíti a 2. cikkben 

megállapított feltételeket, végrehajtási jogi 

aktust fogadhat el, amellyel részben vagy 

egészben felfüggeszti az 1. cikkben 

meghatározott preferenciális 

rendelkezéseket. Az ilyen végrehajtási jogi 

aktust a 6. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 

elfogadni. 

 

 

Módosítás   12 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. cikk 

 Nem hosszabbítható meg 

 E rendelet alkalmazási ideje nem 

hosszabbítható meg a 7. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott időpontot túl. 

Indokolás 

Mivel ezek sürgősségi autonóm intézkedések, egyértelműen ki kell mondani, hogy 
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érvényességük időtartama nem hosszabbítható meg. 

 

Módosítás   13 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 b cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5b. cikk 

 Értékelő jelentés 

 A Bizottság az e rendelet hatálybalépését 

követő kilenc hónap elteltével értékeli az 

új vámkontingens uniós piacokra 

gyakorolt hatását. A Bizottság a 

hatásvizsgálatot megküldi az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak.  

 

 

Módosítás   14 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 c cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5b. cikk 

 Védintézkedés 

 Amennyiben az e rendeletben 

meghatározott kötelezettségek az Unió 

piacának súlyos torzulását okozzák, vagy 

azzal fenyegetnek, azokat a Bizottság 

felfüggeszti.  

 A felfüggesztés addig van érvényben, míg 

a rendes piaci feltételek helyre nem 

állnak, és egészen a vámkontingens 

kimerüléséig meghosszabbítható.  

 Amennyiben a vámkontingens az 

érvényesség éve során újranyílik, a 

Bizottság szükség esetén végrehajtási 

aktus révén módosítja annak kezelését a 

nagyobb piaci stabilitás ösztönzését célzó, 

legmegfelelőbb intézkedések meghozatala 

érdekében. 
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 E végrehajtási aktusokat a 6. cikkben 

említett vizsgálóbizottsági eljárással 

összhangban kell elfogadni. 

Indokolás 

Védintézkedést kell bevezetni arra az esetre, ha az új, rendkívüli, gyakorlatilag a Tunézia 

esetében jelenleg alkalmazott vámkontingens mértékét 50%-kal megnövelő vámkontingens 

miatt súlyos piaci torzulások lépnének fel. 

 

Módosítás   15 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 d cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5d. cikk 

 Az 1308/2013/EU rendelet 169. cikkének 

alkalmazása 

 Az olívaolaj-ágazat Unión belüli 

zökkenőmentes működésének biztosítása 

érdekében a Bizottságnak kezdeményeznie 

kell az 1308/2013/EU rendelet 169. 

cikkében megállapított szabályok 

alkalmazását. 

 

Módosítás   16 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezt a rendeletet 2016. január 1-jétől 2017. 

december 31-ig kell alkalmazni. 

Ezt a rendeletet 2016. január 1-jétől 2016. 

december 31-ig kell alkalmazni. 

 A rendelet érvényessége egészen 2017. 

december 31-ig meghosszabbítható, az 1. 

cikkben megállapított feltételeknek 

megfelelően. 

Indokolás 

A Közösség olívaolaj-készletei a 2015/2016-os termesztési idény kezdetén a korábbi 

termesztési idények átlaga alatt maradnak. Ezért az import növelése előreláthatólag nem okoz 

majd egyensúlyhiányokat az Unió piacain. Mivel azonban az Unió 2017. évi kereslete nem 
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jelezhető előre, javasolt az óvatos megközelítés alkalmazása. 
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