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17.2.2016 A8-0013/12 

Pakeitimas 12 

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

Fernández, Nicola Caputo ir kiti 

 

Pranešimas A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Skubių autonominių prekybos priemonių taikymas Tuniso Respublikai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Gryno alyvuogių aliejaus, kurio kilmės 

šalis – Tunisas ir kurio KN kodai yra 

1509 10 10 ir 1509 10 90, importui į 

Sąjungą leidžiama taikyti metinę muitais 

neapmokestinamą 35 000 tonų tarifinę 

kvotą. 

Gryno alyvuogių aliejaus, kurio kilmės 

šalis – Tunisas ir kurio KN kodai yra 

1509 10 10 ir 1509 10 90, importui į 

Sąjungą leidžiama taikyti metinę muitais 

neapmokestinamą 35 000 tonų tarifinę 

kvotą, jeigu toks alyvuogių aliejus gautas 

tik Tunise ir iš Tuniso atgabentas tiesiai į 

Sąjungą. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/13 

Pakeitimas 13 

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

Fernández, Nicola Caputo ir kiti 

 

Pranešimas A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Skubių autonominių prekybos priemonių taikymas Tuniso Respublikai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Gryno alyvuogių aliejaus, kurio kilmės 

šalis – Tunisas ir kurio KN kodai yra 

1509 10 10 ir 1509 10 90, importui į 

Sąjungą leidžiama taikyti metinę muitais 

neapmokestinamą 35 000 tonų tarifinę 

kvotą. 

2016 m. gryno alyvuogių aliejaus, kurio 

kilmės šalis – Tunisas ir kurio KN kodai 

yra 1509 10 10 ir 1509 10 90, importui į 

Sąjungą leidžiama taikyti muitais 

neapmokestinamą 35 000 tonų tarifinę 

kvotą, jei toks alyvuogių aliejus gautas tik 

Tunise ir iš Tuniso atgabentas tiesiai į 

Sąjungą. 

 Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus dėl leidimo 2017 m. 

naudoti likusią muitais neapmokestinamą 

kvotą, jeigu to reikia atsižvelgiant į 

tiekimo į Sąjungos rinką poreikius. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/14 

Pakeitimas 14 

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

Fernández, Nicola Caputo ir kiti 

 

Pranešimas A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Skubių autonominių prekybos priemonių taikymas Tuniso Respublikai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija administruoja tarifinę kvotą 

vadovaudamasi Reglamento (ES) 

Nr. 1308/2013 184 straipsniu. 

Komisija administruoja tarifinę kvotą 

vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 

1308/2013 184 straipsniu ir nustatydama 

mėnesines importo licencijas, kurios 

išduodamos 2016 ir 2017 metais nuo 

sausio iki spalio mėn. pagal Reglamentą 

(EB) Nr. 1918/2006
1a

. 

 __________________ 

 1a
 2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos 

reglamentas (EB) Nr. 1918/2006, 

atidarantis Tuniso kilmės alyvuogių 

aliejaus tarifinę kvotą ir nustatantis jos 

administravimą. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/15 

Pakeitimas 15 

Santiago Fisas Ayxelà, Fernando Ruas 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Skubių autonominių prekybos priemonių taikymas Tuniso Respublikai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) šiuo reglamentu nustatomų specialių 

autonominių prekybos priemonių paskirtis 

– palengvinti sunkią ekonominę padėtį, į 

kurią dėl teroristinių išpuolių šiuo metu yra 

patekęs Tunisas. Todėl šios priemonės 

turėtų būti taikomos ribotą laiką ir neturėtų 

daryti poveikio 2015 m. spalio mėn. 

prasidėsiančioms Sąjungos ir Tuniso 

deryboms dėl išsamios ir visapusiškos 

laisvosios prekybos erdvės (IVLPE) 

sukūrimo. Priemonių taikymo laikotarpio 

pabaigoje būtų galima apsvarstyti 

galimybę jį pratęsti, jei to reikėtų 

atsižvelgiant į rinkos padėtį arba į derybų 

dėl IVLPE eigą. 

(9) šiuo reglamentu nustatomų specialių 

autonominių prekybos priemonių paskirtis 

– palengvinti sunkią ekonominę padėtį, į 

kurią dėl teroristinių išpuolių šiuo metu yra 

patekęs Tunisas. Todėl šios priemonės 

turėtų būti taikomos ribotą laiką ir neturėtų 

daryti poveikio 2015 m. spalio mėn. 

pradėtoms Sąjungos ir Tuniso deryboms 

dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios 

prekybos erdvės (IVLPE) sukūrimo. 

Or. en 

 

 


