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(Akty ustawodawcze) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1336/2011 

z dnia 13 grudnia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki 
handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji 

i stowarzyszania Unii Europejskiej 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 207 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/2000 z dnia 
18 września 2000 r. wprowadzającym nadzwyczajne 
środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących 
lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania 
Unii Europejskiej ( 2 ) wprowadzono nadzwyczajne środki 
handlowe, które przewidują nieograniczony bezcłowy 
dostęp do rynku Unii dla prawie wszystkich produktów 
pochodzących z krajów i obszarów celnych 
korzystających z procesu stabilizacji i stowarzyszania. 
Jako że kilkakrotnie znacząco zmieniano rozporządzenie 
(WE) nr 2007/2000, zostało ono ujednolicone 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1215/2009 ( 3 ) w celu 
zachowania jasności i racjonalności. 

(2) Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspól
notami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, 

podpisano w Luksemburgu w dniu 16 czerwca 2008 r. 
Do czasu zakończenia procedur koniecznych, aby układ 
ten wszedł w życie, podpisano i zawarto ( 4 ) umowę 
przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych 
z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej 
strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony ( 5 ), 
która weszła w życie w dniu 1 lipca 2008 r. 

(3) Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspól
notami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, 
podpisano w Luksemburgu w dniu 29 kwietnia 
2008 r. Do czasu zakończenia procedur koniecznych, 
aby układ ten wszedł w życie, podpisano i zawarto ( 6 ) 
umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii 
związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską, 
z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony ( 7 ), 
która weszła w życie w dniu 1 lutego 2010 r. 

(4) Układy o stabilizacji i stowarzyszeniu i umowy przej 
ściowe ustanawiają umowny system handlowy pomiędzy 
Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną oraz pomiędzy 
Unią Europejską a Serbią. Konieczna jest zatem zmiana 
rozporządzenia (WE) nr 1215/2009 polegająca na 
usunięciu Bośni i Hercegowiny oraz Serbii z listy benefi
cjentów koncesji taryfowych na te same produkty, 
a także dostosowanie wielkości globalnych kontyn
gentów taryfowych na konkretne produkty w ramach 
systemu umownego. Bośnia i Hercegowina oraz Serbia 
powinny jednak pozostać beneficjentami w oparciu 
o rozporządzenie (WE) nr 1215/2009 w takim zakresie, 
w jakim rozporządzenie to przewiduje koncesje, które są 
bardziej korzystne niż te istniejące w ramach umów 
dwustronnych. 

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1215/2009 pozostaje głównym 
instrumentem regulującym stosunki handlowe 
z Kosowem ( 8 ). Stały dostęp do rynku Unii jest
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( 1 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 października 
2011 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) 
oraz decyzja Rady z dnia 24 listopada 2011 r. 

( 2 ) Dz.U. L 240 z 23.9.2000, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 1. 

( 4 ) Dz.U. L 169 z 30.6.2008, s. 10; sprostowanie w Dz.U. L 233 
z 30.8.2008, s. 5. 

( 5 ) Dz.U. L 233 z 30.8.2008, s. 6. 
( 6 ) Dz.U. L 28 z 30.1.2010, s. 1. 
( 7 ) Dz.U. L 28 z 30.1.2010, s. 2. 
( 8 ) W rozumieniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
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decydujący dla ożywienia gospodarczego Kosowa 
i całego regionu. Jednocześnie taki dostęp nie będzie 
miał negatywnych skutków dla Unii. 

(6) Z tych powodów i biorąc pod uwagę, że rozporządzenie 
(WE) 1215/2009 przestało obowiązywać w dniu 
31 grudnia 2010 r., należy przedłużyć okres 
obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 1215/2009 do 
dnia 31 grudnia 2015 r. 

(7) Aby zapewnić, że Unia jest w stanie przestrzegać swoich 
międzynarodowych zobowiązań, preferencje przewi
dziane w niniejszym rozporządzeniu powinny być 
uzależnione od kontynuacji lub odnowienia istniejącego 
odstępstwa od zobowiązań w ramach Światowej Organi
zacji Handlu (WTO) uzyskanego przez Unię. 

(8) W celu ochrony interesów gospodarczych podmiotów 
konieczne jest zapewnienie środków przejściowych dla 
produktów, które w dniu zastosowania niniejszego 
rozporządzenia znajdują się w tranzycie lub są tymcza
sowo składowane w składach celnych lub w strefach 
wolnocłowych. 

(9) W celu przyjęcia przepisów koniecznych do stosowania 
niniejszego rozporządzenia należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Trak
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczących 
koniecznych zmian i dostosowań technicznych 
w załącznikach I i II po zmianach w kodach Nomenkla
tury scalonej i podpodziałach TARIC, a także koniecz
nych korekt w następstwie przyznania preferencji hand
lowych na mocy innych ustaleń między Unią a krajami 
i terytoriami, o których mowa w niniejszym 
rozporządzeniu. Szczególnie ważne jest, aby Komisja 
podczas prac przygotowawczych prowadziła odpo
wiednie konsultacje, w tym na szczeblu ekspertów. 
W procesie przygotowywania i sporządzania aktów dele
gowanych Komisja powinna zagwarantować równo
czesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosow
nych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

(10) Należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze 
w celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania 
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zawieszenia 
uprawnienia do korzystania z porozumień preferencyj
nych w razie ich nieprzestrzegania, wydawania świadectw 
autentyczności potwierdzających, że towary pochodzą 
z danego kraju lub terytorium i odpowiadają definicji 
zawartej w niniejszym rozporządzeniu, a także czaso
wego zawieszenia całości lub części uzgodnień przewi
dzianych w niniejszym rozporządzeniu. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy 
i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję ( 1 ). 

(11) Aby nie zakłócać handlu, niniejsze rozporządzenie należy 
stosować z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2011 r., 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1215/2009 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Uzgodnienia preferencyjne 

1. Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych ustanowio
nych w art. 3, produkty pochodzące z obszaru celnego 
Kosowa, inne niż ujęte w pozycjach nr 0102, 0201, 
0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 
1702 i 2204 Nomenklatury scalonej, zostają dopuszczone 
do przywozu na obszar Unii bez ograniczeń ilościowych 
lub środków o skutku równoważnym i podlegają zwol
nieniu z opłat celnych i opłat o skutku równoważnym. 

2. Produkty pochodzące z Albanii, Bośni i Hercegowiny, 
Chorwacji, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, 
Czarnogóry lub Serbii podlegają w dalszym ciągu, 
w przypadkach gdy tak wskazano, przepisom niniejszego 
rozporządzenia. Takie produkty podlegają również 
wszelkim koncesjom handlowym przewidzianym 
w niniejszym rozporządzeniu, jeśli są korzystniejsze od 
przewidzianych w umowach dwustronnych pomiędzy 
Unią a tymi krajami.”; 

2) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) zgodnością z definicją »produktów pochodzących« 
ustaloną w części I, tytuł IV, rozdział 2, sekcja 2 
rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.”; 

b) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3. W przypadku nieprzestrzegania przez kraj lub 
terytorium ust. 1 lub 2 Komisja może, za pomocą 
aktów wykonawczych, zawiesić w całości lub w części, 
uprawnienia do korzyści wynikających z niniejszego 
rozporządzenia dla danego kraju lub terytorium. 
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8 
ust. 4.”; 

3) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Cła stosowane wobec przywozu do Unii młodej 
wołowiny zdefiniowanej w załączniku II i pochodzącej 
z obszaru celnego Kosowa stanowią 20 % cła ad valorem 
i 20 % cła specyficznego, jak ustalono we Wspólnej 
Taryfie Celnej, w ramach rocznego kontyngentu taryfo
wego 475 ton wyrażonych w masie tuszy.
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Wnioskom w sprawie przywozu w ramach tego 
kontyngentu towarzyszą świadectwa autentyczności 
wydawane przez właściwe władze terytorium wywozu 
i potwierdzające, że towary pochodzą z danego teryto
rium i odpowiadają definicji zawartej w załączniku II 
niniejszego rozporządzenia. Świadectwo to zostaje 
sporządzone przez Komisję za pomocą aktów wyko
nawczych. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 8 ust. 4.”; 

b) skreśla się ust. 3; 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Niezależnie od innych przepisów niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności art. 10, uwzględniając 
szczególną wrażliwość rynków rolnych i produktów 
rybołówstwa, jeśli przywóz produktów rolnych 
i rybołówstwa powoduje poważne zakłócenia rynków 
unijnych i ich mechanizmów regulacyjnych, Komisja 
może przyjąć właściwe środki za pomocą aktów wyko
nawczych. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 8 ust. 4.”; 

4) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

Realizacja kontyngentów taryfowych na młodą 
wołowinę 

Komisja za pomocą aktów wykonawczych ustala szczegó 
łowe przepisy w celu wdrożenia kontyngentów taryfowych 
na młodą wołowinę. Wspomniane akty wykonawcze przyj
muje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 8 ust. 4.”; 

5) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 7 

Przyznanie uprawnień 

Komisja otrzymuje uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 7a, dotyczących: 

a) koniecznych zmian i dostosowań technicznych 
w załącznikach I i II w następstwie zmian w kodach 
Nomenklatury scalonej i podpodziałach TARIC; 

b) koniecznych korekt w następstwie przyznania prefe
rencji handlowych na mocy innych ustaleń między 
Unią a krajami i terytoriami, o których mowa w art. 1.”; 

6) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 7a 

Wykonanie przekazania 

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych 
powierzone Komisji podlegają warunkom określonym 
w niniejszym artykule. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, 
o których mowa w art. 7, zostaną przekazane Komisji 
przed datą wygaśnięcia niniejszego rozporządzenia. 
Najpóźniej dziewięć miesięcy przed tą datą Komisja 
sporządzi sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień. 

3. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, 
o których mowa w art. 7, mogą zostać odwołane 
w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień 
określonych w tej decyzji. Decyzja ta staje się skuteczna 
następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej lub w terminie późniejszym wska
zanym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność żadnych 
aktów delegowanych już obowiązujących. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego 
Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Euro
pejski i Radę. 

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 7 wchodzi 
w życie tylko pod warunkiem że w terminie dwóch 
miesięcy od powiadomienia o akcie delegowanym Parla
mentu Europejskiego i Rady Parlament Europejski ani 
Rada nie zgłoszą sprzeciwu wobec tego aktu, lub pod 
warunkiem że przed upływem tego terminu zarówno Parla
ment Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, że nie 
zamierzają zgłaszać sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany 
o dwa miesiące.”; 

7) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 8 

Procedura komitetowa 

1. Do celów art. 2 i 10 Komisję wspiera Komitet Wyko
nawczy ds. Bałkanów Zachodnich. Komitet ten jest komi
tetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy 
i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (*). 

2. Do celów art. 3 ust. 4 Komisję wspiera komitet usta
nowiony na mocy art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspól
nych reguł przywozu (**). Komitet ten jest komitetem 
w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

3. Do celów art. 3 ust. 2 i art. 4 Komisję wspiera 
komitet ustanowiony na mocy art. 195 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organi
zację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące 
niektórych produktów rolnych („rozporządzenie 
o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (***). Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.
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4. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje 
się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

___________ 
(*) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13. 

(**) Dz.U. L 84 z 31.3.2009, s. 1. 
(***) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.”; 

8) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

(i) lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) poinformuje Komitet Wykonawczy ds. 
Bałkanów Zachodnich;”; 

(ii) dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, 
przyjmuje się w drodze aktów wykonawczych. 
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 8 ust. 4.”; 

b) skreśla się ust. 2; 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Po zakończeniu okresu zawieszenia Komisja 
decyduje o zniesieniu środka tymczasowego zawieszenia 
albo o przedłużeniu środka zawieszenia zgodnie 
z ust. 1.”; 

9) art. 12 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Niniejsze rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 
2015 r. 

Preferencje przewidziane w niniejszym rozporządzeniu 
przestają obowiązywać w całości lub w części, 
w przypadku gdy nie byłyby dozwolone odstępstwem usta
nowionym przez WTO. Preferencje przestają obowiązywać 
w tym samym dniu, w którym przestaje obowiązywać 
odstępstwo. Komisja publikuje odpowiednio wcześniej 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie 
skierowane do podmiotów gospodarczych i właściwych 
organów. Zawiadomienie określa, które preferencje przewi
dziane w niniejszym rozporządzeniu przestają 
obowiązywać oraz dzień, w którym przestają one 
obowiązywać.”; 

10) załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się 
w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Towary, które w dniu 1 stycznia 2011 r. znajdują się 
w tranzycie lub są tymczasowo składowane na terenie Unii 
w składach celnych lub w strefach wolnocłowych i dla których 
przed tą datą wydano odpowiedni dowód pochodzenia z Bośni 
i Hercegowiny lub Serbii zgodnie z częścią I, tytuł IV, rozdział 
2, sekcja 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 
2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny ( 1 ), podlegają w dalszym ciągu 
przepisom rozporządzenia (WE) nr 1215/2009 przez okres 4 
miesięcy od dnia rozpoczęcia obowiązywania niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opubli
kowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Strasburgu dnia 13 grudnia 2011 r. 

W imieniu Parlamentu 
Europejskiego 

J. BUZEK 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

M. SZPUNAR 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK I 

KONTYNGENTY TARYFOWE OKREŚLONE W ART. 3 UST. 1 

Niezależnie od reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (CN), treść opisu produktów należy uważać za mającą jedynie 
wartość wskazującą; system preferencyjny jest ustalony, w kontekście niniejszego załącznika, przez zakres kodów CN. Jeśli 
wskazane są kody ex CN, system preferencyjny należy określić poprzez łączne zastosowanie kodu CN i odpowiedniego 
opisu. 

Nr 
porządkowy Kod CN Opis 

Roczna wiel
kość kontyn

gentu ( 1 ) 
Beneficjenci Stawka celna 

09.1571 0301 91 10 
0301 91 90 
0302 11 10 
0302 11 20 
0302 11 80 
0303 21 10 
0303 21 20 
0303 21 80 
0304 19 15 
0304 19 17 

ex 0304 19 18 
ex 0304 19 91 

0304 29 15 
0304 29 17 

ex 0304 29 18 
ex 0304 99 21 
ex 0305 10 00 
ex 0305 30 90 

0305 49 45 
ex 0305 59 80 
ex 0305 69 80 

Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyn
chus apache i Oncorhynchus chrysogaster): żywy; świeży lub 
schłodzony; zamrożony; suszony, solony lub w solance, 
wędzony; filety rybne i pozostałe mięso rybie; mąki, mączki 
i granulki, nadające się do spożycia przez ludzi 

15 ton Obszar celny Kosowa 0 % 

09.1573 0301 93 00 
0302 69 11 
0303 79 11 

ex 0304 19 18 
ex 0304 19 91 
ex 0304 29 18 
ex 0304 99 21 
ex 0305 10 00 
ex 0505 30 90 
ex 0305 49 80 
ex 0305 59 80 
ex 0305 69 80 

Karp: żywy; świeży lub schłodzony; zamrożony; suszony, 
solony lub w solance, wędzony; filety rybne i pozostałe 
mięso rybie; mąki, mączki i granulki, nadające się do 
spożycia przez ludzi 

20 ton obszar celny Kosowa 0 % 

09.1575 ex 0301 99 80 
0302 69 61 
0303 79 71 

ex 0304 19 39 
ex 0304 19 99 
ex 0304 29 99 
ex 0304 99 99 
ex 0305 10 00 
ex 0305 30 90 
ex 0305 49 80 
ex 0305 59 80 
ex 0305 69 80 

Kielec (właściwy) i morlesz (Dentex dentex i Pagellus spp.): 
żywy; świeży lub schłodzony; zamrożony; suszony, solony 
lub w solance, wędzony; filety rybne i pozostałe mięso rybie; 
mąki, mączki i granulki, nadające się do spożycia przez ludzi 

45 ton obszar celny Kosowa 0 % 

09.1577 ex 0301 99 80 
0302 69 94 

ex 0303 77 00 
ex 0304 19 39 
ex 0304 19 99 
ex 0304 29 99 
ex 0304 99 99 
ex 0305 10 00 

Labraks (moron) (Dicentrarchus labrax): żywy; świeży lub 
schłodzony; zamrożony; suszony; solony lub w solance, 
wędzony; filety rybne i pozostałe mięso rybie; mąki, mączki 
i granulki, nadające się do spożycia przez ludzi 

30 ton obszar celny Kosowa 0 %
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Nr 
porządkowy Kod CN Opis 

Roczna wiel
kość kontyn

gentu ( 1 ) 
Beneficjenci Stawka celna 

ex 0305 30 90 
ex 0305 49 80 
ex 0305 59 80 
ex 0305 69 80 

09.1515 ex 2204 21 93 
ex 2204 21 94 
ex 2204 21 95 
ex 2204 21 96 
ex 2204 21 97 
ex 2204 21 98 
ex 2204 29 93 
ex 2204 29 94 
ex 2204 29 95 
ex 2204 29 96 
ex 2204 29 97 
ex 2204 29 98 

Wino ze świeżych winogron, o rzeczywistej objętościowej 
mocy alkoholu nieprzekraczającej 15 % obj., inne niż wina 
musujące 

50 000 hl ( 2 ) Albania ( 3 ), Bośnia 
i Hercegowina ( 4 ), 
Chorwacja ( 5 ), była 
jugosłowiańska repub
lika Macedonii ( 6 ), 
Czarnogóra ( 7 ), 
Serbia ( 8 ) obszar celny 
Kosowa 

Wyłączenie 

( 1 ) Jedna globalna wielkość na kontyngent taryfowy dostępny dla przywozu pochodzącego od beneficjentów. 
( 2 ) Wielkość tego globalnego kontyngentu taryfowego zostaje zmniejszona, gdy wzrasta wielkość indywidualnego kontyngentu taryfowego mającego zastosowanie zgodnie 

z numerem porządkowym 09.1588 dla niektórych win pochodzących z Chorwacji. 
( 3 ) Dostęp dla wina pochodzącego z Albanii do tego globalnego kontyngentu taryfowego jest uzależniony od uprzedniego wyczerpania indywidualnych kontyngentów 

taryfowych przewidzianych w protokole dodatkowym w sprawie wina zawartym z Albanią. Te indywidualne kontyngenty taryfowe otwiera się dla numerów 
porządkowych 09.1512 i 09.1513. 

( 4 ) Dostęp dla wina pochodzącego z Bośni i Hercegowiny do tych globalnych kontyngentów taryfowych jest uzależniony od uprzedniego wyczerpania indywidualnego 
kontyngentu taryfowego przewidzianego w protokole dodatkowym w sprawie wina zawartym z Bośnią i Hercegowiną. Te indywidualne kontyngenty taryfowe otwiera się 
dla numerów porządkowych 09.1528 i 09.1529. 

( 5 ) Dostęp dla wina pochodzącego z Chorwacji do tego globalnego kontyngentu taryfowego jest uzależniony od uprzedniego wyczerpania indywidualnych kontyngentów 
taryfowych przewidzianych w protokole dodatkowym w sprawie wina zawartym z Chorwacją. Te indywidualne kontyngenty taryfowe otwiera się dla numerów 
porządkowych 09.1588 i 09.1589. 

( 6 ) Dostęp dla wina pochodzącego z byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii do tego globalnego kontyngentu taryfowego jest uzależniony od uprzedniego wyczerpania 
indywidualnych kontyngentów taryfowych przewidzianych w protokole dodatkowym w sprawie win zawartym z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii. Te indywi
dualne kontyngenty taryfowe otwiera się dla numerów porządkowych 09.1558 i 09.1559. 

( 7 ) Dostęp dla wina pochodzącego z Czarnogóry do tych globalnych kontyngentów taryfowych jest uzależniony od uprzedniego wyczerpania indywidualnego kontyngentu 
taryfowego przewidzianego w protokole dodatkowym w sprawie wina zawartym z Czarnogórą. Ten indywidualny kontyngent taryfowy otwiera się dla numeru 
porządkowego 09.1514. 

( 8 ) Dostęp dla wina pochodzącego z Serbii do tych globalnych kontyngentów taryfowych jest uzależniony od uprzedniego wyczerpania obu indywidualnych kontyngentów 
taryfowych przewidzianych w protokole w sprawie wina zawartym z Serbią. Te indywidualne kontyngenty taryfowe otwiera się dla numerów porządkowych 09.1526 
i 09.1527.”
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