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A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

EURÓPAI BIZOTTSÁG
Közlemény exportőrök részére a regisztrált exportőrök uniós rendszerének (REX-rendszer) az EUESA átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás keretében az EU-ból a kelet- és dél-afrikai
államokba irányuló export tekintetében történő alkalmazásáról
(2020/C 176/03)

E közlemény az Európai Unióból a kelet- és dél-afrikai államokba irányuló, az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok (1),
másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteinek létrehozásáról szóló
átmeneti megállapodás (2) keretében (EU-ESA iEPA) történő preferenciális kivitelben érintett exportőrök és más gazdasági
szereplők tájékoztatására szolgál.

Az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az EU közötti gazdasági partnerségi megállapodással foglalkozó
bizottság 2020. január 14-én tartott 8. ülésén elfogadta az EU-ESA iEPA „származó termék” fogalmának meghatározásáról
és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló 1. jegyzőkönyvének módosításáról szóló 1/2020 határozatát (3). A
módosított 1. jegyzőkönyv 2020. március 31-én hatályba lépett.

A módosított 1. jegyzőkönyv 18. cikkének (3) bekezdésével összhangban az Európai Unió 2020. április 2-án értesítette az
EU-ESA Vámegyüttműködési Bizottságot arról, hogy az EU-ból származó termékek 2020. szeptember 1-jétől az iEPA
szerinti, az ESA-államokba történő behozatalra vonatkozó preferenciális tarifális elbánásban részesülnek, amennyiben egy,
az uniós jogszabályokkal összhangban regisztrált exportőr számlanyilatkozatot nyújt be.

A gyakorlatban ez az intézkedés a következőket jelenti:
–

2020. augusztus 31. éjfélig az ESA-államok preferenciális tarifális elbánásban részesítik az EU-ból származó termékeket
az EUR. 1 szállítási bizonyítvány, vagy a 24. cikk értelmében elfogadott exportőr által kiállított számlanyilatkozat, vagy
bármely – egy vagy több csomagot tartalmazó – legfeljebb 6 000 EUR összértékű szállítmányra vonatkozóan bármely
exportőr által kiállított számlanyilatkozat benyújtása esetén,

–

2020. szeptember 1-jétől az ESA-államok kizárólag az EU REX-rendszerében regisztrált exportőr által kiállított
számlanyilatkozat vagy bármely – egy vagy több csomagot tartalmazó – legfeljebb 6 000 EUR összértékű
szállítmányra vonatkozóan bármely exportőr által kiállított számlanyilatkozat benyújtása esetén részesítik
preferenciális tarifális elbánásban az EU-ból származó termékeket.

A számlanyilatkozatot továbbra is az 1. jegyzőkönyv 23. cikkének megfelelően és a IV. mellékletben szereplő szöveg
felhasználásával kell kiállítani.
(1) Jelenleg a Comore-szigetek, Madagaszkár, Mauritius, a Seychelle-szigetek és Zimbabwe alkalmazza.
(2) HL L 111., 2012.4.24., 1. o.
(3) HL L 93., 2020.3.27., 1. o.
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A Bizottság felkéri az érintett uniós exportőröket és más gazdasági szereplőket, hogy tegyék meg az új rendelkezések 2020.
szeptember 1-jétől történő alkalmazásához szükséges intézkedéseket. Ezek az intézkedések elsősorban az exportőrök REXrendszerben való regisztrációját foglalják magukban – amennyiben erre még nem került sor –, valamint a
számlanyilatkozatok kizárólagos használatát azon szállítmányok tekintetében, amelyekre vonatkozóan 2020. szeptember
1-jétől várhatóan preferenciális tarifális elbánást igényelnek valamely ESA-államban.
Azok az európai uniós gazdasági szereplők, amelyeket más preferenciális megállapodásokból való részesülés céljából már
regisztráltak a REX-rendszerben, a már hozzájuk rendelt REX-számot használják.

