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Ændringsforslag  5 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Til import af olivenolie med oprindelse i 

Tunesien henhørende under KN-kode 1509 

10 10 og 1509 10 90 åbnes et årligt toldfrit 

kontingent på 35 000 ton. 

Til import af olivenolie med oprindelse i 

Tunesien henhørende under KN-kode 1509 

10 10 og 1509 10 90 åbnes et årligt toldfrit 

kontingent på 35 000 ton udelukkende for 

olie, som er fremstillet på stedet og 

transporteret direkte fra Tunesien til EU. 

Or. en 



 

AM\1086838DA.doc  PE576.612v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

17.2.2016 A8-0013/6 

Ændringsforslag  6 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien 

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

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at kunne udnytte det i artikel 1 i denne 

forordning omhandlede 

importtoldkontingent skal Tunesien 

overholde reglerne om varers oprindelse og 

om de hertil knyttede procedurer, som er 

omhandlet i protokol nr. 4 til Euro-

Middelhavsaftalen. 

For at kunne udnytte det i artikel 1 i denne 

forordning omhandlede 

importtoldkontingent skal Tunesien 

overholde de sundheds- og 

plantesundhedsmæssige betingelser, der 

er fastsat af Unionen samt reglerne om 

varers oprindelse og om de hertil knyttede 

procedurer, som er omhandlet i protokol 

nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/7 

Ændringsforslag  7 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien 

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

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen forvalter toldkontingentet i 

overensstemmelse med artikel 184 i 

forordning (EU) nr. 1308/2013. 

Kommissionen forvalter toldkontingentet i 

overensstemmelse med artikel 184 i 

forordning (EU) nr. 1308/2013 og ved 

hjælp af udfærdigelsen af månedlige 

importlicenser, som udstedes mellem 

januar og oktober 2016 og 2017 i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

forordning (EF) nr. 1918/2006. 

Or. en 



 

AM\1086838DA.doc  PE576.612v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

17.2.2016 A8-0013/8 

Ændringsforslag  8 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien 

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

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Skønner Kommissionen, at der foreligger 

tilstrækkelige beviser på manglende 

overholdelse fra Tunesiens side af 

betingelserne i artikel 2, kan den vedtage 

en gennemførelsesretsakt, som suspenderer 

hele eller en del af den 

præferencebehandling, som er omhandlet i 

artikel 1. Denne gennemførelsesretsakt 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 6, stk. 2. 

Skønner Kommissionen, at der foreligger 

beviser på manglende overholdelse fra 

Tunesiens side af betingelserne i artikel 2, 

kan den vedtage en gennemførelsesretsakt, 

som suspenderer hele den 

præferencebehandling, som er omhandlet i 

artikel 1. Denne gennemførelsesretsakt 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 6, stk. 2. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/9 

Ændringsforslag  9 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien 

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

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Den præferenceordning, som er 

indført ved denne forordning, skal i lige 

udstrækning være til gavn for alle 

tunesiske producenter, og fordelingen af 

importlicenser skal foretages på 

gennemsigtig vis af det nationale organ 

for olivenolie. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/10 

Ændringsforslag  10 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien 

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

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den anvendes fra den 1. januar 2016 til den 

31. december 2017. 

Den anvendes fra den 1. januar 2016 til den 

31. december 2016. 

Or. en 
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Ændringsforslag  11 

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

Fernández, Nicola Caputo m.fl. 

 

Betænkning A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Hensigten med de specifikke autonome 

handelsforanstaltninger, som indføres ved 

denne forordning, er at afhjælpe den 

vanskelige økonomiske situation, som 

Tunesien befinder sig i for øjeblikket på 

grund af terrorangrebene. Disse 

foranstaltninger bør derfor være 

tidsbegrænsede og ikke påvirke 

forhandlingerne mellem Unionen og 

Tunesien om etablering af en vidtgående 

og bred frihandelsaftale (DCFTA), som 

skal påbegyndes i oktober 2015. Det kan 

overvejes at forlænge 

anvendelsesperioden ved udgangen af 

denne periode, hvis markedssituationen 

eller fremskridt i DCFTA-

forhandlingerne berettiger hertil. 

(9) Hensigten med de specifikke autonome 

handelsforanstaltninger, som indføres ved 

denne forordning, er at afhjælpe den 

vanskelige økonomiske situation, som 

Tunesien befinder sig i for øjeblikket på 

grund af terrorangrebene. Disse 

foranstaltninger bør derfor være 

tidsbegrænsede og ikke påvirke 

forhandlingerne mellem Unionen og 

Tunesien om etablering af en vidtgående 

og bred frihandelsaftale (DCFTA), som 

skal påbegyndes i oktober 2015. 

Or. en 

 

 


