
ZAWIADOMIENIE DLA IMPORTERÓW

Przywóz produktów z Czarnogóry do Wspólnoty

(2006/C 297/05)

W zawiadomieniu dla importerów opublikowanym w Dzienniku Urzędowym nr C 14 z dnia 20 stycznia
2004 r., str. 2, Komisja poinformowała podmioty przedstawiające dokumentację stwierdzającą pocho-
dzenie w celu uzyskania preferencyjnego traktowania wszystkich produktów przywożonych z Serbii i Czar-
nogóry o konieczności podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności, ponieważ wprowadzenie
przedmiotowych towarów do swobodnego obrotu może spowodować dług celny. Zawiadomienie to było
związane z wątpliwościami dotyczącymi faktycznej i właściwej weryfikacji pochodzenia produktów przy-
wożonych z Serbii i Czarnogóry w ramach ustaleń preferencyjnych, której to weryfikacji wymaga prawo
wspólnotowe. Zawiadomienie nie dotyczyło Kosowa zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr
1244 z dnia 10 czerwca 1999 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1946/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub
powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej wprowadziło, z dniem 1 stycznia
2006 r., trzy odrębne określenia pochodzenia w odniesieniu do autonomicznych środków handlowych
zgodnie z trzema odrębnymi terytoriami celnymi:„Serbia”, „Czarnogóra” i „Kosowo”. Rozróżnienie to nadal
obowiązuje w związku z decyzją dotyczącą niepodległości Czarnogóry podjętą w maju zeszłego roku.

Główne ustalenia misji obserwacyjnej prowadzonej w Serbii i Czarnogórze przez służby Komisji wskazują,
że w Serbii wprowadzono konieczne elementy niezbędne administracji celnej do właściwego zarządzania i
kontrolowania ustaleniami preferencyjnymi przy wywozie produktów do Wspólnoty oraz do innych
państw bałkańskich. W odniesieniu do Czarnogóry konieczne są jednak pewne ulepszenia dotyczące
aspektów prawnych i praktyki prowadzenia kontroli w zakresie pochodzenia.

Z uwagi na fakt, że w przypadku Serbii przywrócono warunki właściwego funkcjonowania ustaleń prefe-
rencyjnych, zawiadomienie dla importerów dotyczące przywozu produktów z Serbii i Czarnogóry do
Wspólnoty zostaje wycofane w odniesieniu do Serbii, lecz utrzymane w odniesieniu do przywozu wszyst-
kich produktów z Czarnogóry do Wspólnoty. Zawiadomienie nie dotyczy Kosowa zgodnie z rezolucją
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r.

W związku z tym podmioty przedstawiające dokumentację stwierdzającą pochodzenie w celu uzyskania
preferencyjnego traktowania wszystkich produktów przywożonych z Czarnogóry powinny podjąć wszelkie
niezbędne środki ostrożności, ponieważ wprowadzenie przedmiotowych towarów do swobodnego obrotu
może spowodować dług celny.

Niniejsze zawiadomienie zastępuje zawiadomienie opublikowane w Dzienniku Urzędowym nr C 14 z dnia
20 stycznia 2004 r., str. 2.
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