
ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY 

KOMISE 

Rozhodnutí přijaté Srbskem o jednostranném provedení prozatímní dohody o obchodu 
a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko 

(2009/C 83/11) 

Obchodníci ze Společenství se tímto informují o obchodním režimu platném pro Republiku Srbsko. 

Od 30. ledna 2009 se srbské orgány rozhodly uplatňovat jednostranně obchodní koncese ve věcech 
týkajících se prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím 
a Republikou Srbsko podepsané dne 29. dubna 2008, kterou ale zatím Evropské společenství neprovedlo. 
Při vývozu zboží pocházejícího ze Společenství do Srbska může toto zboží využívat liberalizované tarify na 
základě předložení průvodního osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře prokazujících, že dotyčné zboží 
je původem ze Společenství. Podmínky jednostranného provedení prozatímní dohody v Srbsku jsou 
uvedeny v zákoně ze dne 21. ledna 2009 o změně celního sazebníku ( 1 ). 

Vývozci jsou tímto informováni, že na základě vyhlášky ze dne 5. února 2009, kterou se mění vyhláška 
o celně schváleném určení zboží, jeho propuštění a vybírání celního dluhu ( 2 ), se toto preferenční zacházení 
poskytuje podle stejných pravidel původu, která stanoví nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 
2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex 
Společenství ( 3 ). Vývozcům se nicméně doporučuje, aby se seznámili s příslušnými srbskými celními před-
pisy. 

Při dovozu zboží pocházejícího ze Srbska do Společenství podléhá toto zboží nadále ustanovením auto-
nomního obchodního režimu Evropského společenství uvedených v nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 ze dne 
18. září 2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu 
stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 2820/98 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1763/1999 a (ES) č. 6/2000 ( 4 ). Toto nařízení se provádí na 
základě pravidel původu stanovených v části I hlavě IV kapitole 2 oddílu 2 výše uvedeného nařízení Komise 
(EHS) č. 2454/93 (konkrétně v článcích 98 až 123), včetně ustanovení o prokazování původu u zboží ze 
Společenství, pokud je toto zboží vyváženo do zvýhodněných zemí, jako např. do Srbska (čl. 110 odst. 5 
a článek 116).
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