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17.2.2016 A8-0013/5 

Predlog spremembe  5 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Letna brezcarinska tarifna kvota v višini 

35 000 ton se odpre za uvoz deviškega 

oljčnega olja s poreklom iz Tunizije, ki se 

uvršča pod oznaki KN 1509 10 10 in 

1509 10 90, v Unijo. 

Letna brezcarinska tarifna kvota v višini 

35 000 ton se odpre za uvoz deviškega 

oljčnega olja s poreklom iz Tunizije, ki se 

uvršča pod oznaki KN 1509 10 10 in 

1509 10 90, ki je bilo v celoti pridelano v 

Tuniziji in pripeljano neposredno iz 

Tunizije v Unijo. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/6 

Predlog spremembe  6 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo 

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

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Upravičenost do ugodnosti uvozne tarifne 

kvote iz člena 1 te uredbe je pogojena z 

upoštevanjem ustreznih predpisov Unije o 

poreklu proizvodov in z njimi povezanih 

postopkov s strani Tunizije, ki so določeni 

v Protokolu št. 4 k Evro-mediteranskemu 

sporazumu. 

Upravičenost do ugodnosti uvozne tarifne 

kvote iz člena 1 te uredbe je pogojena z 

upoštevanjem higienskih in fitosanitarnih 

pogojev, ki jih je določila Unija, in 
ustreznih predpisov Unije o poreklu 

proizvodov in z njimi povezanih postopkov 

s strani Tunizije, ki so določeni v 

Protokolu št. 4 k Evro-mediteranskemu 

sporazumu. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/7 

Predlog spremembe  7 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo 

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

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija upravlja tarifne kvote v skladu s 

členom 184 Uredbe (EU) št. 1308/2013. 

Komisija upravlja tarifne kvote v skladu s 

členom 184 Uredbe (EU) št. 1308/2013 ter 

z določanjem mesečnih uvoznih dovoljenj, 

ki se bodo izdajala med januarjem in 

oktobrom v letih 2016 in 2017 v skladu z 

Uredbo (ES) št. 1918/2006. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/8 

Predlog spremembe  8 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo 

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

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar Komisija ugotovi, da obstajajo 

zadostni dokazi o neizpolnjevanju pogojev 

iz člena 2 s strani Tunizije, lahko sprejme 

izvedbeni akt, s katerim v celoti ali delno 

opusti preferencialne režime iz člena 1. 

Navedeni izvedbeni akt se sprejme v 

skladu s postopkom pregleda iz člena 6(2). 

Kadar Komisija ugotovi, da obstajajo 

dokazi o neizpolnjevanju pogojev iz člena 

2 s strani Tunizije, lahko sprejme izvedbeni 

akt, s katerim v celoti opusti preferencialne 

režime iz člena 1. Navedeni izvedbeni akt 

se sprejme v skladu s postopkom pregleda 

iz člena 6(2). 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/9 

Predlog spremembe  9 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo 

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

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Preferencialni režimi iz te uredbe 

morajo enako koristiti vsem tunizijskim 

proizvajalcem; tudi uvozna dovoljenja 

mora državni urad za olivno olje (ONH) 

razdeljevati na pregleden način. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/10 

Predlog spremembe  10 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo 

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

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Uporablja se od 1. januarja 2016 do 

31. decembra 2017. 

Uporablja se od 1. januarja 2016 do 

31. decembra 2016. 

Or. en 
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Predlog spremembe  11 

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

Fernández, Nicola Caputo in drugi 

 

Poročilo A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) S posebnimi avtonomnimi trgovinskimi 

ukrepi, določenimi s to uredbo, naj bi se 

izboljšale težke gospodarske razmere, s 

katerimi se Tunizija trenutno sooča zaradi 

terorističnih napadov. Navedeni ukrepi bi 

zato morali biti časovno omejeni in ne bi 

smeli posegati v pogajanja med Unijo in 

Tunizijo o vzpostavitvi poglobljenega in 

celovitega območja proste trgovine 

(DCFTA), ki naj bi se začela oktobra 2015. 

Po zaključku tega obdobja se obdobje 

uporabe lahko podaljša, če bi to 

upravičevale razmere na trgu ali napredek 

pri pogajanjih o DCFTA. 

(9) S posebnimi avtonomnimi trgovinskimi 

ukrepi, določenimi s to uredbo, naj bi se 

izboljšale težke gospodarske razmere, s 

katerimi se Tunizija trenutno sooča zaradi 

terorističnih napadov. Navedeni ukrepi bi 

zato morali biti časovno omejeni in ne bi 

smeli posegati v pogajanja med Unijo in 

Tunizijo o vzpostavitvi poglobljenega in 

celovitega območja proste trgovine 

(DCFTA), ki naj bi se začela oktobra 2015. 

Or. en 

 

 


