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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ανακοίνωση προς τους εξαγωγείς σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος εγγεγραμμένων εξαγωγέων
της ΕΕ (σύστημα REX) για εξαγωγές από την ΕΕ προς τα κράτη της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής
στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΜΑ
(2020/C 176/03)

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται με σκοπό την πληροφόρηση των εξαγωγέων και λοιπών οικονομικών φορέων, οι οποίοι
συμμετέχουν σε προτιμησιακές εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα κράτη της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής,
δυνάμει της ενδιάμεσης συμφωνίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των
κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (1), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της,
αφετέρου (ενδιάμεση ΣΟΕΣ ΕΕ-ΑΜΑ) (2).

Στην 8η συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2020, η επιτροπή ΣΟΕΣ ΕΕ-ΑΜΑ ενέκρινε την απόφαση
1/2020 για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 1 της ΣΟΕΣ ΕΕ-ΑΜΑ, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα»
ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας (3). Το τροποποιημένο πρωτόκολλο 1 τέθηκε σε ισχύ στις 31
Μαρτίου 2020.

Στις 2 Απριλίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 του τροποποιημένου πρωτοκόλλου 1, η Ευρωπαϊκή Ένωση
κοινοποίησε στην επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας ΕΕ-ΑΜΑ ότι, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, τα προϊόντα καταγωγής ΕΕ
τυγχάνουν της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ κατά την εισαγωγή τους στα κράτη της ΑΜΑ,
κατόπιν υποβολής δήλωσης τιμολογίου η οποία συντάσσεται από εξαγωγέα εγγεγραμμένο σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Στην πράξη, το μέτρο αυτό σημαίνει ότι:
— έως την 31η Αυγούστου 2020 (συμπεριλαμβανομένης), τα κράτη ΑΜΑ παρέχουν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση σε
προϊόντα καταγωγής ΕΕ εφόσον προσκομιστεί είτε πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 είτε δήλωση τιμολογίου, η οποία
συντάσσεται από εγκεκριμένους εξαγωγείς υπό την έννοια του άρθρου 24 ή από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή
που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν προϊόντα καταγωγής, των οποίων η συνολική αξία δεν
υπερβαίνει τα 6 000 EUR·
— από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, τα κράτη ΑΜΑ παρέχουν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση σε προϊόντα καταγωγής ΕΕ
αποκλειστικά κατόπιν υποβολής δηλώσεων τιμολογίου, οι οποίες συντάσσονται από εξαγωγείς εγγεγραμμένους στο σύστημα
REX της ΕΕ ή από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία
περιέχουν προϊόντα καταγωγής, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 6 000 EUR.

Η δήλωση τιμολογίου εξακολουθεί να συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 23 του πρωτοκόλλου 1 και με χρήση του κειμένου που
παρατίθεται στο παράρτημα IV του εν λόγω πρωτοκόλλου.
(1) Επί του παρόντος εφαρμόζονται από τις Κομόρες, τη Μαδαγασκάρη, τον Μαυρίκιο, τις Σεϋχέλλες και τη Ζιμπάμπουε.
(2) ΕΕ L 111 της 24.4.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 93 της 27.3.2020, σ. 1.
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Οι ενδιαφερόμενοι εξαγωγείς και λοιποί οικονομικοί φορείς στην ΕΕ καλούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή
των νέων διατάξεων από την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Τα εν λόγω μέτρα συνίστανται κυρίως στην εγγραφή των εξαγωγέων στο
σύστημα REX, αν αυτή δεν έχει ήδη γίνει, καθώς και στην αποκλειστική χρήση δηλώσεων τιμολογίου για την κάλυψη αποστολών
για τις οποίες αναμένεται να ζητηθεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση σε κράτος της ΑΜΑ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.
Οι οικονομικοί φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα REX με σκοπό να επωφεληθούν από
άλλα προτιμησιακά καθεστώτα, χρησιμοποιούν τον αριθμό REX που τους έχει ήδη αποδοθεί.

