
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1384/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne preferencje 
handlowe dla Republiki Mołdowy 

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 prawodawczą ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 55/2008 ( 2 ) wprowadzono 
specjalny system autonomicznych preferencji handlo
wych dla Republiki Mołdowy (zwanej dalej „Mołdawią”). 
System ten zapewnia bezcłowy dostęp do rynków Unii 
wszystkim produktom pochodzącym z Mołdawii, z wyjąt
kiem niektórych produktów rolnych wymienionych 
w załączniku I do tego rozporządzenia, w odniesieniu 
do których wprowadzono ograniczone ulgi w postaci 
zwolnienia z ceł w granicach kontyngentów taryfowych 
lub w postaci obniżonych ceł. 

(2) Działając w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa 
(EPS), planu działania EPS UE – Mołdawia i Partnerstwa 
Wschodniego, Mołdawia przyjęła ambitny plan, którego 
celem jest stowarzyszenie polityczne i dalsza integracja 
gospodarcza z Unią. Mołdawia poczyniła również duże 
postępy w zakresie harmonizacji przepisów, której celem 
jest osiągnięcie zbieżności z unijnymi przepisami 
i normami. 

(3) Negocjacje w sprawie nowego układu o stowarzyszeniu, 
w tym w sprawie stworzenia pogłębionej i kompleksowej 
strefy wolnego handlu między Unią a Mołdawią 
rozpoczęły się w styczniu 2010 r. i zostały zakończone 

w czerwcu 2013 r. Układ ten przewiduje pełną liberali
zację dwustronnego handlu winem. 

(4) W celu wsparcia wysiłków Mołdawii, zgodnie z zasadami 
EPS i Partnerstwa Wschodniego, oraz aby zapewnić 
atrakcyjny i stały rynek zbytu dla wywożonego 
z Mołdawii wina należy bezzwłocznie wprowadzić 
pełną liberalizację przywozu wina z Mołdawii do Unii. 

(5) Aby zapewnić ciągłość przepływów handlowych 
z Mołdawii oraz pewność prawa dla podmiotów gospo
darczych, należy koniecznie przewidzieć nieprzerwane 
stosowanie autonomicznych preferencji handlowych do 
momentu ich wygaśnięcia określonego w rozporządzeniu 
(WE) nr 55/2008. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 55/2008, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 55/2008 wprowadza się nastepu
jące zmiany: 

1) w art. 16 skreśla się akapity trzeci, czwarty i piąty; 

2) w tabeli w pkt 1 załącznika I skreśla się ostatni wiersz 
dotyczący nr porządkowego 09.0514 „Wino ze świeżych 
winogron, inne niż wina musujące”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje sie od dnia 1 stycznia 2014 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2013 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

M. SCHULZ 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

L. LINKEVIČIUS 
Przewodniczący

PL 28.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 354/85 

( 1 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. 
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja 
Rady z dnia 16 grudnia 2013 r.. 

( 2 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. 
wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki 
Mołdowy i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 980/2005 i decyzję 
Komisji 2005/924/WE (Dz. U. L 20 z 24.1.2008, s. 1.)
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