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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραυος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αλνίγεηαη εηήζηα δαζκνινγηθή πνζόζηωζε 

κεδεληθνύ δαζκνύ 35.000 ηόλωλ γηα ηηο 

εηζαγωγέο ζηελ Έλωζε παξζέλνπ 

ειαηνιάδνπ θαηαγωγήο Τπλεζίαο, πνπ 

ππάγεηαη ζηνπο θωδηθνύο ΣΟ 1509 10 10 

θαη 1509 10 90. 

Αλνίγεηαη εηήζηα δαζκνινγηθή πνζόζηωζε 

κεδεληθνύ δαζκνύ 35.000 ηόλωλ γηα ηηο 

εηζαγωγέο ζηελ Έλωζε παξζέλνπ 

ειαηνιάδνπ θαηαγωγήο Τπλεζίαο, πνπ 

ππάγεηαη ζηνπο θωδηθνύο ΣΟ 1509 10 10 

θαη 1509 10 90, και πος έσει παπασθεί 

αςηό ηο παπθένο ελαιόλαδο εξ ολοκλήπος 

ζηην Τςνηζία και μεηαθέπεηαι απεςθείαρ 

από ηην Τςνηζία ζηην Ένωζη. 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραυος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ανοίγεηαι εηήζια δαζκνινγηθή 

πνζόζηωζε κεδεληθνύ δαζκνύ 35.000 

ηόλωλ γηα ηηο εηζαγωγέο ζηελ Έλωζε 

παξζέλνπ ειαηνιάδνπ θαηαγωγήο 

Τπλεζίαο, πνπ ππάγεηαη ζηνπο θωδηθνύο 

ΣΟ 1509 10 10 θαη 1509 10 90. 

Για ηο 2016, ανοίγεηαι πνζόζηωζε 

κεδεληθνύ δαζκνύ 35.000 ηόλωλ γηα ηηο 

εηζαγωγέο ζηελ Έλωζε παξζέλνπ 

ειαηνιάδνπ θαηαγωγήο Τπλεζίαο, πνπ 

ππάγεηαη ζηνπο θωδηθνύο ΣΟ 1509 10 10 

θαη 1509 10 90, και πος έσει παπασθεί 

αςηό ηο παπθένο ελαιόλαδο εξ ολοκλήπος 

ζηην Τςνηζία και μεηαθέπεηαι απεςθείαρ 

από ηην Τςνηζία ζηην Ένωζη. 

 Η Επιηποπή εξοςζιοδοηείηαι να εκδίδει 

καη' εξοςζιοδόηηζη ππάξειρ ζσεηικά με 

ηην σπηζιμοποίηζη ηος ςπολοίπος ηηρ εν 

λόγω αδαζμολόγηηηρ ποζόζηωζηρ ηο 

2017, ςπό ηην πποϋπόθεζη όηι ηο 

απαιηούν οι ανάγκερ εθοδιαζμού ηηρ 

αγοπάρ ηηρ Ένωζηρ. 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραυος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επηηξνπή δηαρεηξίδεηαη ηε δαζκνινγηθή 

πνζόζηωζε ζύκθωλα κε ην άξζξν 184 ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΕΕ) αξηζ. 1308/2013. 

Η Επηηξνπή δηαρεηξίδεηαη ηε δαζκνινγηθή 

πνζόζηωζε ζύκθωλα κε ην άξζξν 184 ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΕΕ) αξηζ. 1308/2013 και με 

ηη σοπήγηζη μηνιαίων πιζηοποιηηικών 

ειζαγωγήρ μεηαξύ Ιανοςαπίος και 

Οκηωβπίος ηων εηών 2016 και 2017, 

ζύμθωνα με ηα πποβλεπόμενα ζηον 

κανονιζμό (ΕΚ) απιθ. 1918/2006
1a

. 

 __________________ 

 1α
 Κανονιζμόρ (ΕΚ) απιθ. 1918/2006, ηηρ 

20ήρ Δεκεμβπίος 2006, για ηο άνοιγμα και 

ηον ηπόπο διασείπιζηρ ηων δαζμολογικών 

ποζοζηώζεων για ηο ελαιόλαδο 

καηαγωγήρ Τςνηζίαρ. 

Or. en 
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Έκθεση A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Θέζπηζε έθηαθηωλ απηόλνκωλ εκπνξηθώλ κέηξωλ γηα ηελ Τπλεζία 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Τα εηδηθά απηόλνκα εκπνξηθά κέηξα 

πνπ ζεζπίδνληαη κε ηνλ παξόληα 

θαλνληζκό έρνπλ ζηόρν ηελ άκβιπλζε ηεο 

δύζθνιεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ 

αληηκεηωπίδεη ζήκεξα ε Τπλεζία εμαηηίαο 

ηωλ ηξνκνθξαηηθώλ επηζέζεωλ. Σπλεπώο, 

ηα κέηξα απηά πξέπεη λα είλαη ρξνληθά 

πεξηνξηζκέλα θαη ππό ηελ επηθύιαμε ηωλ 

δηαπξαγκαηεύζεωλ κεηαμύ ηεο Έλωζεο θαη 

ηεο Τπλεζίαο γηα ηε ζέζπηζε ζθαηξηθήο θαη 

ζε βάζνο δώλεο ειεύζεξωλ ζπλαιιαγώλ 

(DCFTA), νη νπνίεο ππέπει να ξεκινήζοςν 

ενηόρ ηος Οκηωβπίος 2015. Καηά ηη λήξη 

ηηρ πεπιόδος ςποβολήρ ηων αιηήζεων 

μποπεί να εξεηαζηεί ενδεσόμενη 

παπάηαζή ηηρ, εθόζον αςηό 

δικαιολογείηαι από ηην καηάζηαζη ηηρ 

αγοπάρ ή ηην ππόοδο ηων 

διαππαγμαηεύζεων για ηην DCFTA. 

(9) Τα εηδηθά απηόλνκα εκπνξηθά κέηξα 

πνπ ζεζπίδνληαη κε ηνλ παξόληα 

θαλνληζκό έρνπλ ζηόρν ηελ άκβιπλζε ηεο 

δύζθνιεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ 

αληηκεηωπίδεη ζήκεξα ε Τπλεζία εμαηηίαο 

ηωλ ηξνκνθξαηηθώλ επηζέζεωλ. Σπλεπώο, 

ηα κέηξα απηά πξέπεη λα είλαη ρξνληθά 

πεξηνξηζκέλα θαη ππό ηελ επηθύιαμε ηωλ 

δηαπξαγκαηεύζεωλ κεηαμύ ηεο Έλωζεο θαη 

ηεο Τπλεζίαο γηα ηε ζέζπηζε ζθαηξηθήο θαη 

ζε βάζνο δώλεο ειεύζεξωλ ζπλαιιαγώλ 

(DCFTA), νη νπνίεο ξεκίνηζαν ηον 

Οκηώβπιο ηος 2015. 

Or. en 

 

 


