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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Ωστόσο, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν έχει 
δεχτεί µέχρι στιγµής να προσαρµόσει τις 
εµπορικές παραχωρήσεις που 
χορηγήθηκαν δυνάµει της ενδιάµεσης 
συµφωνίας ώστε να λάβει υπόψη τις 
προτιµησιακές παραδοσιακές συναλλαγές 
µεταξύ της Κροατίας και της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης στο πλαίσιο της Συµφωνίας 
Ελεύθερου Εµπορίου Κεντρικής Ευρώπης 
(CEFTA). Σε περίπτωση που, κατά τη 
χρονική στιγµή της έκδοσης του 
παρόντος κανονισµού, δεν έχει υπογραφεί 
και δεν εφαρµόζεται προσωρινά από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη συµφωνία σχετικά µε την 
προσαρµογή των εµπορικών 
παραχωρήσεων που προβλέπονται στη 
συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης 
και στην ενδιάµεση συµφωνία, οι 
προτιµήσεις που παραχωρούνται στη 
Βοσνία- Ερζεγοβίνη θα πρέπει να 
ανασταλούν από την 1η Ιανουαρίου 2016. 
Από τη στιγµή που η Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράψουν 
και εφαρµόσουν προσωρινά συµφωνία 
σχετικά µε την προσαρµογή των 
εµπορικών παραχωρήσεων στο πλαίσιο 

διαγράφεται 
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Άρθρο 2 διαγράφεται 

Αναστέλλεται η εφαρµογή του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 όσον 
αφορά τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη µε ισχύ 
από την 1η Ιανουαρίου 2016. 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2, η 
εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1215/2009 όσον αφορά τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη δεν αναστέλλεται εάν, πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2016, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη υπογράψουν και εφαρµόσουν 
προσωρινά συµφωνία για την 
προσαρµογή της συµφωνίας 
σταθεροποίησης και σύνδεσης και της 
ενδιάµεσης συµφωνίας, ώστε να ληφθεί 
υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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2. Σε περίπτωση που η συµφωνία η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν έχει 
υπογραφεί και δεν εφαρµόζεται 
προσωρινά πριν από την 1η Ιανουαρίου 
2016, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2115/2009 
εφαρµόζεται εκ νέου όσον αφορά τη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη από την ηµεροµηνία 
κατά την οποία συναφθεί και 
εφαρµόζεται προσωρινά παρόµοια 
συµφωνία. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


