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

Fernández, Nicola Caputo med flera 

 

Betänkande A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

En årlig tullfri kvot på 35 000 ton ska 

öppnas för import till unionen av 

jungfruolja med ursprung i Tunisien och 

som omfattas av KN-numren 1509 10 10 

och 1509 10 90. 

En årlig tullfri kvot på 35 000 ton ska 

öppnas för import till unionen av 

jungfruolja med ursprung i Tunisien och 

som omfattas av KN-numren 1509 10 10 

och 1509 10 90, när sådan jungfruolja 

helt och hållet framställts i Tunisien och 

transporterats direkt från Tunisien till 

unionen. 

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

Fernández, Nicola Caputo med flera 

 

Betänkande A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

En årlig tullfri kvot på 35 000 ton ska 

öppnas för import till unionen av 

jungfruolja med ursprung i Tunisien och 

som omfattas av KN-numren 1509 10 10 

och 1509 10 90. 

För 2016 ska en tullfri kvot på 35 000 ton 

öppnas för import till unionen av 

jungfruolja med ursprung i Tunisien och 

som omfattas av KN-numren 1509 10 10 

och 1509 10 90, när sådan jungfruolja 

helt och hållet framställts i Tunisien och 

transporterats direkt från Tunisien till 

unionen. 

 Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter när det gäller 

användning av den kvarvarande mängden 

av denna tullfria kvot under 2017, 

förutsatt att unionens försörjningsbehov 

kräver detta. 

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

Fernández, Nicola Caputo med flera 

 

Betänkande A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien 

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

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska förvalta tullkvoten i 

enlighet med artikel 184 i förordning (EU) 

nr 1308/2013. 

Kommissionen ska förvalta tullkvoten i 

enlighet med artikel 184 i förordning (EU) 

nr 1308/2013 och genom att upprätta 

månatliga importlicenser, vilka ska 

utfärdas mellan januari och oktober 

under åren 2016 och 2017, i enlighet med 

bestämmelserna i förordning (EG) nr 

1918/2006
1a

. 

 __________________ 

 1a
 Förordning (EG) nr 1918/2006 av den 

20 december 2006 om öppnande och 

förvaltning av tullkvoter för olivolja med 

ursprung i Tunisien. 

Or. en 
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Santiago Fisas Ayxelà, Fernando Ruas 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien 

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

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) De särskilda autonoma handelsåtgärder 

som inrättas genom denna förordning är 

avsedda att underlätta den svåra 

ekonomiska situation som Tunisien står 

inför på grund av terroristattackerna. 

Åtgärderna bör därför vara tidsbegränsade 

och inte påverka förhandlingarna mellan 

unionen och Tunisien om inrättandet av ett 

djupgående och omfattande 

frihandelsområde, som kommer att inledas 

i oktober 2015. Denna tillämpningsperiod 

kan innan den löpt ut förlängas om detta 

motiveras av marknadssituationen eller 

framstegen i förhandlingarna om det 

djupgående och omfattande 

frihandelsavtalet. 

(9) De särskilda autonoma handelsåtgärder 

som inrättas genom denna förordning är 

avsedda att underlätta den svåra 

ekonomiska situation som Tunisien står 

inför på grund av terroristattackerna. 

Åtgärderna bör därför vara tidsbegränsade 

och inte påverka förhandlingarna mellan 

unionen och Tunisien om inrättandet av ett 

djupgående och omfattande 

frihandelsområde, som inleddes i oktober 

2015. 

Or. en 

 

 


