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I
(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (CE) NR. 75/2008 AL CONSILIULUI
din 28 ianuarie 2008
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1207/2001 privind procedurile prevăzute de dispozițiile ce
reglementează schimburile preferențiale între Comunitatea Europeană și anumite țări, destinate să
faciliteze eliberarea certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1, întocmirea declarațiilor pe factură
și a formularelor EUR.2 și eliberarea unor autorizații de exportatori desemnați
(Text cu relevanță pentru SEE)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 133,
având în vedere propunerea Comisiei,

(2)

(3)

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1207/2001 se modifică după cum
urmează:
1. Anexa III se înlocuiește cu textul care figurează în anexa I la
prezentul regulament;

întrucât:
(1)

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Regulamentul (CE) nr. 1207/2001 (1) stabilește dispoziții
pentru facilitarea eliberării sau întocmirii corecte a
dovezilor de origine în ceea ce privește exporturile de
produse din Comunitate în contextul relațiilor comerciale
preferențiale ale Comunității cu anumite țări terțe.

2. Anexa IV se înlocuiește cu textul care figurează în anexa II la
prezentul regulament.
Articolul 2

Anexele III și IV la Regulamentul (CE) nr. 1207/2001 ar
trebui să fie modificate pentru a se asigura indicarea
corectă a originii materiilor prime utilizate pentru
fabricarea în Comunitate a produselor originare.

Declarațiile furnizorilor privind produsele care nu au caracter
originar preferențial, întocmite înainte de data intrării în vigoare
a prezentului regulament, rămân valabile.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1207/2001 ar trebui
să fie modificat în consecință,

Prezentul regulament intră în vigoare în cea de-a douăzecea zi
de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 ianuarie 2008.
Pentru Consiliu
Președintele
D. RUPEL

(1) JO L 165, 21.6.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 1617/2006 (JO L 300, 31.10.2006, p. 5).
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ANEXA I
„ANEXA III
Declarația furnizorului pentru produse care nu au caracter originar preferențial
Declarația furnizorului, al cărei text este reprodus în continuare, trebuie să fie întocmită în conformitate cu notele de
subsol. Cu toate acestea, nu este necesară reproducerea notelor de subsol.
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ANEXA II
„ANEXA IV
Declarație pe termen lung a furnizorului pentru produse care nu au caracter originar preferențial
Declarația furnizorului, al cărei text este reprodus în continuare, trebuie să fie întocmită în conformitate cu notele de
subsol. Cu toate acestea, nu este necesară reproducerea notelor de subsol.
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