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PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET
GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

EUROPESE COMMISSIE
Kennisgeving aan de exporteurs betreffende de toepassing van het EU-systeem van geregistreerde
exporteurs (REX-systeem) voor de uitvoer uit de EU naar staten in oostelijk en zuidelijk Afrika in het
kader van de tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst EU-OZA
(2020/C 176/03)

Deze kennisgeving wordt uitgebracht om exporteurs en andere marktdeelnemers te informeren die betrokken zijn bij de
preferentiële uitvoer uit de Europese Unie naar staten in oostelijk en zuidelijk Afrika (1), in het kader van de Tussentijdse
Overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een Economische Partnerschapsovereenkomst tussen staten in oostelijk
en zuidelijk Afrika, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (hierna “de tussentijdse EPO EUOZA” genoemd) (2).

Het EPO-comité EU-OZA heeft op 14 januari 2020 tijdens zijn achtste vergadering Besluit 1/2020 houdende wijziging van
protocol nr. 1 van de tussentijdse EPO EU-OZA vastgesteld betreffende de definitie van het begrip “producten van
oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking (3). Het gewijzigde protocol is op 31 maart 2020 van kracht
geworden.

Overeenkomstig artikel 18, lid 3, van het gewijzigde protocol nr. 1 heeft de Europese Unie het Comité voor
douanesamenwerking EU-OZA op 2 april 2020 in kennis gesteld van het feit dat producten van oorsprong uit de EU vanaf
1 september 2020 in aanmerking komen voor de preferentiële tariefbehandeling van de tussentijdse EPO bij invoer in de
OZA-staten, na indiening van een factuurverklaring die is opgesteld door een overeenkomstig de EU-wetgeving
geregistreerde exporteur.

In de praktijk houdt deze maatregel het volgende in:
— tot en met 31 augustus 2020 kennen de OZA-staten de preferentiële tariefbehandeling toe aan producten van
oorsprong uit de EU na indiening van ofwel een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of een factuurverklaring die
is opgesteld door toegelaten exporteurs in de zin van artikel 24 of, voor zendingen bestaande uit een of meer colli met
producten van oorsprong waarvan de totale waarde niet meer dan 6 000 EUR bedraagt, door elke exporteur;
— met ingang van 1 september 2020 kennen de OZA-staten de preferentiële tariefbehandeling aan producten van
oorsprong uit de EU uitsluitend toe na indiening van factuurverklaringen die zijn opgesteld door in het REX-systeem
van de EU geregistreerde exporteurs of, voor zendingen bestaande uit een of meer colli met producten van oorsprong
waarvan de totale waarde niet meer dan 6 000 EUR bedraagt, door elke exporteur.

De factuurverklaring wordt nog steeds opgesteld overeenkomstig artikel 23 van protocol nr. 1, met gebruikmaking van de
tekst in de bijbehorende bijlage IV.
(1) Momenteel toegepast door de Comoren, Madagaskar, Mauritius, de Seychellen en Zimbabwe.
(2) PB L 111 van 24.4.2012, blz. 1.
(3) PB L 93 van 27.3.2020, blz. 1.
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Exporteurs en andere betrokken marktdeelnemers in de EU wordt verzocht de nodige maatregelen te nemen om de nieuwe
bepalingen met ingang van 1 september 2020 toe te passen. Deze maatregelen bestaan voornamelijk uit de registratie van
exporteurs in het REX-systeem, indien dit nog niet is gebeurd, en het exclusieve gebruik van factuurverklaringen voor
zendingen waarvoor naar verwachting in een OZA-staat met ingang van 1 september 2020 een preferentiële
tariefbehandeling wordt aangevraagd.
Marktdeelnemers uit de Europese Unie die reeds in het REX-systeem zijn geregistreerd om in aanmerking te komen voor
andere preferentiële regelingen, gebruiken het reeds aan hen toegewezen REX-nummer.

