
 
INFORMATE 

në lidhje me plotësimin e NENIT 109 të (EEC) No 2454/9 
 
Bazuar ne Rregulloren (EC) N° 1215/2009 of 30 N 2009, OJ L 328, 15.12.2009, p. 1.  E plotësuar, me 
Rregulloren (UE) N° 1336/2011 e datës 13 Dhjetor 2011, OJ L 347, 30.12.2011, p.1., vendi ynë munde te 
zbatoj “SISTEMIN AUTONOM TE PREFERENCAVE” me vendet e BE-se, ndërsa  
Rregullat e origjinës te cilat duhet te përdorën ne këtë Sistem janë te përcaktuara ne: 
Nenin 97x deri 123 e rregullores se Komisionit Evropian (EC) No. 2454/93 date 2 Korrik 1993 – Kodi 
doganor I BE 
 
Neni 109 I kësaj Rregullore te Komisionit Evropian (EEC) No 2454/93, është plotësuar me një dispozite te 
veçante  dhe është publikuar me 14 Mars 2015, ne gazetën zyrtare te BE  OJ L 70. 
Ky ndryshim hynë ne fuqi 7 dite nga dita e publikimit ne gazetën zyrtare te BE dhe do te aplikohet nga 
data 21 Mars 2015 dmth te Shtunën. 
 
Shtrohet pyetja se çka na lidhe neve si Dogane dhe ne përgjithësi si Kosove  ky ndryshim I Nenit 109 te 
rregullores se publikuar? 

 
Dmth. I gjithë ky ndryshim na paraqitet atëherë, kur kemi te bëjmë me eksport te mallit ne 
vendet e BE nen “SISTEMIN AUTONOM TE PREFERENCAVE”, dmth  gjatë plotësimit te 

Certifikatës se Origjinës EUR.1 A xxxxxx, duhet te përmbaj skjarime shtese ne “Kutin 7”, ku 

qartëson bazën ligjore nen te cilën është lëshuar kjo prove e origjinës. 

Konkretisht Certifikata e  Origjinës EUR.1 A xxxxxx ; ne “Kutin 7” duhet te përmbajë 

shprehjen: 
 

Ne gjuhen angleze: ‘Autonomous trade measures’ ose  

Ne gjuhen frënge:  ‘Mesures commerciales autonomes’ 
 
Duke filluar nga dita e nesërme e Shtune date 21 Mars 2015, ky ndryshim duhet te zbatohet ne 
perpikmeri nga ana e Doganës dhe Agjenteve doganore, 
Prandaj këshillohen oficeret ne pranim te dokumentacionit te kenë parasysh këtë ndryshim te 
cekur, sepse ne te kundërtën eksportet e mallrave nga  kompanitë e caktuara për vendet e BE 
do te kenë problem me rastin e trajtimit preferencial te mallit me origjine KOSOVARE. Shih fig 
poshtme për sqarime shtese:                                                                                                                    
 

      ‘Autonomous trade measures’ ose ‘Mesures commerciales autonomes’ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

7. ‘Autonomous trade 
measures’ ose ‘Mesures 
commerciales autonomes’ 
 


