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MD 50/2/04 REV 2 
(AC 50/1/04 REV 1) 

 

PŘÍLOHA V 

 

Seznam uvedený v článku 18 protokolu:  

jiná trvalá ustanovení 

 

1. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 

 

Smlouva o Ústavě pro Evropu, část III hlava III kapitola I oddíl 3 Volný pohyb zboží 

 

SPECIFICKÝ MECHANISMUS 

 

Pokud se jedná o Bulharsko nebo Rumunsko, může majitel nebo oprávněný z patentu nebo 

dodatkového ochranného osvědčení pro léčivý přípravek přihlášených ve členském státě v době, 

kdy tato ochrana nemohla být pro takový výrobek ve výše uvedeném novém členském státě 

získána, uplatňovat práva poskytnutá patentem nebo dodatkovým ochranným osvědčením za 

účelem zabránit dovozu a uvádění na trh tohoto výrobku ve členském státě nebo státech, kde 

dotyčný výrobek požívá patentové ochrany nebo dodatkové ochrany, třebaže poprvé byl výrobek 

uveden na trh v dotyčném novém členském státě přímo jím nebo s jeho souhlasem. 
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MD 50/2/04 REV 2 
(AC 50/1/04 REV 1) 

 

Každý, kdo zamýšlí dovézt nebo uvést na trh výrobek uvedený v předchozím odstavci v členském 

státě, kde výrobek požívá patentové nebo dodatkové ochrany, musí v žádosti týkající se tohoto 

dovozu prokázat příslušným orgánům, že majiteli nebo oprávněnému z takové ochrany bylo zasláno 

oznámení s předstihem jednoho měsíce. 

 

MD 166/5/04 REV 5 
(AC 166/1/05 REV 1) 

 

2. HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ 

 

Smlouva o Ústavě pro Evropu, část III hlava III kapitola I oddíl 5 Hospodářská soutěž 

 

1. Následující režimy podpor a individuální podpory, které nabyly účinku v novém členském 

státě přede dnem přistoupení a jsou stále použitelné i po tomto dni, se považují po přistoupení 

za existující podpory ve smyslu čl. III-168 odst. 1 Ústavy: 

 

a) podpůrná opatření, která nabyla účinku před 10. prosincem 1994; 

 

b) podpůrná opatření uvedená v dodatku k této příloze; 
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MD 166/5/04 REV 5 
(AC 166/1/05 REV 1) 

 

c) podpůrná opatření, která byla ke dni přistoupení posouzena orgánem nového členského 

státu pro dohled nad státní podporou, která byla shledána slučitelnými s acquis 

a v jejichž případě Komise nevznesla námitku na základě vážných pochybností 

o slučitelnosti opatření se společným trhem postupem uvedeným v odstavci 2. 

 

Všechna opatření stále použitelná po dni přistoupení, která představují státní podporu 

a nesplňují výše uvedené podmínky, se pro účely čl. III-168 odst. 3 Ústavy po přistoupení 

považují za nové podpory. 

 

Výše uvedená ustanovení se nevztahují na podpory v odvětví dopravy ani na činnosti spojené 

s výrobou, zpracováním a uváděním na trh produktů uvedených v příloze I Ústavy, 

s výjimkou produktů rybolovu a výrobků z nich odvozených. 

 

Výše uvedenými ustanoveními rovněž nejsou dotčena přechodná opatření týkající se 

hospodářské soutěže, která jsou stanovena v protokolu, a opatření stanovená v příloze VII 

kapitole 4 oddílu B protokolu. 
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MD 166/5/04 REV 5 
(AC 166/1/05 REV 1) 

 

2. Pokud si nový členský stát přeje, aby Komise postupem podle odst. 1 písm. c) přezkoumala 

určité podpůrné opatření, bude Komisi pravidelně poskytovat 

 

a) seznam existujících podpůrných opatření, která byla posouzena vnitrostátním orgánem 

pro dohled nad státní podporou a která byla tímto orgánem shledána slučitelnými 

s acquis; a 

 

b) jakékoli další informace nezbytné pro posouzení slučitelnosti podpůrného opatření, 

které má být přezkoumáno, 

 

v souladu s konkrétním formulářem poskytnutým Komisí. 

 

Pokud Komise do tří měsíců od obdržení úplných informací o existujícím podpůrném opatření 

nebo od obdržení prohlášení nového členského státu, kterým tento stát informuje Komisi, že 

poskytnuté informace považuje za úplné, neboť požadované dodatečné informace nejsou 

dostupné nebo již byly poskytnuty, nevznese námitky na základě vážných pochybností 

o slučitelnosti tohoto opatření se společným trhem, má se za to, že Komise proti němu nemá 

námitek. 
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MD 166/5/04 REV 5 
(AC 166/1/05 REV 1) 

 

Tento postup se použije na veškerá podpůrná opatření předložená postupem podle odst. 1 

písm. c) Komisi přede dnem přistoupení bez ohledu na to, zda se v době zkoumání již daný 

nový členský stát stal členem Unie. 

 

3. Rozhodnutí Komise vznést námitky vůči podpůrnému opatření ve smyslu odst. 1 písm. c) se 

považuje za rozhodnutí zahájit formální vyšetřovací řízení ve smyslu nařízení Rady (ES) 

č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 

Smlouvy o ES1. 

 

Pokud je takové rozhodnutí přijato přede dnem přistoupení, nabývá účinku dnem přistoupení. 

 

4. Aniž jsou dotčeny postupy týkající se existujících podpor uvedených v článku III-168 Ústavy, 

považují se režimy podpor a individuální podpory poskytované v odvětví dopravy, které 

nabyly účinku v novém členském státě přede dnem přistoupení a jsou stále použitelné i po 

tomto dni, za existující podpory ve smyslu čl. III-168 odst. 1 Ústavy za předpokladu, že 

                                                 
1 Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 

2003 (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33). 
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MD 166/5/04 REV 5 
(AC 166/1/05 REV 1) 

 

– podpůrná opatření budou sdělena Komisi do čtyř měsíců ode dne přistoupení. Toto 

sdělení musí zahrnovat údaje o právním základu každého opatření. Existující podpůrná 

opatření a záměry poskytnout nebo upravit podpory, které byly sděleny Komisi přede 

dnem přistoupení, se považují za sdělené dnem přistoupení. 

 

Tato podpůrná opatření se považují za „existující“ podporu ve smyslu čl. III-168 odst. 1 

Ústavy do konce třetího roku ode dne přistoupení. 

 

Nové členské státy tato podpůrná opatření případně upraví tak, aby byla do konce třetího roku 

po dni přistoupení v souladu s pokyny Komise. Po tomto dni se každá podpora, u níž bude 

zjištěno, že není slučitelná s uvedenými pokyny, považuje za novou podporu. 
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MD 166/5/04 REV 5 
(AC 166/1/05 REV 1) 

 

5. V případě Rumunska se odst. 1 písm. c) použije pouze na podpůrná opatření posouzená 

rumunským orgánem pro dohled nad státní podporou po dni, který Komise na základě 

soustavného sledování závazků přijatých Rumunskem v rámci přístupových jednání označí 

za den, k němuž dosavadní úsilí Rumunska v oblasti výkonu státní podpory v době před 

přistoupením dosáhlo uspokojivé úrovně. Uspokojivou úroveň lze považovat za dosaženou, 

pouze pokud Rumunsko prokáže důsledné vykonávání komplexní a náležité kontroly státní 

podpory v oblasti všech podpůrných opatření poskytovaných v Rumunsku, včetně toho, že 

rumunský orgán pro dohled nad státní podporou přijímá a provádí plně a řádně odůvodněná 

rozhodnutí, v nichž je obsaženo přesné hodnocení každého opatření, zda má povahu státní 

podpory, a správné použití kritérií slučitelnosti. 

 

Komise může na základě vážných pochybností o slučitelnosti se společným trhem vznést 

námitky proti jakémukoli podpůrnému opatření poskytnutému v době před přistoupením mezi 

1. zářím 2004 a dnem stanoveným ve výše uvedeném rozhodnutí Komise, v němž bylo 

shledáno, že úsilí o výkon státní podpory dosáhlo uspokojivé úrovně. Takové rozhodnutí 

Komise vznést námitky proti opatření se považuje za rozhodnutí zahájit formální vyšetřovací 

řízení ve smyslu nařízení (ES) č. 659/1999. Pokud je takové rozhodnutí přijato přede dnem 

přistoupení, nabývá účinku dnem přistoupení. 
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MD 166/5/04 REV 5 
(AC 166/1/05 REV 1) 

 

Pokud Komise po zahájení formálního vyšetřovacího řízení přijme záporné rozhodnutí, 

rozhodne, že Rumunsko musí přijmout veškerá nezbytná opatření, aby účinně získalo od 

příjemce podporu zpět. Podpora, která má být vrácena, zahrnuje úrok s náležitou sazbou 

stanovenou v souladu s nařízením (ES) č. 794/20041, který je splatný týmž dnem.  

                                                 
1 Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady 

(ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. 
L 140, 30.4.2004, s. 1). 
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MD 73/4/04 REV 4 
(AC 73/1/04 REV 1) 

 

3. ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

 

a) Smlouva o Ústavě pro Evropu, část III hlava III kapitola III oddíl 4 Zemědělství a rybolov 

 

1. Veřejné zásoby uchovávané novými členskými státy ke dni přistoupení, které vyplývají 

z jejich politiky podpory trhu, převezme Společenství v hodnotě vyplývající z použití článku 

8 nařízení Rady (EHS) č. 1883/78 ze dne 2. srpna 1978 o obecných pravidlech pro 

financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního 

fondu1. Tyto zásoby budou převzaty pouze za podmínky, že se veřejné intervence ve 

Společenství pro daný produkt provádějí a že zásoby splňují požadavky pro intervenci 

Společenství. 

 

2. Soukromé i veřejné zásoby jakéhokoli produktu ve volném oběhu na území nových členských 

států ke dni přistoupení přesahující množství, jež lze považovat za tvořící obvyklý převod 

zásob, musí být odstraněny na náklady nových členských států. 

                                                 
1 Úř. věst. L 216, 5.8.1978, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1259/96 

(Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 10). 
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MD 73/4/04 REV 4 
(AC 73/1/04 REV 1) 

 

Pojem obvyklého převodu zásob bude vymezen pro každý produkt na základě kritérií a cílů 

specifických pro každou společnou organizaci trhu. 

 

3. Zásoby uvedené v odstavci 1 se odečtou od množství přesahujícího obvyklý převod zásob. 

 

4. Komise provede a uplatní úpravu vymezenou výše postupem podle článku 13 nařízení Rady 

(ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky1, nebo 

případně postupem podle čl. 42 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 30. června 

2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru2 nebo odpovídajících článků ostatních 

nařízení o společné organizaci zemědělských trhů, anebo odpovídajícím postupem 

projednávání ve výboru stanoveným použitelným právním předpisem. 

                                                 
1 Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103. 
2 Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) 

č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16). 
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MD 72/4/04 REV 4 
(AC 72/1/04 REV 1) 

 

b) Smlouva o Ústavě pro Evropu, část III hlava III kapitola I oddíl 5 Hospodářská soutěž 

 

Aniž jsou dotčeny postupy týkající se existujících podpor stanovené v článku III-168 Ústavy, 

považují se režimy podpor a jednotlivé podpory poskytované na činnosti spojené s produkcí, 

zpracováním nebo uváděním na trh produktů uvedených v příloze I Ústavy, s výjimkou produktů 

rybolovu a z nich odvozených výrobků, zavedené v některém novém členském státě přede dnem 

přistoupení a stále použitelné po tomto dni, za existující podpory ve smyslu čl. III-168 odst. 1 

Ústavy za této podmínky: 

 

– podpůrná opatření budou sdělena Komisi do čtyř měsíců ode dne přistoupení. Toto sdělení 

bude zahrnovat údaje o právním základu každého opatření. Existující podpůrná opatření 

záměry poskytnout nebo upravit podpory, které byly sděleny Komisi přede dnem přistoupení, 

se považují za sdělené dnem přistoupení. Komise zveřejní seznam těchto podpor. 

 

Tato podpůrná opatření se považují za „existující“ podporu ve smyslu čl. III-168 odst. 1 Ústavy do 

konce třetího roku ode dne přistoupení. 
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MD 72/4/04 REV 4 
(AC 72/1/04 REV 1) 

 

Nové členské státy tato podpůrná opatření případně upraví tak, aby byla nejpozději do konce třetího 

roku po dni přistoupení v souladu s pokyny Komise. Po tomto dni se každá podpora, u níž bude 

zjištěno, že není slučitelná s uvedenými pokyny, považuje za novou podporu. 

 

MD 51/7/04 REV 7 
(AC 51/1/04 REV 1) 

 

4. CELNÍ UNIE 

 

Smlouva o Ústavě pro Evropu, část III hlava III kapitola I oddíl 3 Volný pohyb zboží, pododdíl 1 

Celní unie 

 

31992 R 2913: Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní 

kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19. 10. 1992, s. 1), naposledy pozměněné: 

 

– 12003 T: aktem o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, 

Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské 

republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky 

(Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33). 
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MD 51/7/04 REV 7 
(AC 51/1/04 REV 1) 

 

31993 R 2454: Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí 

nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. 253, 

11. 10. 1993, s. 1), naposledy pozměněné: 

 

– 32003 R 2286: nařízením Komise (ES) č. 2286/2003 ze dne 18. 12. 2003 (Úř. věst. L 343, 

31. 12. 2003, s. 1). 

 

Nařízení (EHS) č. 2913/92 a nařízení (EHS) č. 2454/93 se v případě nových členských států 

uplatňují s výhradou těchto zvláštních ustanovení: 

 

PROKAZOVÁNÍ STATUSU ZBOŽÍ SPOLEČENSTVÍ (OBCHOD V RÁMCI ROZŠÍŘENÉHO 

SPOLEČENSTVÍ) 

 

1. Odchylně od článku 20 nařízení (EHS) č. 2913/92 nepodléhá zboží, které je ke dni přistoupení 

dočasně uskladněno nebo se nachází v některém z celně schválených určení a celních režimů 

uvedených v čl. 4 odst. 15 písm. b) a odst. 16 písm. b) až g) uvedeného nařízení v podmínkách 

rozšířeného Společenství, nebo zboží, které je přepravováno uvnitř rozšířeného Společenství po 

ukončení vývozních formalit, clu ani jiným celním opatřením při propouštění do volného oběhu za 

podmínky, že je předložen jeden z těchto dokladů: 
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MD 51/7/04 REV 7 
(AC 51/1/04 REV 1) 

 

a) doklad o preferenčním původu řádně vydaný přede dnem přistoupení podle jedné 

z Evropských dohod uvedených níže nebo rovnocenných preferenčních dohod, které mezi 

sebou uzavřely nové členské státy a které obsahují zákaz navracení cla nebo osvobození od 

něj u nepůvodních materiálů používaných při výrobě výrobků, pro něž je doklad o původu 

vydán nebo vystaven (pravidlo „zákazu navracení cla“). 

 

Evropské dohody: 

 

– 21994 A 1231 (24) Bulharsko: Evropská dohoda zakládající přidružení mezi 

Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou 

republikou na straně druhé – Protokol č. 4 o definici pojmu „původní výrobky“ 

a metodách správní spolupráce1; 

 

– 21994 A 1231 (20) Rumunsko: Evropská dohoda zakládající přidružení mezi 

Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskou 

republikou na straně druhé – Protokol č. 4 o definici pojmu „původní výrobky“ 

a metodách správní spolupráce2; 

                                                 
1 Úř. věst. L 358, 31.12.1994, s. 3. Protokol naposledy pozměněný rozhodnutím Rady 

přidružení EU/Bulharsko č. 1/2003 ze dne 4.6.2003 (Úř. věst. L 191, 30.7.2003, s. 1). 
2 Úř. věst. L 357, 31.12.1994, s. 2. Protokol naposledy pozměněný rozhodnutím Rady 

přidružení EU/Rumunsko č. 2/2003 ze dne 25.9.2003 (dosud nezveřejněné v Úředním 
věstníku). 
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MD 51/7/04 REV 7 
(AC 51/1/04 REV 1) 

 

b) některý z dokladů o statusu zboží Společenství uvedených v čl. 314 písm. c) a článku 315 

nařízení (EHS) č. 2454/93; 

 

c) karnet ATA vydaný přede dnem přistoupení ve stávajícím členském státě nebo v novém 

členském státě.  

 

2. Pro účely vydání dokladu uvedeného v odst. 1 písm. b) s ohledem na stav ke dni přistoupení 

a nad rámec čl. 4 odst. 7 nařízení (EHS) č. 2913/92 se za „zboží Společenství“ považuje zboží: 

 

– zcela získané na území kteréhokoli z nových členských států za podmínek totožných 

s podmínkami uvedenými v článku 23 nařízení (EHS) č. 2913/92 a neobsahující zboží dovezené 

z jiných zemí či území, nebo 

 

– dovezené ze zemí či území jiných než z dotyčné země a propuštěné do volného oběhu v této 

zemi, nebo 

 

– získané či vyrobené v dotyčné zemi buď pouze ze zboží uvedeného ve druhé odrážce tohoto 

odstavce, nebo ze zboží uvedeného v první a druhé odrážce tohoto odstavce. 
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3. Pro účely ověření dokladů uvedených v odst. 1 písm. a) výše se použijí ustanovení o definici 

pojmu „původní výrobky“ a metodách správní spolupráce odpovídající Evropské dohody nebo 

rovnocenných preferenčních dohod vzájemně uzavřených mezi novými členskými státy. Žádosti 

o následné ověření těchto dokladů o původu budou příslušné celní orgány stávajících členských 

států a nových členských států přijímat po dobu tří let od vydání dotyčného dokladu původu 

a mohou být těmito orgány vystavovány po dobu tří let od přijetí dokladu o původu jako podkladu 

pro celní prohlášení pro volný oběh. 

 

PROKAZOVÁNÍ PREFERENČNÍHO PŮVODU (OBCHOD S TŘETÍMI ZEMĚMI VČETNĚ 

TURECKA V RÁMCI PREFERENČNÍCH DOHOD O ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTECH, 

VÝROBCÍCH Z UHLÍ A VÝROBCÍCH Z OCELI) 

 

4. Aniž je dotčeno uplatňování opatření vyplývajících ze společné obchodní politiky, bude 

doklad o původu řádně vydaný ve třetích zemích v rámci preferenčních dohod uzavřených novými 

členskými státy s těmito zeměmi nebo v rámci jednostranných vnitrostátních právních předpisů 

nových členských států přijímán v dotyčných nových členských státech za podmínky, že 
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a) získání tohoto původu uděluje preferenční sazební zacházení na základě preferenčních 

sazebních opatření obsažených v dohodách nebo právních předpisech, které Společenství 

uzavřelo s třetími zeměmi nebo skupinami zemí nebo ve vztahu k nim přijalo podle čl. 20 

odst. 3 písm. d) nebo e) nařízení (EHS) č. 2913/92, 

 

b) doklad o původu a přepravní doklady byly vydány nejpozději jeden den přede dnem 

přistoupení a 

 

c) doklad o původu je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení. 

 

Pokud bylo zboží navrženo v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu v novém členském 

státě přede dnem přistoupení, lze v tomto novém členském státě rovněž přijmout doklad o původu 

vydaný nebo vystavený zpětně podle těchto preferenčních dohod nebo právních předpisů platných 

v tomto novém členském státě v den propuštění do volného oběhu za podmínky, že je předložen 

celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.  

 

5. Bulharsko a Rumunsko si mohou zachovat povolení, jimiž bylo přiznáno postavení 

„schváleného vývozce“ v rámci dohod uzavřených se třetími zeměmi, za podmínky, že 
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a) takové ustanovení je též obsaženo v dohodách uzavřených přede dnem přistoupení mezi 

těmito třetími zeměmi a Společenstvím a 

 

b) schválení vývozci uplatňují pravidla původu stanovená v těchto dohodách.  

 

Tato povolení budou v nových členských státech nejpozději do jednoho roku ode dne přistoupení 

nahrazena novými povoleními vydanými podle podmínek právních předpisů Společenství. 

 

6. Pro účely ověření dokladů uvedených v odstavci 4 se použijí ustanovení o definici pojmu 

„původní výrobky“ a metodách správní spolupráce v odpovídajících dohodách nebo právních 

předpisech. Žádosti o následné ověření těchto dokladů o původu budou příslušné celní orgány 

stávajících členských států a nových členských států přijímat po dobu tří let od vydání dotyčného 

dokladu o původu a mohou být těmito orgány vystavovány po dobu tří let od přijetí dokladu 

o původu jako dokladu pro celní prohlášení pro volný oběh. 
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7. Aniž je dotčeno uplatňování opatření vyplývajících ze společné obchodní politiky, bude 

doklad o původu vydaný zpětně ve třetích zemích v rámci preferenčních dohod uzavřených mezi 

Společenstvím a těmito třetími zeměmi přijat v nových členských státech pro propuštění do volného 

oběhu zboží, jež je v den přistoupení buď na cestě, nebo dočasně uskladněno, nebo je v celním 

skladu či ve svobodném pásmu v některé z těchto třetích zemí nebo v tomto novém členském státě, 

za podmínky, že nový členský stát, ve kterém dojde k propuštění do volného oběhu, nemá žádnou 

platnou dohodu o volném obchodu s touto třetí zemí na dotyčné výrobky v době vydání přepravních 

dokladů, a za podmínky, že 

 

a) získání tohoto původu uděluje preferenční sazební zacházení na základě preferenčních 

sazebních opatření obsažených v dohodách nebo právních předpisech, které Společenství 

uzavřelo s třetími zeměmi nebo skupinami zemí nebo ve vztahu k nim přijalo podle čl. 20 

odst. 3 písm. d) nebo e) nařízení (EHS) č. 2913/92, 

 

b) přepravní doklady byly vydány nejpozději jeden den přede dnem přistoupení a 

 

c) zpětně vydaný doklad o původu je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne 

přistoupení. 
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8. Pro účely ověření dokladu uvedeného v odstavci 7 se použijí ustanovení o definici pojmu 

„původní výrobky“ a metodách správní spolupráce v odpovídajících dohodách nebo právních 

předpisech.  

 

PROKAZOVÁNÍ STATUSU PODLE USTANOVENÍ O VOLNÉM OBĚHU PRŮMYSLOVÝCH 

VÝROBKŮ V RÁMCI CELNÍ UNIE MEZI ES A TURECKEM 

 

9. Doklady o původu řádně vydané buď Tureckem, nebo novým členským státem v rámci 

vzájemně uplatňovaných preferenčních obchodních dohod a umožňujících se Společenstvím 

kumulaci původu na základě shodných pravidel původu a zákaz navracení cla nebo dočasné 

osvobození od cla u dotyčného zboží budou v těchto zemích přijímány jako doklad o statusu podle 

ustanovení o volném oběhu průmyslových výrobků obsažených v rozhodnutí Rady přidružení ES-

Turecko č. 1/951 za podmínky, že 

 

a) doklad o původu a přepravní doklady byly vydány nejpozději jeden den přede dnem 

přistoupení a 

                                                 
1 Rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/95 ze dne 22. prosince 1995 o provedení 

poslední fáze celní unie (Úř. věst. L 35, 13.2.1996, s. 1). Rozhodnutí naposledy pozměněné 
rozhodnutím Rady přidružení ES-Turecko č. 2/99 (Úř. věst. L 72, 18.3.1999, s. 36). 
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b) doklad o původu je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení. 

 

Pokud bylo v rámci výše uvedených preferenčních obchodních dohod zboží navrženo v celním 

prohlášení k propuštění do volného oběhu přede dnem přistoupení buď v Turecku, nebo v novém 

členském státě, lze rovněž přijmout doklad o původu zpětně vydaný na základě těchto dohod za 

podmínky, že je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.  

 

10. Pro účely ověření dokladů uvedených v odstavci 9 se použijí ustanovení o definici pojmu 

„původní výrobky“ a metodách správní spolupráce v příslušných dohodách nebo právních 

předpisech. Žádosti o následné ověření těchto dokladů o původu budou příslušné celní orgány 

stávajících členských států a nových členských států přijímat po dobu tří let od vydání dotyčného 

dokladu o původu a mohou být těmito orgány vystavovány po dobu tří let od přijetí dokladu 

o původu jako dokladu pro celní prohlášení pro volný oběh. 
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11. Aniž je dotčeno uplatňování opatření vyplývajících ze společné obchodní politiky, budou 

nové členské státy přijímat průvodní osvědčení A.TR vydané podle ustanovení pro volný oběh 

průmyslových výrobků obsažených ve rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/95 pro 

propuštění do volného oběhu zboží, jež je v den přistoupení po ukončení vývozních formalit 

přepravováno uvnitř Společenství nebo v Turecku nebo je dočasně uskladněno či se nachází v 

některém celním režimu uvedeném v čl. 4 odst. 16 písm. b) až h) nařízení (EHS) č. 2913/92 v 

Turecku nebo v tomto novém členském státě, za podmínky, že 

 

a) u dotyčného zboží není předložen žádný doklad o původu uvedený v odstavci 9, 

 

b) zboží splňuje podmínky pro provádění předpisů o volném oběhu průmyslových výrobků, 

 

c) přepravní doklady byly vydány nejpozději jeden den přede dnem přistoupení a 

 

d) průvodní osvědčení A.TR je předloženo celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne 

přistoupení. 
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12. Pro účely ověření průvodních osvědčení A.TR uvedených výše v odstavci 11 se použijí 

ustanovení o vydávání průvodních osvědčení A.TR a metodách správní spolupráce obsažená 

v rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ES-Turecko č. 1/20011. 

 

CELNÍ REŽIMY 

 

13. Dočasné uskladnění a celní režimy uvedené v čl. 4 odst. 16 písm. b) až h) nařízení (EHS) 

č. 2913/92, které začaly před přistoupením, skončí nebo budou ukončeny podle podmínek právních 

předpisů Společenství.  

 

Pokud konec nebo ukončení režimu vede ke vzniku celního dluhu, musí částka dovozního cla 

k úhradě odpovídat částce platné podle společného celního sazebníku v době vzniku celního dluhu 

a uhrazená částka se pokládá za vlastní zdroje Společenství. 

 

14. Režim uskladňování v celním skladu stanovený v článcích 84 až 90 a 98 až 113 nařízení 

(EHS) č. 2913/92 a v článcích 496 až 535 nařízení (EHS) č. 2454/93 se v případě nových členských 

států uplatňuje s výhradou těchto zvláštních ustanovení: 

                                                 
1 Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ES-Turecko č. 1/2001 ze dne 28. března 2001, 

kterým se mění rozhodnutí č. 1/96. kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí 
Rady přidružení ES-Turecko č. 1/95 (Úř. věst. L 98, 7.4.2001, s. 31). Rozhodnutí naposledy 
pozměněné rozhodnutím Výboru pro celní spolupráci ES-Turecko č. 1/2003 (Úř. věst. L 28, 
4.2.2003, s. 51). 
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– pokud se částka celního dluhu určuje na základě povahy dováženého zboží, celní hodnoty 

a množství dováženého zboží v době přijetí celního prohlášení s návrhem na jeho propuštění 

do režimu uskladňování v celním skladu a toto prohlášení bylo přijato přede dnem přistoupení, 

vyplývají tyto prvky z právních předpisů použitelných v daném novém členském státě přede 

dnem přistoupení. 

 

15. Režim aktivního zušlechťovacího styku stanovený v článcích 84 až 90 a 114 až 129 nařízení 

(EHS) č. 2913/92 a v článcích 496 až 523 a 536 až 550 nařízení (EHS) č. 2454/93 se v případě 

nových členských států uplatňuje s výhradou těchto zvláštních ustanovení: 

 

– pokud se částka celního dluhu určuje na základě povahy dováženého zboží, jeho sazebního 

zařazení, množství, celní hodnoty a původu dováženého zboží v době propuštění do režimu 

a pokud celní prohlášení s návrhem na jeho propuštění do režimu bylo přijato přede dnem 

přistoupení, vyplývají tyto prvky z právních předpisů použitelných v daném novém členském 

státě přede dnem přistoupení; 

 

– pokud ukončením režimu vzniká celní dluh, je z dovozního cla ode dne přistoupení placen 

vyrovnávací úrok za podmínek stanovených právními předpisy Společenství, aby se dodržela 

rovnost mezi držiteli povolení usazenými v současných členských státech a v nových členských 

státech; 
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– pokud je prohlášení pro režim aktivního zušlechťovacího styku přijato v systému navracení, 

uskutečňuje navrácení za podmínek stanovených právními předpisy Společenství nový členský 

stát na vlastní náklady, jestliže dotyčný celní dluh, u něhož je navrácení požadováno, vznikl 

přede dnem přistoupení. 

 

16. Režim dočasného použití stanovený v článcích 84 až 90 a 137 až 144 nařízení (EHS) 

č. 2913/92 a v článcích 496 až 523 a 553 až 584 nařízení (EHS) č. 2454/93 se v případě nových 

členských států uplatňuje s výhradou těchto zvláštních ustanovení: 

 

– pokud se částka celního dluhu určuje na základě povahy dováženého zboží, jeho sazebního 

zařazení, množství, celní hodnoty a původu dováženého zboží v době propuštění do režimu 

a pokud celní prohlášení s návrhem na jeho propuštění do režimu bylo přijato přede dnem 

přistoupení, vyplývají tyto prvky z právních předpisů použitelných v daném novém členském 

státě přede dnem přistoupení; 
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– pokud ukončením režimu vzniká celní dluh, je z dovozního cla ode dne přistoupení placen 

vyrovnávací úrok za podmínek stanovených právními předpisy Společenství, aby se dodržela 

rovnost mezi držiteli povolení usazenými v současných členských státech a v nových členských 

státech. 

 

17. Režim pasivního zušlechťovacího styku stanovený v článcích 84 až 90 a 145 až 160 nařízení 

(EHS) č. 2913/92 a v článcích 496 až 523 a 585 až 592 nařízení (EHS) č. 2454/93 se v případě 

nových členských států uplatňuje s výhradou těchto zvláštních ustanovení: 

 

– ustanovení čl. 591 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 2454/93 se použijí obdobně na 

dočasně vyvezené zboží, které bylo dočasně vyvezeno z nových členských států přede dnem 

přistoupení. 

 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 

18. Povolení, která byla udělena přede dnem přistoupení za účelem použití celních režimů 

uvedených v čl. 4 bodě 16 písm. d), e) a g) nařízení (EHS) č. 2913/92, budou platit do konce jejich 

platnosti nebo po dobu jednoho roku ode dne přistoupení, podle toho, co uplyne dříve. 
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19. Postupy upravující vznik celního dluhu, jeho zaúčtování a vybrání po propuštění zboží, jež 

jsou stanoveny v článcích 201 až 232 nařízení (EHS) č. 2913/92 a v článcích 859 až 876a nařízení 

(EHS) č. 2454/93, se v případě nových členských států uplatňují s výhradou těchto zvláštních 

ustanovení: 

 

– výběr je uskutečněn za podmínek stanovených právními předpisy Společenství. Pokud však 

celní dluh vznikl přede dnem přistoupení, uskutečňuje vybrání dotyčný nový členský stát ve 

vlastní prospěch za podmínek platných v tomto státě před přistoupením. 

 

20. Postupy pro navrácení a prominutí cla stanovené v článcích 235 až 242 nařízení (EHS) 

č. 2913/92 a v článcích 877 až 912 nařízení (EHS) č. 2454/93 se v případě nových členských států 

uplatňují s výhradou těchto zvláštních ustanovení: 

 

– navrácení a prominutí cla se uskuteční za podmínek stanovených právními předpisy 

Společenství. Pokud se však cla, jejichž navrácení nebo prominutí je požadováno, vztahují 

k celnímu dluhu, který vznikl přede dnem přistoupení, uskutečňuje navracení a prominutí daný 

nový členský stát na vlastní náklady za podmínek platných v tomto státě před přistoupením. 

 

_______________ 
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Dodatek k PŘÍLOZE V 
 

Seznam existujících podpůrných opatření uvedených v bodě 1 písm. b) mechanismu existujících 

podpor stanoveného v kapitole 2 přílohy V 

 

Poznámka: Podpůrná opatření uvedená v tomto dodatku se považují za existující podpory pro účely 

uplatňování mechanismu existujících podpor stanoveného v kapitole 2 přílohy V pouze v rozsahu, v 

němž spadají do oblasti působnosti jeho prvního odstavce. 

 
Č. 

ČS Č. Rok 
Název (v původním znění) Datum schválení 

vnitrostátním 
orgánem pro dohled 

nad státními 
podporami 

Doba trvání 

BG 1 2004  Предоговаряне на задълженията 
към държавата, възникнали по реда 
на Закона за уреждане на 
необслужваните кредити, 
договорени до 31.12.1990 г. със 
„Силома“ АД, гр.Силистра, чрез 
удължаване на срока на изплащане 
на главницата за срок от 15 години 
 

 29. 7. 2004 2004-2018  

BG 2 2004  Средства за компенсиране от 
държавния бюджет на доказания от 
„Български пощи“ ЕАД дефицит от 
изпълнението на универсалната 
пощенска услуга 
 

18. 11. 2004  31. 12. 2010

BG 3 2004  Целево финансиране на дейността 
на Българската телеграфна 
агенция- направление 
„Информационно обслужване“ 
 

16. 12. 2003  31. 12. 2010

 

_______________ 

 


