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Изменение  5 

Давид Борели, Тициана Бегин, Иняцио Корао, Марко Дзуло, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0013/2016 

Мариел дьо Сарнез 

Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Открива се годишна безмитна тарифна 

квота от 35 000 тона за внос в Съюза на 

необработено маслиново масло с 

произход от Тунис и с кодове по КН 

1509 10 10 и 1509 10 90. 

За 2016 г. се открива безмитна квота от 

35 000 тона за внос в Съюза на 

необработено маслиново масло с 

произход от Тунис и с кодове по КН 

1509 10 10 и 1509 10 90, с произход 

изцяло от Тунис и транспортирано 

директно от Тунис до Съюза. 

Or. en 
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Изменение  6 

Давид Борели, Тициана Бегин, Иняцио Корао, Марко Дзуло, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0013/2016 

Мариел дьо Сарнез 

Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис 

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

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Правото на ползване на тарифната квота 

за внос, посочена в член 1 от настоящия 

Регламент, е обвързано с условието за 

спазване от страна на Тунис на 

правилата относно произхода на 

продуктите и свързаните с това 

процедури, предвидени в Протокол № 4 

към Евро-средиземноморското 

споразумение. 

Правото на ползване на тарифната квота 

за внос, посочена в член 1 от настоящия 

Регламент, е обвързано с условието за 

спазване от страна на Тунис на 

установените от Съюза санитарни и 

фитосанитарни условия и на 

правилата относно произхода на 

продуктите и свързаните с това 

процедури, предвидени в Протокол № 4 

към Евро-средиземноморското 

споразумение. 

Or. en 
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Изменение  7 

Давид Борели, Тициана Бегин, Иняцио Корао, Марко Дзуло, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0013/2016 

Мариел дьо Сарнез 

Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис 

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

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията управлява тарифната квота в 

съответствие с член 184 от Регламент 

(ЕС) № 1308/2013. 

Комисията управлява тарифната квота в 

съответствие с член 184 от Регламент 

(ЕС) № 1308/2013 и чрез установяване 

на месечни лицензи за внос, които ще 

бъдат издадени между януари и 

октомври 2016 и 2017 г. в 

съответствие с Регламент (ЕС) 

№ 1918/2006. 

Or. en 
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Изменение  8 

Давид Борели, Тициана Бегин, Иняцио Корао, Марко Дзуло, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0013/2016 

Мариел дьо Сарнез 

Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис 

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

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато Комисията установи, че са 

налице достатъчно доказателства, че 

Тунис не спазва условията, определени 

в член 2, тя може да приеме акт за 

изпълнение за пълно или частично 

суспендиране на преференциалния 

режим, предвиден в член 1. Този акт за 

изпълнение се приема в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в 

член 6, параграф 2. 

Когато Комисията установи, че са 

налице доказателства, че Тунис не 

спазва условията, определени в член 2, 

тя може да приеме акт за изпълнение за 

пълно суспендиране на 

преференциалния режим, предвиден в 

член 1. Този акт за изпълнение се 

приема в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 6, 

параграф 2. 

Or. en 
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Изменение  9 

Давид Борели, Тициана Бегин, Иняцио Корао, Марко Дзуло, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0013/2016 

Мариел дьо Сарнез 

Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис 

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

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Въведените чрез настоящия 

регламент преференциални режими 

трябва да са от еднаква полза за 

всички тунизийски производители и 

лицензите за внос трябва да бъдат 

разпределяни по прозрачен начин от 

Борда за маслиново масло. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/10 

Изменение  10 

Давид Борели, Тициана Бегин, Иняцио Корао, Марко Дзуло, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0013/2016 

Мариел дьо Сарнез 

Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис 

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

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Той се прилага от 1 януари 2016 г. до 31 

декември 2017 г. 

Той се прилага от 1 януари 2016 г. до 31 

декември 2016 г. 

Or. en 
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Изменение  11 

Клара Еухения Агилера Гарсия, Паоло Де Кастро, Инмакулада Родригес-Пинеро 

Фернандес, Никола Капуто и други 

 

Доклад A8-0013/2016 

Мариел дьо Сарнез 

Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис 

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

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Специфичните автономни търговски 

мерки, установени с настоящия 

регламент, са предназначени за 

облекчаване на икономическите 

затруднения, които Тунис изпитва в 

момента в резултат на терористичните 

нападения. Ето защо разглежданите 

мерки следва да бъдат ограничени във 

времето и да не влияят върху 

преговорите между ЕС и Тунис за 

установяване на задълбочена и 

всеобхватна зона за свободна търговия 

(ЗВЗСТ), които ще започнат през 

октомври 2015 г. Възможно е да се 

обмисли възможността за 

удължаване на срока на прилагане при 

изтичането на действащия в 

момента срок, ако пазарната 

конюнктура или напредъкът в 

преговорите по ЗВЗСТ оправдават 

предприемането на подобна стъпка. 

(9) Специфичните автономни търговски 

мерки, установени с настоящия 

регламент, са предназначени за 

облекчаване на икономическите 

затруднения, които Тунис изпитва в 

момента в резултат на терористичните 

нападения. Ето защо разглежданите 

мерки следва да бъдат ограничени във 

времето и да не влияят върху 

преговорите между ЕС и Тунис за 

установяване на задълбочена и 

всеобхватна зона за свободна търговия 

(ЗВЗСТ), които ще започнат през 

октомври 2015 г. 

Or. en 

 

 


