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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/604
af 18. april 2018
om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår procedurereglerne for
at lette fastsættelsen i Unionen af varers præferenceoprindelse, og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 3510/80 og (EF) nr. 209/2005
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EUtoldkodeksen (1), særlig artikel 66, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (2) fastlægges bl.a. de procedureregler, der henvises
til i artikel 64, stk. 1, i forordning (EU) nr. 952/2013 (»kodeksen«), for at lette fastsættelsen i Unionen af varers
præferenceoprindelse.

(2)

I artikel 68, stk. 1, sidste punktum, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 henvises der i øjeblikket til en
tilsvarende anvendelse af punkt 2-9 i nævnte forordnings afdeling 2, som vedrører oprindelsesregler for Unionens
arrangement med det generelle toldpræferencesystem (GSP). Det er dog kun visse bestemmelser i disse punkter,
der er relevante i forbindelse med registreringen af eksportører uden for rammerne af Unionens GSP-ordning. Det
er derfor nødvendigt, at disse bestemmelser specificeres. Eftersom Kommissionens forpligtelse til at meddele de
tredjelande, med hvilke Unionen har en præferenceordning, adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige
for verifikationen af et oprindelsesdokument, der er udfærdiget af en registreret eksportør, under alle
omstændigheder fremgår af bestemmelserne for den relevante ordning, bør den ikke længere fastlægges
i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447. Den midlertidige bestemmelse, der er fastlagt i gennemførelses
forordning (EU) 2015/2447, hvorved en eksportør, der ikke er registreret, men som er en godkendt eksportør
i Unionen, gives tilladelse til at udfærdige et oprindelsesdokument, er blevet forældet og bør ophæves. Af hensyn
til forenklingen og sammenhængen mellem præferenceordningerne bør der for småforsendelser, hvis der er tale
om import uden handelsmæssig karakter, være en undtagelse fra kravet om fremlæggelse af et oprindelses
dokument, hvis en sådan undtagelse er tilladt, men ikke direkte er fastlagt i præferenceordningen. I betragtning af,
at der er andre måder at identificere eksportøren på, og at underskriften ikke bidrager til et oprindelsesdokuments
retlige status i Unionen, bør eksportører ikke være forpligtet til at underskrive et sådant dokument, hvis dette er
tilladt, men ikke er direkte fastlagt i præferenceordningen.

(3)

Reglerne i artikel 69 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 vedrørende erstatning af beviser for præference
oprindelse, der ikke er udstedt eller udfærdiget inden for rammerne af Unionens GSP-ordning, bør finde bredere
anvendelse på oprindelsesdokumenter. Desuden bør den form, hvori et erstatningsoprindelsesdokument kan
udstedes eller udfærdiges, præciseres.

(4)

Der bør fastsættes regler med henblik på at lette fastsættelsen i Unionen af præferenceoprindelsen for forædlings
produkter, der er fremstillet af varer med præferenceoprindelsesstatus. Eftersom disse regler tager sigte på at
forhindre, at de pågældende økonomiske operatører udsættes for skadelige og utilsigtede konsekvenser som følge
af sammenlægningen i kodeksen af proceduren for forarbejdning under kontrol og proceduren for aktiv
forædling, bør de finde anvendelse med tilbagevirkende kraft fra datoen for anvendelsen af kodeksen.

(1) EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.
(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse
bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).
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(5)

Artikel 80, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 bør indeholde en henvisning til et nyt
bilag 22-06A, som indeholder det ansøgningsskema, der skal anvendes af medlemsstaternes eksportører til
registrering i REX-systemet, således at bilag 22-06 kun anvendes til registrering af eksportører i præferencebe
rettigede lande. Derfor bør dette nye bilag 22-06A indsættes i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447,
samtidig med at bilag 22-06 til samme forordning ændres tilsvarende. Som følge af indførelsen af det nye
bilag 22-06A bør artikel 82, 83 og 86 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 også ændres. I betragtning af,
at der er andre måder at identificere eksportøren på, og at underskriften ikke bidrager til dokumentets retlige
status i Unionen, bør eksportører ikke være forpligtet til at underskrive den udtalelse om oprindelse, der er
omhandlet i artikel 92 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447. Stk. 1, 2 og 3 i nævnte artikel bør med de
fornødne tilpasninger finde anvendelse på udtalelser om oprindelse, der udfærdiges af eksportører i Unionen, ikke
alene med henblik på bilateral kumulation som omhandlet i artikel 53 i Kommissionens delegerede forordning
(EU) 2015/2446 (1), men også for at angive oprindelsen for varer, der eksporteres til et præferenceberettiget land
inden for rammerne af Norges, Schweiz' eller Tyrkiets GSP-ordninger med henblik på kumulation med materialer
med oprindelse i Unionen. Artikel 92 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 bør derfor ændres.

(6)

Bilag 22-07 til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 bør ændres for at specificere, hvilket symbol
eksportøren skal angive, hvis udtalelsen om oprindelse vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla. Det
nævnte bilag bør endvidere ændres med henblik på at afspejle, at eksportøren i tilfælde, hvor udtalelsen om
oprindelse vedrører produkter med oprindelse i Unionen, skal angive oprindelsen ved hjælp af mærket »EU«.

(7)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3510/80 (2) er blevet forældet, idet forordningens bestemmelser er erstattet
af de bestemmelser, der nu er fastlagt i delegeret forordning (EU) 2015/2446 og gennemførelsesforordning (EU)
2015/2447. Af hensyn til retssikkerheden og gennemsigtigheden bør den derfor ophæves.

(8)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 209/2005 (3) indrømmes der undtagelser fra den forpligtelse, der er
fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 (4) om at fremlægge dokumentation for oprindelsen af tekstilvarer
henhørende under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur. Forordning (EF) nr. 1541/98 er blevet ophævet ved
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 955/2011 (5). Derfor er forordning (EF) nr. 209/2005 blevet
forældet og bør af hensyn til retssikkerheden og gennemsigtigheden ophæves.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
I gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 foretages følgende ændringer:
1) I artikel 68 foretages følgende ændringer:
a) Stk. 1, sidste punktum, affattes således:
»Artikel 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 og 91 i denne forordning finder tilsvarende anvendelse.«
(1) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).
(2) Kommissionens forordning (EØF) nr. 3510/80 af 23. december 1980 om definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus til brug
ved anvendelsen af de toldpræferencer, der af Det europæiske økonomiske Fællesskab indrømmes visse varer fra udviklingslande
(EFT L 368 af 31.12.1980, s. 1).
(3) Kommissionens forordning (EF) nr. 209/2005 af 7. februar 2005 om opstilling af en liste over tekstilprodukter, for hvilke der ikke kræves
noget oprindelsesbevis, når de overgår til fri omsætning i Fællesskabet (EUT L 34 af 8.2.2005, s. 6.).
(4) Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 af 13. juli 1998 om dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer henhørende under afsnit XI
i den kombinerede nomenklatur og overgået til fri omsætning i Fællesskabet samt om betingelserne for, at denne dokumentation kan
anerkendes (EFT L 202 af 18.7.1998, s. 11).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 955/2011 af 14. september 2011 om ophævelse af Rådets forordning (EF)
nr. 1541/98 om dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer henhørende under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur og
overgået til fri omsætning i Fællesskabet samt om betingelserne for, at denne dokumentation kan anerkendes, og om ændring af Rådets
forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (EUT L 259 af
4.10.2011, s. 5).
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b) I stk. 2, første punktum, erstattes ordene »artikel 10 og 15« af ordene »artikel 10, stk. 1, og artikel 15«.
c) Stk. 3 og 5 udgår.
d) Følgende nye stk. 6 og 7 indsættes:
»6.
Hvis Unionen i kraft af en præferenceordning kan lade produkter med oprindelsesstatus være fritaget for
kravet om fremlæggelse af et oprindelsesdokument, gælder nævnte fritagelse på de betingelser, der er fastsat
i artikel 103, for så vidt disse betingelser ikke er fastsat i den pågældende præferenceordning.
7.
Hvis Unionen i kraft af en præferenceordning kan fravige kravet om, at et oprindelsesdokument skal være
underskrevet af eksportøren, er en sådan underskrift ikke påkrævet.«
2) Artikel 69 affattes således:
»Artikel 69
Erstatning af oprindelsesdokumenter, der er udstedt eller udfærdiget uden for rammerne af Unionens GSPordning
(Kodeksens artikel 64, stk. 1)
1.
Når produkter med oprindelsesstatus, der er omfattet af et oprindelsesdokument, som er udstedt eller
udfærdiget tidligere med henblik på en anden præferencetoldforanstaltning som omhandlet i kodeksens artikel 56,
stk. 2, litra d) eller e), end Unionens GSP-ordning, endnu ikke er overgået til fri omsætning, men er under et
toldsteds kontrol i Unionen, kan det oprindelige oprindelsesdokument erstattes af et eller flere erstatningsoprindel
sesdokumenter med henblik på at sende alle eller nogle af produkterne til et andet sted i Unionen.
2.
Det i stk. 1 omhandlede erstatningsoprindelsesdokument kan udstedes eller udfærdiges i samme form som det
oprindelige oprindelsesdokument eller i form af en erstatningsudtalelse om oprindelse, der indeholder de fornødne
tilpasninger, jf. artikel 101 og bilag 22-20, af en af følgende:
a) en eksportør, der er godkendt eller registreret i Unionen, og som videresender varerne
b) en videreforsender af varerne i Unionen, såfremt den samlede værdi af varerne med oprindelsesstatus i den
oprindelige sending, som skal opdeles, ikke overskrider den gældende tærskelværdi
c) en videreforsender af varerne i Unionen, såfremt den samlede værdi af varerne med oprindelsesstatus i den
oprindelige sending, der skal opdeles, overskrider den gældende tærskelværdi, og videreforsenderen af varerne
lader erstatningsoprindelsesdokumentet være ledsaget af en kopi af det originale oprindelsesdokument.
Hvis erstatning af det oprindelige oprindelsesdokument ikke er muligt, jf. første afsnit, kan det erstatningsoprindel
sesdokument, der er omhandlet i stk. 1, udstedes i form af et varecertifikat EUR.1 af det toldsted, som har varerne
under kontrol.
3.
Hvis erstatningsoprindelsesdokumentet er et varecertifikat EUR.1, skal det toldsted, der har udstedt erstatnings
varecertifikatet EUR.1, anføre sin påtegning i rubrik 11 i certifikatet. Oplysningerne i certifikatets rubrik 4
vedrørende oprindelsesland skal svare til oplysningerne i det oprindelige oprindelsesdokument. Rubrik 12
underskrives af videreforsenderen. En videreforsender, der underskriver rubrik 12 i god tro, er ikke ansvarlig for
rigtigheden af de oplysninger, der er anført i det oprindelige oprindelsesdokument.
Det toldsted, der anmodes om at udstede et erstatningsvarecertifikat EUR.1, skal på det oprindelige oprindelses
dokument eller i et bilag dertil anføre de videreforsendte produkters vægt, nummer, art og bestemmelsesland samt
løbenummer for det eller de tilsvarende erstatningscertifikater. Det oprindelige oprindelsesdokument skal opbevares
af toldstedet i mindst 3 år.«
3) Følgende indsættes som artikel 69a:
»Artikel 69a
Præferenceoprindelse for forædlingsprodukter, der er fremstillet af varer med præferenceoprindelsesstatus
(Kodeksens artikel 64, stk. 1)
1.
Hvis ikke-EU-varer med præferenceoprindelsesstatus inden for rammerne af en præferenceordning mellem
Unionen og tredjelande henføres under proceduren for aktiv forædling, skal forædlingsprodukter, der fremstilles
heraf, når de overgår til fri omsætning, anses for at have samme præferenceoprindelsesstatus som de pågældende
varer.
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Stk. 1 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

a) forædlingsprocessen omfatter også andre ikke-EU-varer end dem, der er omhandlet i stk. 1, herunder varer, som
har præferenceoprindelsesstatus inden for rammerne af en anden præferenceordning
b) de pågældende forædlingsprodukter er fremstillet af ækvivalente varer, som omhandlet i kodeksens artikel 223
c) toldmyndighederne har tilladt midlertidig reeksport af varerne til yderligere forædling i overensstemmelse med
kodeksens artikel 258.
3.
Hvis stk. 1 finder anvendelse, skal et oprindelsesdokument, der er udstedt eller udfærdiget for de varer, der er
henført under proceduren for aktiv forædling, anses for at være et oprindelsesdokument, der er udstedt eller
udfærdiget for forædlingsprodukterne.«
4) Stk. 2 i artikel 80 affattes således:
»2.
De kompetente myndigheder i de præferenceberettigede lande tildeler efter at have modtaget det udfyldte
ansøgningsskema, jf. bilag 22-06, med det samme eksportøren et registreret eksportørnummer og indfører det
registrerede eksportørnummer, registreringsoplysningerne og registreringens gyldighedsdato i REX-systemet, jf.
artikel 86, stk. 4.
Medlemsstaternes toldmyndigheder tildeler efter at have modtaget det udfyldte ansøgningsskema, jf. bilag 22-06A,
med det samme eksportøren eller, hvor det er relevant, videreforsenderen af varer et registreret eksportørnummer
og indfører det registrerede eksportørnummer, registreringsoplysningerne og registreringens gyldighedsdato i
REX-systemet, jf. artikel 86, stk. 4.
De kompetente myndigheder i et præferenceberettiget land eller toldmyndighederne i en medlemsstat meddeler
eksportøren eller, hvor det er relevant, videreforsenderen af varer det registrerede eksportørnummer, som denne
eksportør eller videreforsender af varer er blevet tildelt, og registreringens gyldighedsdato.«
5) I artikel 82 foretages følgende ændringer:
a) Stk. 7 affattes således:
»7.
Kommissionen gør følgende oplysninger tilgængelige for offentligheden, såfremt eksportøren giver sit
samtykke ved at underskrive rubrik 6 i formularen i bilag 22-06 eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A:
a) den registrerede eksportørs navn som angivet i rubrik 1 i formularen i bilag 22-06 eller, hvor det er relevant,
bilag 22-06A
b) adressen på det sted, hvor den registrerede eksportør er etableret, som angivet i rubrik 1 i formularen
i bilag 22-06 eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A
c) kontaktoplysninger som angivet i rubrik 1 og 2 i formularen i bilag 22-06 eller, hvor det er relevant,
bilag 22-06A
d) vejledende beskrivelse af de varer, der kan opnå præferencebehandling, herunder en vejledende liste med
positioner eller kapitler i det harmoniserede system, som angivet i rubrik 4 i formularen i bilag 22-06 eller,
hvor det er relevant, bilag 22-06A
e) den registrerede eksportørs EORI-nummer som angivet i rubrik 1 i formularen i bilag 22-06A eller den
registrerede eksportørs identifikationsnummer som erhvervsdrivende (TIN) som angivet i rubrik 1
i formularen i bilag 22-06
f) angivelse af, om den registrerede eksportør er forhandler eller producent som angivet i rubrik 3 i formularen
i bilag 22-06 eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A.
Registrering af eksportøren må ikke nægtes på grundlag af dennes afvisning af at underskrive rubrik 6.«
b) I stk. 8 indsættes følgende litra b) efter litra a), og de nuværende litra b)-e) omnummereres i overensstemmelse
hermed:
»b) datoen for registreringen af den registrerede eksportør«.
6) I artikel 83 foretages følgende ændringer:
a) I stk. 2 tilføjes efter »bilag 22-06« ordene »eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A«.
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b) I stk. 4 tilføjes efter »bilag 22-06« ordene »eller, hvor det er relevant, bilag 22-06A«.
7) I artikel 86, stk. 2, ændres »bilag 22-06« til »bilag 22-06A«.
8) I artikel 92 foretages følgende ændringer:
a) I stk. 3 tilføjes følgende afsnit:
»Eksportøren er ikke forpligtet til at underskrive udtalelsen om oprindelse.«
b) Stk. 4 affattes således:
»4.

Stk. 1, 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på følgende:

a) udtalelser om oprindelse, der er udarbejdet i Unionen med henblik på bilateral kumulation, jf. artikel 53
i delegeret forordning (EU) 2015/2446
b) udtalelser om oprindelse for varer, der eksporteres til et præferenceberettiget land inden for rammerne af
Norges, Schweiz' eller Tyrkiets GSP-ordninger med henblik på kumulation med materialer med oprindelse
i Unionen.«
9) Bilag 22-06 erstattes af teksten i bilag I til denne forordning.
10) Efter bilag 22-06 indsættes et nyt bilag 22-06A som anført i bilag II til denne forordning.
11) I bilag 22-07 affattes fodnote 5 således:
»(5) Produkternes oprindelsesland skal anføres. Hvis udtalelsen om oprindelse vedrører produkter med oprindelse
i Unionen, skal eksportøren angive oprindelsen ved hjælp af mærket »EU«. Hvis udtalelsen om oprindelse helt
eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla som omhandlet i artikel 112 i gennemførelses
forordning (EU) 2015/2447, skal eksportøren tydeligt angive oprindelsen ved hjælp af mærket »CM«.«
Artikel 2
Forordning (EØF) nr. 3510/80 ophæves.
Artikel 3
Forordning (EF) nr. 209/2005 ophæves.
Artikel 4
Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 1, nr. 3), anvendes fra den 1. maj 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 2018.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand
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BILAG I

»BILAG 22-06
ANSØGNING OM AT BLIVE REGISTRERET EKSPORTØR

med henblik på anvendelse af Den Europæiske Unions, Norges, Schweiz' og Tyrkiets
arrangementer med generelle toldpræferencer (1)

1. Eksportørens navn, fulde adresse og land, kontaktoplysninger, TIN.

2. Yderligere kontaktoplysninger, herunder telefon- og faxnummer samt eventuelt e-mailadresse (udfyldning
ikke obligatorisk).

3. Angiv, om hovedaktiviteten er produktion eller handel.

4. Vejledende beskrivelse af de varer, der kan opnå præferencebehandling, herunder en vejledende liste med
positioner i det harmoniserede system (eller kapitler i de tilfælde, hvor handelsvarerne henhører under mere
end tyve positioner i det harmoniserede system).

5. Tilsagn, som skal gives af eksportøren
Undertegnede:
— erklærer, at ovenstående oplysninger er korrekte
— bekræfter, at der ikke er nogen forudgående tilbagekaldt registrering — bekræfter i modsat fald, at der er
blevet rettet op på de forhold, som førte til tilbagekaldelsen
— forpligter sig til kun at udfærdige udtalelser om oprindelse for varer, som kan opnå præferencebehand
ling, og til at overholde de oprindelsesregler, der er angivet for de pågældende varer i den generelle præ
ferenceordning
— forpligter sig til at opretholde passende handelsmæssige regnskaber over produktion/levering af varer,
der kan opnå præferencebehandling, og opbevare dem i mindst tre år fra udløbet af det kalenderår, hvor
udtalelsen om oprindelse blev udfærdiget
— forpligter sig til straks at underrette den kompetente myndighed om de ændringer der efterhånden måtte
opstå i vedkommendes registreringsoplysninger efter tildelingen af det registrerede eksportørnummer
— forpligter sig til at samarbejde med den kompetente myndighed
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— forpligter sig til at acceptere enhver kontrol af rigtigheden af de udtalelser om oprindelse, han har udfær
diget, herunder kontrol af regnskaber og besøg aflagt i undertegnedes lokaler af Europa-Kommissionen el
ler medlemsstaternes myndigheder samt Norges, Schweiz' og Tyrkiets myndigheder

— forpligter sig til at anmode om, at hans registrering i systemet tilbagekaldes, hvis han ikke længere opfyl
der betingelserne for at eksportere varer under arrangementet

— forpligter sig til at anmode om, at hans registrering i systemet tilbagekaldes, hvis han ikke længere agter
at eksportere varer under arrangementet.

Sted, dato, den bemyndigede underskrivers underskrift, navn og stillingsbetegnelse (2)

6. Eksportørens forudgående udtrykkelige og skriftlige godkendelse af offentliggørelsen af vedkommendes
oplysninger på det offentlige websted

Undertegnede oplyses hermed om, at oplysningerne i denne erklæring kan blive videregivet til offentlighe
den via det offentlige websted. Undertegnede accepterer offentliggørelsen og videregivelsen af disse oplys
ninger på det offentlige websted. Undertegnede kan trække sin godkendelse af offentliggørelsen af disse op
lysninger på det offentlige websted tilbage ved at sende en anmodning til de kompetente myndigheder, der
har ansvaret for registreringen.

Sted, dato, den bemyndigede underskrivers underskrift, navn og stillingsbetegnelse (2)

7. Rubrik forbeholdt den kompetente myndighed

Ansøgeren er registreret under følgende nummer:

Registreringsnummer:

Registreringsdato

Dato for, hvornår registreringen bliver gyldig

Underskrift og stempel (2)

20.4.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende
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Meddelelse
om beskyttelse og behandling af personoplysninger i systemet
1.

Når Europa-Kommissionen behandler personoplysninger i denne ansøgning om at blive registreret eksportør, fin
der Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger i EU-institutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplys
ninger anvendelse. Når de kompetente myndigheder i et præferenceberettiget land eller et tredjeland, som gen
nemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, behandler personoplysninger
i denne ansøgning om at blive registreret eksportør, finder de relevante nationale bestemmelser til gennemførelse
af nævnte direktiv anvendelse.

2.

Personoplysninger, som vedrører ansøgningen om at blive registreret eksportør, behandles i overensstemmelse
med EU's GSP-oprindelsesregler, som er fastlagt i den relevante EU-lovgivning. Denne lovgivning fastlægger be
stemmelser om EU's GSP-regler om oprindelse og udgør retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, der
vedrører ansøgningen om at blive registreret eksportør.

3.

Den kompetente myndighed i det land, hvor ansøgningen er blevet indgivet, er registeransvarlig med hensyn til
behandlingen af oplysninger i REX-systemet.
Listen over de kompetente myndigheder offentliggøres på Kommissionens websted.

4.

Der gives adgang til alle oplysninger i denne ansøgning via et bruger-id/en adgangskode for brugere hos Kommis
sionen, de kompetente myndigheder i de præferenceberettigede lande og toldmyndighederne i medlemsstaterne,
Norge, Schweiz og Tyrkiet.

5.

De kompetente myndigheder i det præferenceberettigede land opbevarer de oplysninger, som vedrører en tilbage
kaldt registrering, i REX-systemet i ti kalenderår. Denne periode løber fra udgangen af det år, hvor tilbagekaldel
sen af en registrering fandt sted.

6.

Den registrerede har ret til adgang til de oplysninger vedrørende den pågældende, som behandles i systemet, og
om nødvendigt til at berigtige, slette eller blokere personoplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 el
ler de nationale love til gennemførelse af direktiv 95/46/EF. Enhver anmodning om udøvelse af retten til indsigt,
berigtigelse, sletning eller blokering skal indgives til og behandles af de kompetente myndigheder i de præference
berettigede lande, alt efter hvem der har ansvaret for registreringen. Har den registrerede eksportør indgivet en
anmodning om at udøve denne rettighed til Kommissionen, skal Kommissionen videresende en sådan anmodning
til de kompetente myndigheder i det berørte præferenceberettigede land. Hvis den registrerede eksportør ikke har
kunnet udøve sine rettigheder over for den registeransvarlige, indsender den registrerede eksportør den pågæl
dende anmodning til Kommissionen, der påtager sig rollen som registeransvarlig. Kommissionen har i den forbin
delse ret til at berigtige, slette eller blokere oplysningerne.

7.

Klager kan indgives til den relevante nationale databeskyttelsesmyndighed. Kontaktoplysninger for de nationale
databeskyttelsesmyndigheder findes på Europa-Kommissionens websted under Generaldirektorat for Retlige An
liggender: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).
Vedrører klagen Europa-Kommissionens behandling af personoplysninger, skal den indgives til Den Europæiske
Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

(1) Denne ansøgningsformular er fælles for fire enheders GSP-arrangementer: Unionen (EU), Norge, Schweiz og Tyrkiet
(»enhederne«). Det skal dog bemærkes, at de respektive GSP-arrangementer for disse enheder kan variere med hensyn
til land og produktdækning. Derfor vil en given registrering kun være gyldig med henblik på eksport, når et land
defineres som et præferenceberettiget land under de(t) relevante GSP-arrangement(er).
(2) Når ansøgninger om at blive registreret eksportør eller andre udvekslinger af oplysninger mellem registrerede
eksportører og de kompetente myndigheder i præferenceberettigede lande eller toldmyndighederne i medlemsstaterne
udarbejdes ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker, erstattes underskrift og stempel i rubrik 5, 6 og 7 af
elektronisk autentifikation.«
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BILAG II

»BILAG 22-06A
ANSØGNING OM AT BLIVE REGISTRERET EKSPORTØR

med henblik på registrering af eksportører i medlemsstaterne

1. Eksportørens navn, fulde adresse og land, kontaktoplysninger, EORI-nummer.

2. Yderligere kontaktoplysninger, herunder telefon- og faxnummer samt eventuelt e-mailadresse (udfyldning
ikke obligatorisk).

3. Angiv, om hovedaktiviteten er produktion eller handel.

4. Vejledende beskrivelse af de varer, der kan opnå præferencebehandling, herunder en vejledende liste med
positioner i det harmoniserede system (eller kapitler i de tilfælde, hvor handelsvarerne henhører under mere
end tyve positioner i det harmoniserede system).

5. Tilsagn, som skal gives af eksportøren
Undertegnede:
— erklærer, at ovenstående oplysninger er korrekte
— bekræfter, at der ikke er nogen forudgående tilbagekaldt registrering — bekræfter i modsat fald, at der er
blevet rettet op på de forhold, som førte til tilbagekaldelsen
— forpligter sig til kun at udfærdige udtalelser om oprindelse og oprindelsesdokumenter for varer, der kan
opnå præferencebehandling, og til at overholde de oprindelsesregler, som er angivet for de pågældende
varer i den pågældende præferenceordning
— forpligter sig til at opretholde passende handelsmæssige regnskaber over produktion/levering af varer,
der kan opnå præferencebehandling, og opbevare dem, så længe det kræves i den pågældende præference
ordning og i mindst tre år fra udløbet af det kalenderår, hvor udtalelsen om oprindelse eller oprindelses
dokumentet blev udfærdiget
— forpligter sig til straks at underrette toldmyndighederne om de ændringer der efterhånden måtte opstå
i vedkommendes registreringsoplysninger efter tildelingen af det registrerede eksportørnummer
— forpligter sig til at samarbejde med toldmyndighederne
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— forpligter sig til at acceptere enhver kontrol af rigtigheden af de udtalelser om oprindelse eller oprindel
sesdokumenter, han har udfærdiget, herunder kontrol af regnskaber og besøg aflagt i undertegnedes loka
ler af Europa-Kommissionen eller medlemsstaternes myndigheder

— forpligter sig til at anmode om, at hans registrering i systemet tilbagekaldes, hvis han ikke længere opfyl
der betingelserne for at anvende systemet med registrerede eksportører

— forpligter sig til at anmode om, at hans registrering i systemet tilbagekaldes, hvis han ikke længere har til
hensigt at anvende systemet med registrerede eksportører.

Sted, dato, den bemyndigede underskrivers underskrift, navn og stillingsbetegnelse (1)

6. Eksportørens forudgående udtrykkelige og skriftlige godkendelse af offentliggørelsen af vedkommendes
oplysninger på det offentlige websted

Undertegnede oplyses hermed om, at oplysningerne i denne erklæring kan blive videregivet til offentlighe
den via det offentlige websted. Undertegnede accepterer offentliggørelsen og videregivelsen af disse oplys
ninger på det offentlige websted. Undertegnede kan trække sin godkendelse af offentliggørelsen af disse op
lysninger på det offentlige websted tilbage ved at sende en anmodning til de kompetente myndigheder, der
har ansvaret for registreringen.

Sted, dato, den bemyndigede underskrivers underskrift, navn og stillingsbetegnelse (1)

7. Rubrik forbeholdt toldmyndighederne

Ansøgeren er registreret under følgende nummer:

Registreringsnummer:

Registreringsdato

Dato for, hvornår registreringen bliver gyldig

Underskrift og stempel (1)
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Meddelelse
om beskyttelse og behandling af personoplysninger i systemet
1.

Når Europa-Kommissionen behandler personoplysninger i denne ansøgning om at blive registreret eksportør, fin
der Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger i EU-institutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplys
ninger anvendelse.

2.

Personoplysninger, som vedrører ansøgningen om at blive registreret eksportør, behandles i forbindelse med op
rindelsesreglerne i Unionens relevante præferencehandelsaftale. Oprindelsesreglerne i gennemførelsesforordning
(EU) 2015/2447 udgør retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, der vedrører ansøgningen om at blive
registreret eksportør.

3.

Toldmyndighederne i det land, hvor ansøgningen er blevet indgivet, er registeransvarlig med hensyn til behand
lingen af oplysninger i REX-systemet.
Listen over toldafdelinger offentliggøres på Kommissionens websted.

4.

Der gives adgang til alle oplysninger i denne ansøgning via et bruger-id/en adgangskode for brugere hos Kommis
sionen og toldmyndighederne i medlemsstaterne, Norge, Schweiz og Tyrkiet.

5.

Toldmyndighederne i medlemsstaterne opbevarer de oplysninger, som vedrører en tilbagekaldt registrering,
i REX-systemet i ti kalenderår. Denne periode løber fra udgangen af det år, hvor tilbagekaldelsen af en registrering
fandt sted.

6.

Den registrerede har ret til adgang til de oplysninger vedrørende den pågældende, som behandles i systemet, og
om nødvendigt til at berigtige, slette eller blokere personoplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 el
ler de nationale love til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysi
ske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. En
hver anmodning om udøvelse af retten til indsigt, berigtigelse, sletning eller blokering skal indgives til og
behandles af medlemsstaternes toldmyndigheder, alt efter hvem der har ansvaret for registreringen. Har den regi
strerede eksportør indgivet en anmodning om at udøve denne rettighed til Kommissionen, skal Kommissionen
videresende en sådan anmodning til toldmyndighederne i de berørte medlemsstater. Hvis den registrerede ekspor
tør ikke har kunnet udøve sine rettigheder over for den registeransvarlige, indsender den registrerede eksportør
den pågældende anmodning til Kommissionen, der påtager sig rollen som registeransvarlig. Kommissionen har
i den forbindelse ret til at berigtige, slette eller blokere oplysningerne.

7.

Klager kan indgives til den relevante nationale databeskyttelsesmyndighed. Kontaktoplysninger for de nationale
databeskyttelsesmyndigheder findes på Europa-Kommissionens websted under Generaldirektorat for Retlige An
liggender: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).
Vedrører klagen Europa-Kommissionens behandling af personoplysninger, skal den indgives til Den Europæiske
Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

(1) Når ansøgninger om at blive registreret eksportør eller andre udvekslinger af oplysninger mellem registrerede
eksportører og de kompetente myndigheder i præferenceberettigede lande eller toldmyndighederne i medlemsstaterne
udarbejdes ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker, erstattes underskrift og stempel i rubrik 5, 6 og 7 af
elektronisk autentifikation.«

