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Alteração 3
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Regulamento (CE) n.º 
1215/20092previa um acesso sem limites e 
com isenção de direitos ao mercado da 
União para quase todos os produtos 
originários dos participantes no processo 
de estabilização e associação, na medida e 
até ao momento em que fossem celebrados 
acordos bilaterais com essas partes.

(1) O Regulamento (CE) 
n.º 1215/20092 previa um acesso sem 
limites e com isenção de direitos ao 
mercado da União para quase todos os 
produtos originários dos participantes no 
processo de estabilização e associação, na 
medida e até ao momento em que fossem 
celebrados acordos bilaterais com essas 
partes beneficiárias.

_________________ _________________
2 Regulamento (CE) n.º 1215/2009 do 
Conselho, de 30 de novembro de 2009, que 
adota medidas comerciais excecionais em 
favor dos países e territórios que 
participam ou estão ligados ao processo de 
estabilização e associação da União 
Europeia (JO L 328 de 15.12.2009, p. 1).

2 Regulamento (CE) n.º 1215/2009 do 
Conselho, de 30 de novembro de 2009, que 
adota medidas comerciais excecionais em 
favor dos países e territórios que 
participam ou estão ligados ao processo de 
estabilização e associação da União 
Europeia (JO L 328 de 15.12.2009, p. 1).

Or. en

Alteração 4
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Foram agora celebrados acordos de 
estabilização e de associação com todas as 
seis partes, o último dos quais entre a 
União Europeia e a Comunidade Europeia 
da Energia Atómica, por um lado, e o 
Kosovo3, por outro, que entrou em vigor 
em 1 de abril de 2016.

(2) Foram agora celebrados acordos de 
estabilização e de associação com todas as 
seis partes beneficiárias. O Acordo de 
Estabilização e de Associação entre a 
União Europeia e a Comunidade Europeia 
da Energia Atómica, por um lado, e o 
Kosovo3, por outro, foi o último e entrou 
em vigor em 1 de abril de 2016.

_________________ _________________
3 *Esta designação não prejudica as 3 *Esta designação não prejudica as 
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posições relativas ao estatuto, e está 
conforme com a RCSNU 1244/1999 e o 
parecer do TIJ sobre a declaração de 
independência do Kosovo.

posições relativas ao estatuto, e está 
conforme com a RCSNU 1244/1999 e o 
parecer do TIJ sobre a declaração de 
independência do Kosovo.

Or. en

Alteração 5
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Regulamento Delegado (UE) 
2017/1464 da Comissão4alterou o 
Regulamento (CE) n.º 1215/2009, a fim de 
suprimir as preferências bilaterais 
concedidas ao Kosovo, mantendo, no 
entanto, a preferência unilateral concedida 
a todos os beneficiários dos Balcãs 
Ocidentais, sob a forma da suspensão de 
todos os direitos dos produtos abrangidos 
pelos capítulos 7 e 8 da Nomenclatura 
Combinada, e o seu acesso ao contingente 
pautal vitivinícola global de 30 000 hl.

(3) O Regulamento Delegado (UE) 
2017/14644 da Comissão alterou o 
Regulamento (CE) n.º 1215/2009, a fim de 
suprimir as preferências bilaterais 
concedidas ao Kosovo, mantendo, no 
entanto, a preferência unilateral concedida 
a todas as partes beneficiárias dos Balcãs 
Ocidentais, sob a forma da suspensão de 
todos os direitos dos produtos abrangidos 
pelos capítulos 7 e 8 da Nomenclatura 
Combinada, e o seu acesso ao contingente 
pautal vitivinícola global de 30 000 hl.

_________________ _________________
4 Regulamento Delegado (UE) 2017/1464 
da Comissão, de 2 de junho de 2017, que 
altera o Regulamento (CE) n.º 1215/2009 
do Conselho no que diz respeito às 
concessões comerciais concedidas ao 
Kosovo* na sequência da entrada em vigor 
do Acordo de Estabilização e de 
Associação entre a União Europeia e a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica, 
por um lado, e o Kosovo, por outro.

4 Regulamento Delegado (UE) 2017/1464 
da Comissão, de 2 de junho de 2017, que 
altera o Regulamento (CE) n.º 1215/2009 
do Conselho no que diz respeito às 
concessões comerciais concedidas ao 
Kosovo* na sequência da entrada em vigor 
do Acordo de Estabilização e de 
Associação entre a União Europeia e a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica, 
por um lado, e o Kosovo, por outro.

Or. en

Alteração 6
Bernd Lange

Proposta de regulamento



AM\1212617PT.docx 5/7 PE657.254v01-00

PT

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
(CE) n.º 1215/2009
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os produtos originários da Albânia, 
da Bósnia-Herzegovina, do Kosovo5, do 
Montenegro, da Macedónia do Norte e da 
Sérvia, abrangidos pelos capítulos 7 e 8 da 
Nomenclatura Combinada, são admitidos 
para importação na União sem limites 
quantitativos ou medidas de efeito 
equivalente e com isenção de direitos 
aduaneiros ou taxas de efeito equivalente.

1. Os produtos originários das partes 
beneficiárias da Albânia, da Bósnia-
Herzegovina, do Kosovo5, do Montenegro, 
da Macedónia do Norte e da Sérvia, 
abrangidos pelos capítulos 7 e 8 da 
Nomenclatura Combinada, são admitidos 
para importação na União sem limites 
quantitativos ou medidas de efeito 
equivalente e com isenção de direitos 
aduaneiros ou taxas de efeito equivalente.

_________________ _________________
5 *Esta designação não prejudica as 
posições relativas ao estatuto, e está 
conforme com a RCSNU 1244/1999 e o 
parecer do TIJ sobre a declaração de 
independência do Kosovo.

5 *Esta designação não prejudica as 
posições relativas ao estatuto, e está 
conforme com a RCSNU 1244/1999 e o 
parecer do TIJ sobre a declaração de 
independência do Kosovo.

Or. en

Alteração 7
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) b) No n.º 2, o primeiro parágrafo 
passa a ter a seguinte redação: «Sem 
prejuízo das condições previstas no n.º 1, 
o direito de beneficiar das disposições 
preferenciais estabelecidas no artigo 1.º 
está sujeito à vontade das partes 
beneficiárias de realizarem reformas 
económicas eficazes e estabelecerem uma 
cooperação regional com os outros países 
interessados no processo de estabilização 
e associação da União Europeia, 
nomeadamente através da criação de 
zonas de comércio livre, em conformidade 
com o disposto no artigo XXIV do GATT 
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1994 e outras disposições da OMC na 
matéria.»

Or. en

Alteração 8
Marco Campomenosi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A fim de verificar o cumprimento, 
por parte de cada entidade em causa, a 
Comissão procede a uma avaliação 
intercalar da aplicação do regulamento 
antes de 1 de julho de 2022 e elabora um 
relatório dirigido às comissões 
competentes do Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 9
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) No artigo 8.º, é suprimido o n.º 3.

Or. en

Alteração 10
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O anexo II é suprimido.
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Or. en

Alteração 11
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Anexo I – subtítulo 1

Texto da Comissão Alteração

RELATIVO AOS CONTINGENTES 
PAUTAIS REFERIDOS NO ARTIGO 1.º, 
n.º 2

RELATIVO AOS CONTINGENTES 
PAUTAIS REFERIDOS NO ARTIGO 3.º, 
n.º 1

Or. en


