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BIZOTTSÁG 

A Szerbia által az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között létrejött, a kereskedelemről és a 
kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás egyoldalú végrehajtására 

vonatkozóan hozott határozat 

(2009/C 83/11) 

Az alábbiakban tájékoztatjuk a közösségi kereskedőket a Szerb Köztársasággal fennálló kereskedelmi kapcso-
latok rendszeréről. 

A szerb hatóságok úgy döntöttek, hogy 2009. január 30-ától kezdődően egyoldalúan biztosítják a kereske-
delemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló, az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság 
között 2008. április 29-én megkötött de az Európai Közösség által átmenetileg nem alkalmazott ideiglenes 
megállapodásban foglalt kereskedelmi engedményeket. A Közösségből származó áruk Szerbiába irányuló 
kivitele esetén a szóban forgó áruk liberalizált vámtarifák mellett exportálhatók, amennyiben az exportőrök 
EUR. 1 szállítási bizonyítványt vagy az érintett áruk közösségi eredetét igazoló számlanyilatkozatot nyúj-
tanak be. Az ideiglenes megállapodás Szerbia által egyoldalúan történő végrehajtására vonatkozó feltételeket 
a vámtarifatörvény módosításáról szóló 2009. január 21-i törvény ( 1 ) határozza meg. 

Tájékoztatjuk az exportőröket, hogy a vámáruk vámjogi kezeléséről, forgalomba bocsátásáról és a vámtar-
tozás beszedéséről szóló rendeletet módosító 2009. február 5-i rendelet ( 2 ) értelmében a kedvezményes 
elbánás biztosítása a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására 
vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletben ( 3 ) 
előírt származási szabályokkal megegyező származási szabályok alapján történik. Mindazonáltal ajánlatos, 
hogy az exportőrök tanulmányozzák Szerbia vonatkozó vámjogszabályait. 

A Szerbiából származó áruk Közösségbe történő behozatala esetében az áruk továbbra is az Európai Unió 
stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre kivételes 
kereskedelmi intézkedések bevezetéséről, a 2820/98/EK rendelet módosításáról, illetve az 1763/1999/EK és 
a 6/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. szeptember 18-i 2007/2000/EK tanácsi 
rendeletben ( 4 ) előírt európai közösségi autonóm kereskedelmi szabályozásban foglalt rendelkezések hatálya 
alá tartoznak. E rendelet végrehajtása a fent említett 2454/93/EGK bizottsági rendelet I. része IV. címe 2. 
fejezetének 2. szakaszában (nevezetesen a 98–123. cikkben) meghatározott származási szabályok alapján 
történik, ideértve a kedvezményezett országokba – például Szerbiába – exportált közösségi árukra vonat-
kozó származási igazolások kibocsátásával foglalkozó rendelkezéseket is (a 110. cikk (5) bekezdése és a 
116. cikk).
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( 1 ) A Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 5/09. sz, 2009.1.22. 
( 2 ) A Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 9/09. sz., 2009.2.6. 
( 3 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o. 
( 4 ) HL L 240., 2000.9.23., 1. o.


