
ZAWIADOMIENIE DLA IMPORTERÓW

Przywóz cukru do Wspólnoty z Serbii i Czarnogóry

(2004/C 200/04)

Ustalenia preferencyjne dotyczące cukru objętego kodami CN 1701 i 1702, przywożonego z Serbii i Czar-
nogóry, przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2007/2000, zostały zawieszone na okres trzech
miesięcy w drodze rozporządzenia Komisji (WE) nr 764/2003. Rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 1343/2003 zawieszenie to zostało przedłużone na dodatkowy okres sześciu miesięcy, a następnie
ponownie przedłużone na okres kolejnych sześciu miesięcy rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2004,
wygasającym dnia 7 sierpnia 2004 r. Środek zawieszający postanowiono wprowadzić na podstawie
ustaleń, zgodnie z którymi system certyfikacji i kontroli preferencyjnego pochodzenia cukru nie pozwala
właściwym władzom tego kraju beneficjenta na weryfikację pochodzenia produktów i zapewnienie współ-
pracy administracyjnej wymaganej dla weryfikacji dowodu pochodzenia.

Komisja podjęła decyzję o zakończeniu obecnie obowiązującego zawieszenia, gdyż ufa ona, że środki
tymczasowo podjęte przez Serbię i Czarnogórę gwarantują w stopniu niezbędnym, że państwa te w przy-
szłości będą prawidłowo wystawiały świadectwa pochodzenia w odniesieniu do cukru i będą zdolne
zapewnić wymaganą współpracę przy kolejnej weryfikacji tych świadectw.

W tych okolicznościach, Komisja niniejszym wycofuje zawiadomienie do importerów dotyczące przywozu
cukru z Serbii i Czarnogóry opublikowane w Dzienniku Urzędowym C 33 z dnia 6.2.2004. Aktualnie
obowiązujące zawieszenie preferencji dla Serbii i Czarnogóry w odniesieniu do cukru wygasa dnia
7 sierpnia 2004 r.

Niemniej jednak, Komisja informuje importerów, że podtrzymuje się zawiadomienie opublikowane w
Dzienniku Urzędowym C 14 z dnia 20.1.2004, str. 2. Zawiadomienie to dotyczy wszystkich produktów
przywożonych do Wspólnoty z Serbii i Czarnogóry. Choć zarządzanie i kontrola preferencyjnego pocho-
dzenia wydaje się ulegać poprawie, współpraca administracyjna przy weryfikacji świadectw pochodzenia
wydanych w przeszłości przebiega wolno i nie zawsze prowadzi do rozstrzygnięcia. Ponadto, ogólna efek-
tywność, zwłaszcza w Czarnogórze, wymaga dalszego monitorowania i oceny.

W konsekwencji, Komisja będzie kontynuować wzmożony nadzór nad Serbią i Czarnogórą w odniesieniu
do wdrażania i kontroli przez te państwa preferencyjnego pochodzenia. Radzimy zatem podmiotom
gospodarczym ze Wspólnoty, przedstawiającym dokumentację stanowiącą dowód pochodzenia produktów
przywożonych z Serbii i Czarnogóry, aby nadal podejmowały wszelkie niezbędne środki ostrożności, gdyż
dopuszczenie przedmiotowych towarów do obrotu może spowodować dług celny.
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