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ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

EVROPSKÁ KOMISE
OZNÁMENÍ DOVOZCŮM
Dovoz otevřených síťovin ze skleněných vláken do Evropské unie ze zemí zvýhodněných v rámci
systému GSP, které jsou členy sdružení I a sdružení III regionální kumulace
(2015/C 314/06)
Evropská komise oznamuje hospodářským subjektům Evropské unie, že existují odůvodněné obavy ohledně řádného
uplatňování preferenčního režimu a použitelnosti důkazů o původu předložených v Evropské unii pro otevřené síťoviny
ze skleněných vláken podpoložek HS 7019 40, 7019 51 a 7019 59 dovážené ze zemí zvýhodněných v rámci systému
GSP, které jsou členy sdružení I a sdružení III regionální kumulace (1).
Z řady vyšetřování vyplývá, že značná množství otevřených síťovin ze skleněných vláken podpoložek HS 7019 40,
7019 51 a 7019 59 EU zasílaná do EU zpravidla ze Singapuru jsou zřejmě v celním prohlášení navrhována k propu
štění do volného oběhu v Unii, neboť mají preferenční původ jedné ze zemí sdružení I nebo sdružení III regionální
kumulace, aniž by k tomu byla oprávněna.
Hospodářským subjektům Evropské unie, které deklarují původ a/nebo předkládají důkazy o původu výše uvedených
produktů, se proto doporučuje, aby přijaly veškerá potřebná opatření, protože propuštění dotčeného zboží do volného
oběhu může vést ke vzniku celního dluhu a k podvodům, a může tak mít nepříznivý vliv na finanční zájmy Evropské
unie. Jestliže dojde za výše uvedených okolností k dodatečnému zaúčtování celního dluhu, nemůže se odpovědná osoba
odvolat na dobrou víru v souladu s čl. 220 odst. 2 písm. b) pátým pododstavcem nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze
dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(1) Seznam zemí je stanoven v článku 86 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se
vydává celní kodex Společenství. V době zveřejnění tohoto oznámení patří do výše uvedených sdružení tyto země:
— Sdružení I – Kambodža, Indonésie, Laos, Filipíny, Vietnam, Myanmar/Barma
— Sdružení III – Bangladéš, Bhútán, Indie, Nepál, Pákistán, Šrí Lanka
(2) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

