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Poprawka  12 

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

Fernández, Nicola Caputo i inni 

 

Sprawozdanie A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki 

Tunezyjskiej 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Otwiera się roczny bezcłowy kontyngent 

taryfowy wynoszący 35 000 ton na 

przywóz oliwy z oliwek z pierwszego 

tłoczenia pochodzącej z Tunezji i objętej 

kodami CN 1509 10 10 i 1509 10 90. 

Otwiera się roczny bezcłowy kontyngent 

taryfowy wynoszący 35 000 ton na 

przywóz oliwy z oliwek z pierwszego 

tłoczenia pochodzącej z Tunezji i objętej 

kodami CN 1509 10 10 i 1509 10 90, jeśli 

taka oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia 

jest całkowicie uzyskiwana w Tunezji oraz 

przywożona bezpośrednio z Tunezji do 

Unii. 

Or. en 
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Poprawka  13 

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

Fernández, Nicola Caputo i inni 

 

Sprawozdanie A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki 

Tunezyjskiej 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Otwiera się roczny bezcłowy kontyngent 

taryfowy wynoszący 35 000 ton na 

przywóz oliwy z oliwek z pierwszego 

tłoczenia pochodzącej z Tunezji i objętej 

kodami CN 1509 10 10 i 1509 10 90. 

Otwiera się bezcłowy kontyngent taryfowy 

na 2016 r. wynoszący 35 000 ton na 

przywóz oliwy z oliwek z pierwszego 

tłoczenia pochodzącej z Tunezji i objętej 

kodami CN 1509 10 10 i 1509 10 90, jeśli 

taka oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia 

jest całkowicie uzyskiwana w Tunezji oraz 

przywożona bezpośrednio z Tunezji do 

Unii. 

 Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych dotyczących 

wykorzystania reszty tego bezcłowego 

kontyngentu w 2017 r., o ile wymagać 

tego będzie zapotrzebowanie na rynkach 

unijnych. 

Or. en 
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Poprawka  14 

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

Fernández, Nicola Caputo i inni 

 

Sprawozdanie A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki 

Tunezyjskiej 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja zarządza kontyngentem 

taryfowym zgodnie z art. 184 

rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. 

Komisja zarządza kontyngentem 

taryfowym zgodnie z art. 184 

rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, 

wprowadzając miesięczne pozwolenia na 

przywóz, które mają zostać wydane między 

styczniem a październikiem 2016 i 2017 r., 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1918/2006
1a

. 

 __________________ 

 1a
 Rozporządzenie (WE) nr 1918/2006 z 

dnia 20 grudnia 2006 r. otwierające i 

ustalające zarządzanie kontyngentem 

taryfowym oliwy z oliwek pochodzącej z 

Tunezji. 

Or. en 
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Poprawka  15 

Santiago Fisas Ayxelà, Fernando Ruas 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki 

Tunezyjskiej 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Szczególne autonomiczne środki 

handlowe ustanowione niniejszym 

rozporządzeniem mają na celu poprawę 

trudnej sytuacji gospodarczej, w której 

Tunezja znalazła się ze względu na ataki 

terrorystyczne. Środki te powinny zatem 

być ograniczone w czasie i pozostawać bez 

uszczerbku dla negocjacji między Unią a 

Tunezją w sprawie utworzenia pogłębionej 

i kompleksowej strefy wolnego handlu 

(DCFTA), które mają rozpocząć się w 

październiku 2015 r. Pod koniec okresu 

stosowania możliwe jest rozważenie 

przedłużenia tego okresu, jeżeli potrzeba 

taka będzie wynikać z sytuacji 

gospodarczej lub postępu w negocjacjach 

w sprawie DCFTA. 

(9) Szczególne autonomiczne środki 

handlowe ustanowione niniejszym 

rozporządzeniem mają na celu poprawę 

trudnej sytuacji gospodarczej, w której 

Tunezja znalazła się ze względu na ataki 

terrorystyczne. Środki te powinny zatem 

być ograniczone w czasie i pozostawać bez 

uszczerbku dla negocjacji między Unią a 

Tunezją w sprawie utworzenia pogłębionej 

i kompleksowej strefy wolnego handlu 

(DCFTA), które rozpoczęły się w 

październiku 2015 r. 

Or. en 

 

 


