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Application of the system of
exporters registered under the EU's
Generalized Scheme of Preferences

Aplicarea sistemului exportatorilor
înregistrați în cadrul sistemului
generalizat de preferințe al Uniunii
Europene

Starting from 1 July 2018, the Registered Exporters System
(REX) will have to be fully applied by some of the Generalized
Scheme of Preference (GSP) beneficiary countries.

Începând cu 1 iulie 2018, sistemul exportatorilor înregistrați
(REX) va trebui să fie aplicat integral de către o parte din țările
beneficiare ale Sistemului Generalizat de Preferințe (SGP).

Thus, as from 1 July 2018, FORM A certificates issued after
this date will no longer be accepted as evidence of preferential
origin for trade between European Union (EU) importers and
GSP beneficiary countries for which the REX system has
applied since 1 January 2017 and for which the transitional
period expired on 1 July 2018.

Astfel, începând cu 1 iulie 2018, nu se vor mai accepta ca
dovezi de origine preferențială în cadrul SGP certificate tip A
eliberate după această dată, pentru comerțul dintre
importatorii din Uniunea Europeană (UE) și partenerii din țările
beneficiare SGP pentru care sistemul REX se aplică începând
cu 1 ianuarie 2017 și pentru care perioada de tranziție expiră
la 1 iulie 2018.

Notice issued by the European Commission
and addressed to importers in the European
Union

Avizul emis de Comisia Europeană și adresat
importatorilor din Uniunea Europeană

In its Notice to importers concerning the application of REX in
the framework of the EU GSP, published on 26 June 2018 in
the Official Journal of the European Union, the European
Commission informed EU businesses that the REX system will
have to be applied starting from 1 July 2018, in its entirety, by
the GSP beneficiary countries which have begun
systematically applying REX as from 1 January 2017.

Prin Avizul adresat importatorilor în ceea ce privește aplicarea
REX în cadrul SGP al UE, publicat în data de 26 iunie 2018 în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Comisia Europeană a
informat operatorii economici din UE că sistemul REX va
trebui aplicat de la 1 iulie 2018, în integralitatea sa, de către
țările beneficiare SGP care au demarat aplicarea sistematică
a REX începând cu 1 ianuarie 2017.

From 1 July 2018, "statements of origin" produced by
registered exporters in those exporting countries or territories
benefiting from GSP, or those produced by any exporter in
those countries or territories, may only be used to certify the
preferential origin of goods when the total value of originating
goods dispatched does not exceed 6000 euros.

Începând cu 1 iulie 2018, pot fi folosite pentru a certifica
originea preferențială a mărfurilor numai „atestatele de origine”
întocmite de către exportatorii înregistrați din aceste țări sau
teritorii exportatoare beneficiare ale SGP, sau cele întocmite
de orice exportator din țările sau teritoriile respective, atunci
când valoarea totală a mărfurilor originare expediate nu
depășește 6000 de euro.

From the same date, GSP preferences will be refused if FORM
A certificates issued after 1 July 2018 are presented as proofs
of GSP preferential origin. Invoice declarations made for
consignments containing originating products whose total
value does not exceed 6000 euros will also be refused.

De la aceeași dată, preferințele SGP vor fi refuzate în cazul în
care se prezintă ca dovezi de origine preferențială în cadrul
SGP certificate tip A eliberate după 1 iulie 2018, precum și
declarațiile pe factură întocmite pentru trimiteri care conțin
produse originare a căror valoare totală nu depășește 6000 de
euro.

The GSP beneficiary states and territories which notified the
European Commission of the application of the REX system
from 1 January 2017 and which were consequently under the

Menționăm statele și teritoriile beneficiare ale SGP care au
notificat Comisia Europeană cu privire la aplicarea de la 1
ianuarie 2017 și pentru care a intervenit obligația
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obligation to fully implement it from 1 July 2018 are the
following: Angola, Burundi, Bhutan, the Democratic Republic
of Congo, the Central African Republic, Comoros, Congo,
Cook Islands, Djibouti, Ethiopia, Micronesia, Equatorial
Guinea, Guinea-Bissau, India, Kenya, Kiribati, Laos, Liberia,
Mali, Nauru, Nepal, Niue Island, Solomon Islands, Sierra
Leone, Somalia , Sudan, Sao Tome and Principe, Chad, Togo,
Tonga, East Timor, Tuvalu, Yemen, Zambia.

implementării în integralitate a sistemului REX de la 1 iulie
2018: Angola, Burundi, Bhutan, Republica Democratică
Congo, Republica Centrafricană, Comore, Congo, Insulele
Cook, Djibouti, Etiopia, Micronezia, Guineea Ecuatorială,
Guineea-Bissau, India, Kenya, Kiribati, Laos, Liberia, Mali,
Nauru, Nepal, Insula Niue, Pakistan, Insulele Solomon, Sierra
Leone, Somalia, Sudanul de Sud, Sao Tomé și Principe, Ciad,
Togo, Tonga, Timorul de Est, Tuvalu, Yemen, Zambia.

However, in order to apply the REX system starting from 1 July
2018, it is a requirement for the above mentioned GSP
beneficiary countries or territories to meet the preconditions
laid down in Articles 70 and 72 of the Regulation (EU)
2015/2447 (ensuring administrative cooperation within the
REX and the obligation to notify the European Commission).

Totuși, trebuie reamintit faptul că țările sau teritoriile
beneficiare ale SGP de mai sus au dreptul să aplice sistemul
REX de la 1 iulie 2018 dacă îndeplinesc condițiile prealabile
prevăzute la articolele 70 și 72 din Regulamentul (UE)
2015/2447 (asigurarea cooperării administrative în cadrul REX
și obligația notificării Comisiei Europene).

Beneficiary countries or territories that have not met the
prerequisites so far will not be able to apply the REX system.
Consequently, they will not be able to benefit from the GSP
preferences as from 1 July 2018 until the preconditions have
been met.

Țările sau teritoriile beneficiare care nu îndeplinesc până la
această dată condițiile preliminare nu vor putea să aplice
sistemul REX. În consecință, acestea nu vor putea să
beneficieze de preferințele SGP începând cu 1 iulie 2018 și
până în momentul în care vor fi îndeplinit condițiile preliminare.
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