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17.2.2016 A8-0013/5 

Amendement  5 

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

namens de EFDD-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 

Artikel 1 – alinea 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 geheel in Tunesië 

verkregen en rechtstreeks van Tunesië 

naar de Unie vervoerde olijfolie van eerste 

persing van oorsprong uit Tunesië en van 

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

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/6 

Amendement  6 

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

namens de EFDD-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 

Artikel 2 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het recht op het in artikel 1 van deze 

verordening bedoelde 

invoertariefcontingent kan alleen worden 

genoten als Tunesië voldoet aan de 

voorschriften voor de oorsprong van 

producten en aan de bijbehorende 

procedures waarin Protocol nr. 4 bij de 

Euro-mediterrane overeenkomst voorziet. 

Het recht op het in artikel 1 van deze 

verordening bedoelde 

invoertariefcontingent kan alleen worden 

genoten als Tunesië voldoet aan de door de 

Unie vastgestelde sanitaire en 

fytosanitaire voorwaarden, aan de 

voorschriften voor de oorsprong van 

producten en aan de bijbehorende 

procedures waarin Protocol nr. 4 bij de 

Euro-mediterrane overeenkomst voorziet. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/7 

Amendement  7 

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

namens de EFDD-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 

Artikel 4 – alinea 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. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/8 

Amendement  8 

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

namens de EFDD-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 

Artikel 5 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de Commissie oordeelt dat er 

voldoende bewijs is dat Tunesië niet aan de 

voorwaarden van artikel 2 voldoet, kan zij 

een uitvoeringshandeling vaststellen tot 

volledige of gedeeltelijke opschorting van 

de preferentiële regelingen waarin artikel 1 

voorziet. Die uitvoeringshandeling wordt 

vastgesteld volgens de in artikel 6, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure. 

Wanneer de Commissie oordeelt dat er 

bewijs is dat Tunesië niet aan de 

voorwaarden van artikel 2 voldoet, kan zij 

een uitvoeringshandeling vaststellen tot 

volledige opschorting van de preferentiële 

regelingen waarin artikel 1 voorziet. Die 

uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 

volgens de in artikel 6, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/9 

Amendement  9 

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

namens de EFDD-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 

Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De preferentiële regeling waarin 

deze verordening voorziet, moet in gelijke 

mate ten goede komen aan alle 

Tunesische producenten en het nationale 

orgaan voor de olie moet de 

invoervergunningen op transparante wijze 

verdelen; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/10 

Amendement  10 

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

namens de EFDD-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 

Artikel 7 – alinea 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zij is van toepassing van 1 januari 2016 tot 

en met 31 december 2017. 

Zij is van toepassing van 1 januari 2016 tot 

en met 31 december 2016. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/11 

Amendement  11 

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

Fernández, Nicola Caputo and others 

 

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 gaan. 

Or. en 

 

 


