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Изменение 3
Бернд Ланге

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С Регламент (ЕО) № 1215/2009 
на Съвета2за почти всички продукти с 
произход от участниците в процеса на 
стабилизиране и асоцииране бе 
предоставен неограничен безмитен 
достъп до пазара на Съюза до степен, 
идентична с тази в двустранните 
споразумения, и до момента на 
сключване на такива споразумения с 
въпросните страни.

(1) С Регламент (ЕО) № 1215/2009 
на Съвета2 за почти всички продукти с 
произход от участниците в процеса на 
стабилизиране и асоцииране бе 
предоставен неограничен безмитен 
достъп до пазара на Съюза до степен, 
идентична с тази в двустранните 
споразумения, и до момента на 
сключване на такива споразумения с 
въпросните страни бенефициери.

_________________ _________________
2 Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета 
от 30 ноември 2009 г. за въвеждане на 
изключителни търговски мерки за 
страни и територии, участващи или 
свързани с процеса на стабилизиране и 
асоцииране, осъществяван от 
Европейския съюз (ОВ L 328, 15.12.2009 
г., стр. 1).

2 Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета 
от 30 ноември 2009 г. за въвеждане на 
изключителни търговски мерки за 
страни и територии, участващи или 
свързани с процеса на стабилизиране и 
асоцииране, осъществяван от 
Европейския съюз (ОВ L 328, 
15.12.2009 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 4
Бернд Ланге

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Към момента са сключени 
споразумения за стабилизиране и 
асоцииране с всички шест страни, 
последното от които между 
Европейския съюз и Европейската 
общност за атомна енергия, от една 
страна, и Косово3, от друга страна, 
влязло в сила на 1 април 2016 г.

(2) Към момента са сключени 
споразумения за стабилизиране и 
асоцииране с всички шест страни 
бенефициери. Споразумението за 
асоцииране стабилизиране и 
асоцииране между Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна 
енергия, и от една страна, и Косово3, от 
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друга страна, влязло в сила на 1 април 
2016 г., е последното и влезе в сила на 
1 юли 2016 г.

_________________ _________________
3 *Това название не засяга позициите по 
отношение на статута и е съобразено с 
Резолюция 1244/1999 на Съвета за 
сигурност на ООН и становището на 
Международния съд относно 
обявяването на независимост от страна 
на Косово.

3 Това название не засяга позициите по 
отношение на статута и е съобразено с 
Резолюция 1244 (1999) на Съвета за 
сигурност на ООН и становището на 
Международния съд относно 
обявяването на независимост от страна 
на Косово.

Or. en

Изменение 5
Бернд Ланге

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С Делегиран регламент (ЕС) 
2017/1464 на Комисията4беше изменен 
Регламент (ЕО) № 1215/2009, за да 
бъдат заличени двустранните 
преференции, предоставени на Косово, 
като в същото време се запазят 
едностранните преференции, 
предоставени на всички бенефициери от 
Западните Балкани под формата на 
суспендиране на всички мита за 
продуктите, обхванати от глави 7 и 8 от 
Комбинираната номенклатура, както и 
техния достъп до общата тарифна квота 
за вино от 30 000 hl.

(3) С Делегиран регламент (ЕС) 
2017/1464 на Комисията4 беше изменен 
Регламент (ЕО) № 1215/2009, за да 
бъдат заличени двустранните 
преференции, предоставени на Косово, 
като в същото време се запазят 
едностранните преференции, 
предоставени на всички страни 
бенефициери от Западните Балкани под 
формата на суспендиране на всички 
мита за продуктите, обхванати от глави 
7 и 8 от Комбинираната номенклатура, 
както и техния достъп до общата 
тарифна квота за вино от 30 000 hl.

_________________ _________________
4 Делегиран регламент (ЕС) 2017/1464 
на Комисията от 2 юни 2017 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
1215/2009 на Съвета по отношение на 
търговските отстъпки, предоставени на 
Косово*, вследствие на влизането в сила 
на Споразумението за стабилизиране и 
асоцииране между Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна 

4 Делегиран регламент (ЕС) 2017/1464 
на Комисията от 2 юни 2017 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
1215/2009 на Съвета по отношение на 
търговските отстъпки, предоставени на 
Косово*, вследствие на влизането в сила 
на Споразумението за стабилизиране и 
асоцииране между Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна 
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енергия, от една страна, и Косово, от 
друга страна.

енергия, от една страна, и Косово, от 
друга страна.

Or. en

Изменение 6
Бернд Ланге

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
(ЕО) № 1215/2009
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продуктите с произход от 
Албания, Босна и Херцеговина, Косово5, 
Черна гора, Северна Македония и 
Сърбия, включени в обхвата на глави 7 
и 8 от Комбинираната номенклатура, се 
допускат за внос в Съюза без 
количествени ограничения или мерки с 
равностоен ефект и са освободени от 
мита и такси с равностоен ефект.

1. Продуктите с произход от 
страните бенефициери Албания, 
Босна и Херцеговина, Косово5, Черна 
гора, Северна Македония и Сърбия, 
включени в обхвата на глави 7 и 8 от 
Комбинираната номенклатура, се 
допускат за внос в Съюза без 
количествени ограничения или мерки с 
равностоен ефект и са освободени от 
мита и такси с равностоен ефект.

_________________ _________________
5 *Това название не засяга позициите по 
отношение на статута и е съобразено с 
Резолюция 1244/1999 на Съвета за 
сигурност на ООН и становището на 
Международния съд относно 
обявяването на независимост от страна 
на Косово.

5 Това название не засяга позициите по 
отношение на статута и е съобразено с 
Резолюция 1244 (1999) на Съвета за 
сигурност на ООН и становището на 
Международния съд относно 
обявяването на независимост от страна 
на Косово.

Or. en

Изменение 7
Бернд Ланге

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) (б) В параграф 2, първа алинея 
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се заменя със следното: „Без да се 
засягат условията, предвидени в 
параграф 1, преференциалният 
режим, въведен с член 1, се прилага в 
зависимост от готовността на 
страните бенефициери да 
предприемат ефективни 
икономически реформи и регионално 
сътрудничество с други страни, 
обхванати от процеса на 
стабилизиране и асоцииране, 
осъществяван от Европейския съюз, 
по-специално като създадат зони за 
свободна търговия в съответствие с 
член ХХIV от ГАТТ от 1994 г. и други 
приложими разпоредби на СТО.“

Or. en

Изменение 8
Марко Кампоменози

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) За да се провери 
съответствието на всеки субект, 
Комисията извършва междинна 
оценка на въвеждането на настоящия 
регламент преди 1 юли 2022 г. и 
изготвя доклад за съответните 
комисии на Европейския парламент.

Or. en

Изменение 9
Бернд Ланге

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) В член 8 параграф 3 се заличава.
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Or. en

Изменение 10
Бернд Ланге

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Приложение II се заличава.

Or. en

Изменение 11
Бернд Ланге

Предложение за регламент
Приложение I – подзаглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОТНОСНО ТАРИФНИТЕ КВОТИ, 
ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 2

ОТНОСНО ТАРИФНИТЕ КВОТИ, 
ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1

Or. en


