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Cukorbehozatal a Közösségbe Szerbiából és Montenegróból

(2004/C 200/04)

A Szerbiából és Montenegróból importált, az 1701 és 1702 KN-kód alá tartozó cukorra a 2007/2000/EK
tanácsi rendeletben előírt preferenciális szabályozást a 764/2003/EK bizottsági rendelettel három hónapra
felfüggesztették. Ezt a felfüggesztést az 1343/2003/EK bizottsági rendelet további hat hónapra, majd a
213/2004/EK bizottsági rendelet újabb hat hónapra meghosszabbította, amely időszak 2004. augusztus 7-
én lejár. A felfüggesztési intézkedést annak megállapítása alapján hozták, hogy a preferenciális származású
cukor igazolási és ellenőrzési rendszere nem tette lehetővé e kedvezményezett ország vámhatóságai
számára a termékek származó helyzetének ellenőrzését és a származás bizonyítékának ellenőrzéséhez szük-
séges közigazgatási együttműködés biztosítását.

A Bizottság úgy határozott, hogy megszünteti a jelenlegi felfüggesztést, mivel bízik abban, hogy az
időközben Szerbia és Montenegró által elfogadott intézkedések megfelelő biztosítékul szolgálnak az elkö-
vetkezőkben a cukorra vonatkozó származási bizonyítványok helyes kiállítására és az említett bizonyítvá-
nyok utólagos ellenőrzőséhez előírt együttműködést biztosító kapacitásra.

E körülményekre tekintettel a Bizottság visszavonja a Hivatalos Lap C sorozatának 2004.2.6-i 33. szám-
ában közzétett, a Szerbiából és Montenegróból történő cukorbehozatalról az importőröknek szóló értesí-
tést. A cukor tekintetében a preferenciák Szerbiára és Montenegróra érvényes felfüggesztése 2004.
augusztus 7-én lejár.

A Bizottság azonban tájékoztatja a termelőket, hogy a Hivatalos Lap C sorozatának 2004.1.20-i 14. szám-
ában közzétett értesítés érvényben marad. Ez az importőröknek szóló értesítés minden, Szerbiából és
Montenegróból a Közösségbe importált termékre vonatkozik. Bár a preferenciális származás kezelésének és
ellenőrzésének rendszere javulni látszik, a korábban kiállított származási bizonyítványok ellenőrzésére előírt
közigazgatási együttműködés lassú és nem feltétlenül következetes. Ezen túlmenően az átfogó hatékony-
ságot illetően – különösen Montenegró esetében – további monitoringra és értékelésre van szükség.

Következésképpen a Bizottság tovább alkalmazza Szerbia és Montenegró fokozott felügyeletét a preferenci-
ális származás részükről történő végrehajtása és ellenőrzése tekintetében. Ezért valamennyi Szerbiából és
Montenegróból importált termék esetében a kedvezményes elbánás biztosítása érdekében a származás
okmányszerű bizonyítékát bemutató közösségi gazdasági szereplőknek azt tanácsolják, hogy továbbra is
tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést, mivel a szóban forgó áruk szabad forgalomba bocsátása
vámtartozás keletkezéséhez vezethet.
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