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17.2.2016 A8-0013/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

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

Fernández, Nicola Caputo a ďalší 

 

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, a to v prípade, že sa 

takýto panenský olivový olej v plnej miere 

získava v Tunisku a prepravuje priamo z 

Tuniska do Únie. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

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

Fernández, Nicola Caputo a ďalší 

 

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 bezcolná kvóta na rok 2016 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, a to v 

prípade, že sa takýto panenský olivový olej 

v plnej miere získava v Tunisku a 

prepravuje priamo z Tuniska do Únie. 

 Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty týkajúce sa využitia 

zostatku tejto bezcolnej kvóty v roku 2017 

pod podmienkou, že to vyžaduje potreba 

dodávok na trhoch Únie. 

Or. en 



 

AM\1086839SK.doc  PE576.612v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

17.2.2016 A8-0013/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

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

Fernández, Nicola Caputo a ďalší 

 

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
1a

. 

 __________________ 

 1a
 Nariadenie (ES) č. 1918/2006 z 20. 

decembra 2006, ktorým sa otvára colná 

kvóta a stanovuje spravovanie colnej 

kvóty na olivový olej s pôvodom v 

Tunisku. 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0013/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Santiago Fisas Ayxelà, Fernando Ruas 

v mene skupiny PPE 

 

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 

začali v októbri 2015. 

Or. en 

 

 


