N E W SLE T T E R
Nr Z/ 30/ 2018
z dnia 09.05.2018 r.

Lp
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Uprzejmie informujemy, iż w związku z zaplanowanymi pracami technicznymi
związanymi z modernizacją oprogramowania bazy danych systemu MCA nastąpi
przerwa w komunikacji międzynarodowej systemów AES, AIS, NCTS2, EMCS PL2
i OSOZ2 od godziny 20:00 do 24:00 w dniu 11.05.2018 roku. W związku z
prowadzonymi pracami systemy AES, AIS, NCTS2, EMCS PL2 i OSOZ2 będą
działać i obsługiwać operacje, natomiast wystąpią opóźnienia w wymianie
komunikatów z zagranicznymi systemami. Będzie to skutkowało w sporadycznych
sytuacjach
brakiem
komunikatów
dotyczących
obsługi
zabezpieczeń
zagranicznych, zawiadomień o zwolnieniu do tranzyt lub wywozu.
1.

Przywrócenie działania systemu MCA i poprawnej komunikacji z systemami
zagranicznymi jest zaplanowane na godzinę 24:00 w dniu 11.05.2018 r.
W związku z powyższym proszę o uwzględnienie przerwy komunikacyjnej w
obsłudze planowanych przesyłek, a w czasie przerwy w zakresie systemów
transeuropejskich (AIS/ICS, AES i NCTS2) należy stosować procedurę awaryjną
zgodnie zaleceniami odpowiednich instrukcji.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 maja 2018 r. zostało opublikowane
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/671 z dnia 2 maja 2018 r.
poddające rejestracji przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z
Chińskiej Republiki Ludowej.

2.

Produktem podlegającym rejestracji (od 4 maja 2018 r.) w prowadzonym
postępowaniu zarówno antydumpingowym oraz antysubsydyjnym są rowery
pedałowe ze wspomaganymi pedałami, wyposażone w pomocniczy silnik
elektryczny, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, obecnie objęte kodami
8711 60 10 i ex 8711 60 90 (kod TARIC 8711609010). Powyższe kody CN i
TARIC podano jedynie w celach informacyjnych. Ww. kody zaimplementowane i
dostępne są w systemie ISZTAR.
Należy podkreślić, że Komisja Europejska, po poinformowaniu w odpowiednim
czasie państw członkowskich, może polecić organom celnym podjęcie
odpowiednich kroków w celu rejestrowania przywożonych towarów, tak, aby środki
mogły zostać zastosowane w odniesieniu do przywozu od daty rejestracji.
Przywożone towary mogą zostać poddane rejestracji na wniosek przemysłu Unii,
który zawiera dostateczne dowody uzasadniające takie działanie. Okres
obowiązkowej rejestracji nie może być dłuższy niż dziewięć miesięcy od
wprowadzenia rejestracji.
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Zgodnie z art. 14 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem
produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii
Europejskiej (tzw. podstawowe rozporządzenie antydumpingowe) oraz art. 24
ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 z dnia 8
czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z
krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. podstawowe rozporządzenie
antysubsydyjne) przywóz produktu objętego postępowaniem powinien zostać
poddany rejestracji w celu zagwarantowania – w wypadku wprowadzenia
środków antydumpingowych lub ceł wyrównawczych w świetle wyników
dochodzenia – możliwości pobrania z mocą wsteczną tych ceł od
zarejestrowanego przywozu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z
zastrzeżeniem spełnienia koniecznych warunków.
Dodatkowo, uprzejmie informuję, że w Dzienniku Urzędowym L 106 z 26 kwietnia
2018 opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr
2018/640 z dnia 25 kwietnia 2018 r. wprowadzające uprzedni nadzór unijny
nad przywozem niektórych wyrobów z aluminium pochodzących z
niektórych państw trzecich.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem, dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii
niektórych wyrobów z aluminium wymienionych w załączniku I do rozporządzenia
podlega uprzedniemu nadzorowi unijnemu zgodnie z rozporządzeniem (UE)
2015/478 i rozporządzeniem (UE) 2015/755. Powyższe dotyczy wyrobów o
wadze netto przekraczającej 2 500 kg.
Wyroby pochodzące z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu nie podlegają ww.
nadzorowi.
Wyroby, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia dopuszcza się do
swobodnego obrotu w Unii dopiero po przedstawieniu dokumentu nadzoru,
wydanego przez właściwy organ wyznaczony przez dane państwo członkowskie.
W Polsce dokumenty nadzoru
wydawane są przez Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii.
Dokument nadzoru wystawiają automatycznie i bezpłatnie właściwe organy państw
członkowskich dla dowolnej żądanej ilości w ciągu pięciu dni od złożenia wniosku
przez każdego importera dokonującego przywozu do Unii, niezależnie od miejsca
jego siedziby na terytorium Unii. Przyjmuje się, że właściwy organ krajowy
otrzymał wspomniany wniosek nie później niż trzy dni robocze od jego złożenia, o
ile nie dowiedziono inaczej.
Powyższy środek obowiązuje od dnia 12 maja 2018 r.
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Wnioski o wydanie dokumentu nadzoru można składać elektronicznie, za
pośrednictwem strony : www.biznes.gov.pl
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