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17.2.2016 A8-0013/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tunisko 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Otvára sa ročná bezcolná kvóta vo výške 

35 000 ton na dovoz panenského olivového 

oleja s pôvodom v Tunisku a patriaceho 

pod číselné znaky KN 1509 10 10 a 

1509 10 90 do Únie. 

Otvára sa ročná bezcolná kvóta vo výške 

35 000 ton na dovoz panenského olivového 

oleja s pôvodom v Tunisku a patriaceho 

pod číselné znaky KN 1509 10 10 a 

1509 10 90 do Únie, ktorý bol v plnej 

miere získaný v Tunisku a prepravuje sa 

z Tuniska priamo do Únie. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tunisko 

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

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Nárok na využívanie dovoznej colnej kvóty 

uvedenej v článku 1 tohto nariadenia je 

podmienený dodržiavaním pravidiel 

týkajúcich sa pôvodu výrobkov a 

súvisiacich postupov podľa protokolu č. 4 

k Euro-stredomorskej dohode zo strany 

Tuniska. 

Nárok na využívanie dovoznej colnej kvóty 

uvedenej v článku 1 tohto nariadenia je 

podmienený dodržiavaním sanitárnych 

a fytosanitárnych podmienok stanovených 

Úniou a pravidiel týkajúcich sa pôvodu 

výrobkov a súvisiacich postupov podľa 

protokolu č. 4 k Euro-stredomorskej 

dohode zo strany Tuniska. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tunisko 

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

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia bude spravovať colnú kvótu v 

súlade s článkom 184 nariadenia (EÚ) 

č. 1308/2013. 

Komisia bude spravovať colnú kvótu v 

súlade s článkom 184 nariadenia (EÚ) 

č. 1308/2013 a prostredníctvom 

stanovenia mesačných dovozných 

povolení, ktoré sa vydajú od januára do 

októbra 2016 a 2017, v súlade s 

nariadením (ES) č. 1918/2006. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tunisko 

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

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak Komisia zistí, že existujú dostatočné 

dôkazy o nedodržiavaní podmienok 

stanovených v článku 2 zo strany Tuniska, 

môže prijať vykonávací akt, ktorým sa 

úplne alebo čiastočne pozastavia 

preferenčné opatrenia stanovené v 

článku 1. Uvedený vykonávací akt sa 

prijme v súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 6 ods. 2. 

Ak Komisia zistí, že existujú dôkazy o 

nedodržiavaní podmienok stanovených v 

článku 2 zo strany Tuniska, môže prijať 

vykonávací akt, ktorým sa úplne 

pozastavia preferenčné opatrenia stanovené 

v článku 1. Uvedený vykonávací akt sa 

prijme v súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 6 ods. 2. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tunisko 

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

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Preferenčné opatrenia zavedené týmto 

nariadením musia prinášať rovnaký 

prospech všetkým tuniským výrobcom a 

dovozné licencie musí Rada pre olivový 

olej (ONH) prideľovať transparentne. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tunisko 

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

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Uplatňuje sa od 1. januára 2016 do 31. 

decembra 2017. 

Uplatňuje sa od 1. januára 2016 do 

31. decembra 2016. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

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

Fernández, Nicola Caputo and others 

 

Správa A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tunisko 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Osobitné autonómne obchodné 

opatrenia stanovené týmto nariadením sú 

určené na zmiernenie zložitej hospodárskej 

situácie, ktorej Tunisko v súčasnosti čelí v 

dôsledku teroristických útokov. Tieto 

opatrenia by preto mali byť časovo 

obmedzené a nemali by sa dotýkať 

rokovaní medzi Úniou a Tuniskom o 

vytvorení rozsiahlej a komplexnej zóny 

voľného obchodu (DCFTA), ktoré sa majú 

začať v októbri 2015. O predĺžení 

uplatňovania týchto opatrení možno 

uvažovať, ak to na konci obdobia ich 

uplatňovania bude odôvodnené situáciou 

na trhu alebo pokrokom v rokovaniach 

o DCFTA. 

(9) Osobitné autonómne obchodné 

opatrenia stanovené týmto nariadením sú 

určené na zmiernenie zložitej hospodárskej 

situácie, ktorej Tunisko v súčasnosti čelí v 

dôsledku teroristických útokov. Tieto 

opatrenia by preto mali byť časovo 

obmedzené a nemali by sa dotýkať 

rokovaní medzi Úniou a Tuniskom o 

vytvorení rozsiahlej a komplexnej zóny 

voľného obchodu (DCFTA), ktoré sa majú 

začať v októbri 2015. 

Or. en 

 

 


