
PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ 

KOMISJA 

W sprawie podjętej przez Serbię decyzji o jednostronnej realizacji umowy przejściowej w sprawie 
handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii 

(2009/C 83/11) 

Niniejszym informujemy wspólnotowe przedsiębiorstwa handlowe o systemie wymiany handlowej wpro-
wadzonym przez Republikę Serbii. 

Z dniem 30 stycznia 2009 r. władze Serbii podjęły decyzję o jednostronnej realizacji ułatwień wymiany 
handlowej przewidzianych w umowie przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem 
między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii zawartej w dniu 29 kwietnia 2008 r., lecz tymczasowo 
niewprowadzonej w życie przez Wspólnotę Europejską. W przypadku wywozu towarów pochodzenia 
wspólnotowego do Serbii towary te mogą korzystać ze zliberalizowanych taryf, po przedstawieniu albo 
świadectwa przewozowego EUR.1 albo deklaracji na fakturze potwierdzającej wspólnotowe pochodzenie 
przedmiotowych towarów. Warunki jednostronnej realizacji umowy przejściowej w Serbii określone są 
w ustawie z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniającej ustawę w sprawie taryfy celnej ( 1 ). 

Zawiadamiamy eksporterów, że na mocy dekretu z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniającego dekret w sprawie 
przeznaczenia celnego odprawianych towarów, dopuszczania tych towarów oraz poboru długu celnego ( 2 ) 
te preferencyjne warunki stosuje się na podstawie reguł pochodzenia identycznych z tymi, jakie zostały 
określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy 
w celu wykonania rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawia-
jącego Wspólnotowy Kodeks Celny ( 3 ). W związku z tym zaleca się eksporterom zapoznanie się 
z odpowiednimi przepisami celnymi Serbii. 

W przypadku przywozu towarów pochodzących z Serbii do Wspólnoty towary nadal podlegają przepisom 
Wspólnoty Europejskiej w sprawie autonomicznego systemu handlu określonym w rozporządzeniu 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 Euro-
pejskiej, zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2820/98 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) 
nr 1763/1999 i (WE) nr 6/2000 ( 4 ). Wymienione rozporządzenie jest wdrażane w oparciu o reguły pocho-
dzenia ustanowione w części I, tytuł IV, rozdział 2, sekcja 2 wyżej wymienionego rozporządzenia Komisji 
(EWG) nr 2454/93 (a mianowicie art. 98–123), w tym przepisy dotyczące wydawania dowodów pocho-
dzenia dla towarów pochodzenia wspólnotowego, które są wywożone do krajów korzystających, takich jak 
Serbia (art. 110 ust. 5 oraz art. 116).
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