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AA2005/ACT/Παράρτηµα V/el 1 

 

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

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

Κατάλογος του άρθρου 21 της Πράξης Προσχώρησης : 

άλλες πάγιες διατάξεις 

 

 

1. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 

Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Μέρος Τρίτο, Τίτλος Ι, Ελεύθερη 

κυκλοφορία των εµπορευµάτων 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

 

Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, ο κάτοχος διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή 

πιστοποιητικού συµπληρωµατικής προστασίας, ή ο δικαιούχος του, εφόσον πρόκειται για 

φαρµακευτικό προϊόν που είχε καταχωρηθεί σε κράτος µέλος όταν η προστασία αυτή δεν µπορούσε 

να αποκτηθεί σε κάποιο από τα προαναφερθέντα νέα κράτη µέλη για το εν λόγω προϊόν, µπορεί να 

βασίζεται στα δικαιώµατα που παρέχει το εν λόγω δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή το πιστοποιητικό 

συµπληρωµατικής προστασίας προκειµένου να εµποδίσει την εισαγωγή του προϊόντος αυτού και τη 

διάθεση του στο εµπόριο στο κράτος µέλος ή κράτη µέλη στα οποία προστατεύεται το εν λόγω 

προϊόν µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή µε συµπληρωµατική προστασία, ακόµη και αν το προϊόν 

τέθηκε για πρώτη φορά στο εµπόριο στο νέο κράτος µέλος αυτό από τον ίδιο ή µε τη συγκατάθεσή 

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

 

 

Κάθε πρόσωπο το οποίο εισάγει ή διαθέτει στο εµπόριο φαρµακευτικό προϊόν το οποίο εµπίπτει 

στην ως άνω παράγραφο σε κράτος µέλος στο οποίο το προϊόν απολαύει προστασίας, λόγω 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, ή συµπληρωµατικής προστασίας, αποδεικνύει στις αρµόδιες αρχές µε 

την αίτηση για την εν λόγω εισαγωγή ότι στον κάτοχο διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή στον 

δικαιούχο της εν λόγω προστασίας απευθύνθηκε προηγουµένως κοινοποίηση ενός µηνός. 

 

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

 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Μέρος Τρίτο, Τίτλος VI, Κεφάλαιο 1, 

Κανόνες Ανταγωνισµού 

 

1. Τα ακόλουθα συστήµατα ενισχύσεων και ατοµικά καθεστώτα ενίσχυσης που παράγουν 

αποτελέσµατα σε νέο κράτος µέλος πριν από την ηµεροµηνία προσχώρησης και 

εφαρµόζονται ακόµη και µετά την ηµεροµηνία αυτή, θεωρούνται, κατά την προσχώρηση, ως 

υφιστάµενη ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 88, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ: 

 

α) µέτρα ενίσχυσης που έχουν τεθεί σε ισχύ πριν από τις 10 ∆εκεµβρίου 1994, 
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MD 166/5/04 REV 5 
(AC 166/1/05 REV 1) 

 

 

β) µέτρα ενίσχυσης που απαριθµούνται στο Προσάρτηµα του παρόντος Παραρτήµατος, 

 

γ) µέτρα ενίσχυσης τα οποία αξιολογήθηκαν από την αρχή εποπτείας των κρατικών 

ενισχύσεων του νέου κράτους µέλους πριν από την ηµεροµηνία προσχώρησης και 

κρίθηκαν συµβατά µε το κεκτηµένο και για τα οποία η Επιτροπή δεν προέβαλε 

αντιρρήσεις λόγω σοβαρών αµφιβολιών ως προς τη συµβατότητα του µέτρου µε την 

κοινή αγορά, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2. 

 

Όλα τα ευρισκόµενα ακόµα σε ισχύ µετά την ηµεροµηνία προσχώρησης µέτρα, τα οποία 

αποτελούν κρατική ενίσχυση και δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θεωρούνται ως νέα 

ενίσχυση, κατά την προσχώρηση, για τους σκοπούς της εφαρµογής του άρθρου 88 

παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ. 

 

Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρµόζονται στις ενισχύσεις στον τοµέα των µεταφορών, ούτε σε 

δραστηριότητες σχετικές µε την παραγωγή, επεξεργασία ή εµπορία προϊόντων που 

απαριθµούνται στο Παράρτηµα I της Συνθήκης ΕΚ, εξαιρέσει των προϊόντων αλιείας και των 

παράγωγων προϊόντων τους. 

 

Οι ανωτέρω διατάξεις δεν θίγουν επίσης τα µεταβατικά µέτρα για την πολιτική του 

ανταγωνισµού που καθορίζονται µε την Πράξη και τα µέτρα που ορίζονται στο 

Παράρτηµα VII, Κεφάλαιο 4, Τµήµα Β της Πράξης. 
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MD 166/5/04 REV 5 
(AC 166/1/05 REV 1) 

 

2. Κατά τον βαθµό που ένα νέο κράτος µέλος επιθυµεί να εξετάσει η Επιτροπή µέτρο ενίσχυσης 

σύµφωνα µε τη διαδικασία που εκτίθεται στην παράγραφο 1, στοιχείο γ), παρέχει στην 

Επιτροπή τακτικά: 

 

α) κατάλογο των υφισταµένων µέτρων ενίσχυσης που έχουν αξιολογηθεί από την εθνική 

αρχή εποπτείας των κρατικών ενισχύσεων και τα οποία κρίθηκαν από την αρχή αυτή 

συµβατά µε το κεκτηµένο, και 

 

β) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες οι οποίες είναι ουσιώδεις για την αξιολόγηση της 

συµβατότητας του προς εξέταση µέτρου ενίσχυσης, 

 

σύµφωνα µε το τυποποιηµένο πρότυπο αναφοράς που παρέχει η Επιτροπή. 

 

Εάν η Επιτροπή δεν προβάλει αντιρρήσεις στο υφιστάµενο µέτρο ενίσχυσης λόγω σοβαρών 

αµφιβολιών ως προς τη συµβατότητα του µέτρου µε την κοινή αγορά εντός 3 µηνών από την 

παραλαβή όλων των στοιχείων για το µέτρο αυτό ή από την παραλαβή της δήλωσης του νέου 

κράτους µέλους µε την οποία το κράτος µέλος αυτό ενηµερώνει την Επιτροπή ότι θεωρεί ότι 

τα παρασχεθέντα στοιχεία είναι πλήρη, διότι τα ζητούµενα συµπληρωµατικά στοιχεία δεν 

είναι διαθέσιµα ή διότι έχουν ήδη παρασχεθεί, η Επιτροπή θεωρείται ότι δεν έχει προβάλει 

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

 

Όλα τα µέτρα ενίσχυσης που υποβάλλονται στην Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία η 

οποία εκτίθεται στην παράγραφο 1, στοιχείο γ), πριν από την ηµεροµηνία προσχώρησης, 

υπόκεινται στην εν λόγω διαδικασία ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι, κατά την περίοδο 

εξέτασης, το οικείο νέο κράτος µέλος έχει ήδη καταστεί µέλος της Ένωσης. 

 

3. Απόφαση της Επιτροπής να προβάλει αντιρρήσεις για κάποιο µέτρο, κατά την έννοια της 

παραγράφου 1, στοιχείο γ), θεωρείται ως απόφαση έναρξης της επίσηµης διαδικασίας 

έρευνας κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου της 

22ας Μαρτίου 1999 για τον καθορισµό λεπτοµερών διατάξεων για την εφαρµογή του 

άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ1. 

 

Εάν παρόµοια απόφαση ληφθεί πριν από την ηµεροµηνία προσχώρησης, η απόφαση παράγει 

αποτελέσµατα µόνον από την ηµεροµηνία προσχώρησης. 

 

                                                 
1  ΕΕ L 83, 27.3.1999, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την Πράξη 

Προσχώρησης του 2003 (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33). 
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MD 166/5/04 REV 5 
(AC 166/1/05 REV 1) 

 

4. Με την επιφύλαξη των διαδικασιών που αφορούν τις υφιστάµενες ενισχύσεις, οι οποίες 

προβλέπονται στο άρθρο 88 της Συνθήκης ΕΚ, τα καθεστώτα ενισχύσεων και οι επιµέρους 

ενισχύσεις που χορηγούνται στον τοµέα των µεταφορών, έχουν τεθεί σε εφαρµογή σε νέο 

κράτος µέλος πριν από την ηµεροµηνία προσχώρησης και εξακολουθούν να ισχύουν µετά 

από την ηµεροµηνία αυτή, θεωρούνται ως υφιστάµενες ενισχύσεις κατά την έννοια του 

άρθρου 88 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, υπό τον ακόλουθο όρο: 

 

– τα µέτρα ενίσχυσης ανακοινώνονται στην Επιτροπή εντός τεσσάρων µηνών από την 

ηµεροµηνία προσχώρησης. Στην ανακοίνωση αυτή περιλαµβάνονται στοιχεία σχετικά 

µε τη νοµική βάση κάθε µέτρου. Τα υφιστάµενα µέτρα ενισχύσεων και τα σχέδια για 

τη χορήγηση ή την τροποποίηση των ενισχύσεων που έχουν ανακοινωθεί στην 

Επιτροπή πριν από την ηµεροµηνία προσχώρησης θεωρούνται ότι ανακοινώθηκαν την 

ηµεροµηνία προσχώρησης. 

 

Τα εν λόγω µέτρα ενίσχυσης θεωρούνται ως «υφιστάµενες» ενισχύσεις κατά την έννοια του 

άρθρου 88 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ µέχρι το τέλος του τρίτου έτους από την 

ηµεροµηνία της προσχώρησης. 

 

Εφόσον απαιτηθεί, τα νέα κράτη µέλη τροποποιούν τα εν λόγω µέτρα ενισχύσεων 

προκειµένου να συµµορφωθούν µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής το αργότερο 

µέχρι το τέλος του τρίτου έτους από την ηµεροµηνία προσχώρησης. Μετά την ηµεροµηνία 

αυτή, κάθε ενίσχυση που διαπιστώνεται ότι είναι ασυµβίβαστη µε τις εν λόγω κατευθυντήριες 

γραµµές θεωρείται ως νέα ενίσχυση. 



 

 
AA2005/ACT/Παράρτηµα V/el 7 

 

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

 

5. Όσον αφορά τη Ρουµανία, η παράγραφος 1, στοιχείο γ), εφαρµόζεται µόνο σε µέτρα 

ενίσχυσης τα οποία αξιολογήθηκαν από τη ρουµανική αρχή εποπτείας των κρατικών 

ενισχύσεων µετά από την ηµεροµηνία αυτή, την οποία αποφάσισε η Επιτροπή βάσει διαρκούς 

παρακολούθησης των δεσµεύσεων που ανέλαβε η Ρουµανία κατά τις διαπραγµατεύσεις 

προσχώρησης, και εκτιµήθηκε ότι οι επιδόσεις της Ρουµανίας όσον αφορά την εφαρµογή των 

κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων κατά την προ την προσχώρηση περίοδο έφθασαν σε 

ικανοποιητικό επίπεδο. Το ικανοποιητικό αυτό επίπεδο θα θεωρηθεί ότι έχει επιτευχθεί µόνο 

εφόσον η Ρουµανία αποδείξει τη συνεπή εφαρµογή πλήρους και κατάλληλου ελέγχου των 

κρατικών ενισχύσεων για όλα τα µέτρα ενίσχυσης που χορηγούνται στη Ρουµανία, 

συµπεριλαµβανοµένης της λήψης και της εφαρµογής πλήρως και ορθά αιτιολογηµένων 

αποφάσεων από τη ρουµανική εθνική αρχή εποπτείας των κρατικών ενισχύσεων µαζί µε 

ακριβή αξιολόγηση του χαρακτήρα κάθε µέτρου ως κρατική ενίσχυση και ορθή εφαρµογή 

των κριτηρίων συµβατότητας. 

 

Η Επιτροπή µπορεί να διαφωνήσει, λόγω σοβαρών αµφιβολιών ως προς τη συµβατότητα µε 

την κοινή αγορά, µε οποιοδήποτε µέτρο ενίσχυσης που χορηγήθηκε στην προενταξιακή 

περίοδο µεταξύ της 1ης Σεπτεµβρίου 2004 και της ηµεροµηνίας που καθορίζει η ανωτέρω 

απόφαση της Επιτροπής όπου διαπιστώνεται ότι οι επιδόσεις σχετικά µε την εφαρµογή έχουν 

φθάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο. Απόφαση της Επιτροπής να προβάλει αντιρρήσεις για 

κάποιο µέτρο θεωρείται ως απόφαση έναρξης της επίσηµης διαδικασίας έρευνας κατά την 

έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999. Εάν παρόµοια απόφαση ληφθεί πριν από την 

ηµεροµηνία προσχώρησης, η απόφαση παράγει αποτελέσµατα µόνον από την ηµεροµηνία 

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

 

Όταν η Επιτροπή εκδίδει αρνητική απόφαση µετά την έναρξη της επίσηµης διαδικασίας 

έρευνας, η Επιτροπή αποφασίζει ότι η Ρουµανία λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για την 

ουσιαστική αναζήτηση της ενίσχυσης από τον δικαιούχο. Η ενίσχυση που πρέπει να 

αναζητηθεί περιλαµβάνει και τους σχετικούς τόκους, υπολογιζόµενους µε το δέον επιτόκιο 

που ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 1 και καταβλητέους από την ίδια ηµεροµηνία. 

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την 

εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου για τη θέσπιση λεπτοµερών 
κανόνων εφαρµογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 140, 30.4.2004, σ. 1). 
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MD 73/4/04 REV 4 
(AC 73/1/04 REV 1) 

 

3. ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

α) Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Μέρος Τρίτο, Τίτλος ΙΙ, Γεωργία 

 

1. Τα δηµόσια αποθέµατα που διαθέτουν τα νέα κράτη µέλη κατά την ηµεροµηνία της 

προσχώρησης και τα οποία προκύπτουν από την πολιτική τους για τη στήριξη της αγοράς 

αναλαµβάνονται από την Κοινότητα στην αξία που προκύπτει από την εφαρµογή του 

άρθρου 8 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78 του Συµβουλίου της 2ας Αυγούστου 1978, 

περί των γενικών κανόνων χρηµατοδοτήσεως των παρεµβάσεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα Εγγυήσεων 1. Τα προαναφερθέντα 

αποθέµατα αναλαµβάνονται µόνο υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται δηµόσια παρέµβαση 

στην Κοινότητα για τα εν λόγω προϊόντα και ότι τα αποθέµατα πληρούν τις απαιτήσεις για 

κοινοτική παρέµβαση. 

 

2. Τα αποθέµατα προϊόντων, ιδιωτικά και δηµόσια, τα οποία την ηµεροµηνία προσχώρησης 

βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφος των νέων κρατών µελών και τα οποία 

υπερβαίνουν την ποσότητα που µπορεί να θεωρηθεί κανονικό απόθεµα εκ µεταφοράς πρέπει 

να καταστρέφονται µε επιβάρυνση των νέων κρατών µελών. 

                                                 
1  ΕΕ L 216, 5.8.1978, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1259/96 (ΕΕ L 163, 2.7.1996, σ. 10). 
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MD 73/4/04 REV 4 
(AC 73/1/04 REV 1) 

 

Η έννοια του κανονικού αποθέµατος εκ µεταφοράς ορίζεται για κάθε προϊόν µε βάση τα 

κριτήρια και τους στόχους που ισχύουν ειδικά για κάθε κοινή οργάνωση αγοράς. 

 

3. Τα αποθέµατα της παραγράφου 1 αφαιρούνται από την ποσότητα που υπερβαίνει τα 

κανονικά αποθέµατα εκ µεταφοράς. 

 

4. Η Επιτροπή θέτει σε εφαρµογή και επιβάλλει τις ανωτέρω περιγραφείσες ρυθµίσεις σύµφωνα 

µε τη διαδικασία του άρθρου 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου της 

17ης Μαΐου 1999 περί χρηµατοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής 1 ή, εάν συντρέχει 

λόγος, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 42, παράγραφος 2, του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου της 30ής Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση των 

αγορών στον τοµέα της ζάχαρης 2, ή των αντίστοιχων άρθρων των άλλων κανονισµών για την 

κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών ή µε την οικεία διαδικασία επιτροπής, όπως 

καθορίζεται από την εφαρµοστέα νοµοθεσία. 

                                                 
1  ΕΕ L 160, 26.6.1999, σ. 103. 
2  ΕΕ L 178, 30.6.2001, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6, 10.1.2004, σ. 16). 
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β) Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Μέρος Τρίτο, Τίτλος VI, Κεφάλαιο 1, 

Κανόνες ανταγωνισµού 

 
Με την επιφύλαξη των διαδικασιών που διέπουν τις υφιστάµενες ενισχύσεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 88 της Συνθήκης ΕΚ τα καθεστώτα ενισχύσεων και οι επιµέρους ενισχύσεις που 

χορηγούνται για δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται µε την παραγωγή, τη µεταποίηση ή τη 

διάθεση στην αγορά των προϊόντων που απαριθµούνται στο Παράρτηµα I της Συνθήκης ΕΚ, 

εξαιρουµένων των προϊόντων αλιείας και των εξ αυτών προερχοµένων προϊόντων, τα οποία έχουν 

τεθεί σε εφαρµογή σε ένα νέο κράτος µέλος πριν από την ηµεροµηνία προσχώρησης και 

εξακολουθούν να ισχύουν µετά από την ηµεροµηνία αυτή, θεωρούνται ως υφιστάµενες ενισχύσεις 

κατά την έννοια του άρθρου 88, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, υπό τον ακόλουθο όρο: 

 
– τα µέτρα ενίσχυσης ανακοινώνονται στην Επιτροπή εντός τεσσάρων µηνών από την 

ηµεροµηνία προσχώρησης. Στην ανακοίνωση αυτή περιλαµβάνονται στοιχεία σχετικά µε τη 

νοµική βάση κάθε µέτρου. Τα υφιστάµενα µέτρα ενισχύσεων και τα σχέδια για τη χορήγηση 

ή την τροποποίηση των ενισχύσεων που έχουν ανακοινωθεί στην Επιτροπή πριν από την 

ηµεροµηνία προσχώρησης θεωρούνται ότι ανακοινώθηκαν την ηµεροµηνία προσχώρησης. Η 

Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλογο των ενισχύσεων αυτών. 

 
Τα εν λόγω µέτρα ενίσχυσης θεωρούνται «υφιστάµενες» ενισχύσεις κατά την έννοια του 

άρθρου 88, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ µέχρι το τέλος του τρίτου έτους από την ηµεροµηνία 

της προσχώρησης. 

 

Εφόσον απαιτηθεί, τα νέα κράτη µέλη τροποποιούν τα εν λόγω µέτρα ενισχύσεων προκειµένου να 

συµµορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής το αργότερο µέχρι το τέλος του 

τρίτου έτους από την ηµεροµηνία προσχώρησης. Μετά την ηµεροµηνία αυτή, κάθε ενίσχυση που 

διαπιστώνεται ότι είναι ασυµβίβαστη προς τις εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές θεωρείται νέα 

ενίσχυση. 
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4. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Μέρος Τρίτο, Τίτλος Ι, Ελεύθερη 

κυκλοφορία των εµπορευµάτων, Κεφάλαιο 1, Η Τελωνειακή Ένωση 

 

31992 R 2913: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί 

θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302, 19.10.1992, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε 

τελευταία από: 

 

– 12003 T: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας 

της Εσθονίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας, της ∆ηµοκρατίας 

της Λιθουανίας, της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ∆ηµοκρατίας της Μάλτας, της 

∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής 

∆ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33), 

 

31993 R 2454: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον 

καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 

Συµβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253, 11.10.1993, σ. 1), 

όπως τροποποιήθηκε τελευταία από: 

 

– 32003 R 2286: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2286/2003 της Επιτροπής της 18.12.2003 (ΕΕ L 343, 

31.12.2003, σ. 1). 
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Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 εφαρµόζονται στα νέα 

κράτη µέλη, υπό την επιφύλαξη των ακόλουθων ειδικών διατάξεων: 

 

AΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 

∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) 

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, εµπορεύµατα τα 

οποία, κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης, βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση ή υπάγονται σε 

µία από τις δασµολογικές µεταχειρίσεις ή τα τελωνειακά καθεστώτα του άρθρου 4 παράγραφος 15, 

στοιχείο β), και παράγραφος 16, στοιχεία β) έως ζ), του εν λόγω κανονισµού στη διευρυµένη 

Κοινότητα, ή τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της µεταφοράς αφού απετέλεσαν αντικείµενο 

διατυπώσεων εξαγωγής, εντός της διευρυµένης Κοινότητας, δεν υπόκεινται σε τελωνειακούς 

δασµούς και άλλα τελωνειακά µέτρα όταν δηλώνονται για διάθεση σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός 

της διευρυµένης Κοινότητας, υπό την προϋπόθεση ότι προσκοµίζεται ένα από τα ακόλουθα 

αποδεικτικά: 

 

α) αποδεικτικό προτιµησιακής καταγωγής που έχει εκδοθεί ή συνταχθεί νοµότυπα πριν από την 

ηµεροµηνία προσχώρησης στο πλαίσιο µιας από τις ευρωπαϊκές συµφωνίες που 

απαριθµούνται κατωτέρω ή των ισοδύναµων προτιµησιακών συµφωνιών που έχουν συναφθεί 

µεταξύ των ιδίων αυτών νέων κρατών µελών και στις οποίες περιέχεται απαγόρευση 

επιστροφής δασµών ή απαλλαγή από τελωνειακούς δασµούς επί µη καταγοµένων υλών 

χρησιµοποιούµενων στην κατασκευή προϊόντων για τα οποία εκδίδεται ή συντάσσεται 

αποδεικτικό καταγωγής (κανόνας «περί µη επιστροφής δασµών»), 
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Οι Ευρωπαϊκές συµφωνίες: 

 

– 21994 A 1231 (24) Βουλγαρία: Ευρωπαϊκή συµφωνία περί συνδέσεως µεταξύ των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας 

της Βουλγαρίας, αφετέρου - Πρωτόκολλο αριθ. 4 για τον καθορισµό της έννοιας 

«καταγόµενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις µεθόδους διοικητικής 

συνεργασίας 1, 

 

– 21994 A 1231 (20) Ρουµανία: Ευρωπαϊκή συµφωνία περί συνδέσεως µεταξύ των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας 

της Ρουµανίας, αφετέρου - Πρωτόκολλο αριθ. 4 για τον καθορισµό της έννοιας 

«καταγόµενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις µεθόδους διοικητικής 

συνεργασίας 2, 

 

β) οποιαδήποτε από τα αποδεικτικά µέσα του κοινοτικού καθεστώτος του άρθρου 314γ του 

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, 

 

γ) δελτίο ΑΤΑ εκδοθέν πριν από την ηµεροµηνία της προσχώρησης σε παρόν κράτος µέλος ή σε 

νέο κράτος µέλος. 

                                                 
1  ΕΕ L 358, 31.12.1994, σ. 3. Πρωτόκολλο όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 

αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου Σύνδεσης ΕΕ/Βουλγαρίας της 4.6.2003 (ΕΕ L 191, 30.7.2003, 
σ. 1). 

2  ΕΕ L 357, 31.12.1994, σ. 2. Πρωτόκολλο όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 
αριθ. 2/2003 του Συµβουλίου Σύνδεσης ΕΕ/Ρουµανίας της 25.9.2003 (δεν έχει ακόµη 
δηµοσιευθεί στην ΕΕ). 
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2. Για τον σκοπό της έκδοσης των αποδεικτικών της παραγράφου 1, στοιχείο β), όσον αφορά 

την κατάσταση κατά την ηµεροµηνία της προσχώρησης, και επιπροσθέτως των διατάξεων του 

άρθρου 4, παράγραφος 7, του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, ως «κοινοτικά εµπορεύµατα» 

νοούνται τα εµπορεύµατα: 

 

– τα οποία παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου στο έδαφος ενός εκ των νέων κρατών µελών, υπό 

τους αυτούς όρους µε τους όρους του άρθρου 23 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και 

δεν ενσωµατώνουν εµπορεύµατα εισαγόµενα από άλλες χώρες ή εδάφη, ή 

 

– τα οποία εισάγονται από χώρες ή εδάφη πλην της οικείας χώρας και τίθενται σε ελεύθερη 

κυκλοφορία στην εν λόγω χώρα, ή 

 

– τα οποία παρασκευάζονται ή παράγονται στην οικεία χώρα, είτε από εµπορεύµατα που 

µνηµονεύονται µόνο στην δεύτερη περίπτωση της παρούσας παραγράφου είτε από 

εµπορεύµατα που µνηµονεύονται στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση της παρούσας 

παραγράφου. 

 

3. Για την επαλήθευση των αποδεικτικών περί των οποίων η παράγραφος 1, στοιχείο α), 

εφαρµόζονται οι διατάξεις σχετικά µε τον καθορισµό της έννοιας «καταγόµενα προϊόντα» και οι 

µέθοδοι διοικητικής συνεργασίας στο πλαίσιο των οικείων Ευρωπαϊκών Συµφωνιών ή των 

αντίστοιχων προτιµησιακών συµφωνιών που έχουν συναφθεί µεταξύ των νέων κρατών µελών. Τα 

αιτήµατα για εκ των υστέρων επαλήθευση των εν λόγω αποδεικτικών γίνονται δεκτά από τις 

αρµόδιες τελωνειακές αρχές των παρόντων κρατών µελών και των νέων κρατών µελών για 

διάστηµα τριών ετών από την έκδοση του συγκεκριµένου αποδεικτικού καταγωγής και µπορούν να 

υποβάλλονται από τις αρχές αυτές για διάστηµα τριών ετών από την αποδοχή του αποδεικτικού 

καταγωγής προς επίρρωση της διασάφησης ελεύθερης κυκλοφορίας. 
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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ, 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ) 

 

4. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής οποιουδήποτε µέτρου απορρέει από την κοινή εµπορική 

πολιτική, τα αποδεικτικά καταγωγής που εκδίδονται νοµότυπα από τρίτες χώρες ή συντάσσονται 

στα πλαίσια των προτιµησιακών συµφωνιών που έχουν συνάψει τα νέα κράτη µέλη µε τις χώρες 

αυτές ή εκδίδονται ή συντάσσονται στα πλαίσια µονοµερών εθνικών νοµοθεσιών των νέων κρατών 

µελών γίνονται δεκτά στα αντίστοιχα νέα κράτη µέλη, εφόσον: 

 

α) η απόκτηση της καταγωγής αυτής επιφέρει προτιµησιακή δασµολογική µεταχείριση βάσει 

των προτιµησιακών δασµολογικών µέτρων που περιέχονται στις συµφωνίες ή διευθετήσεις 

τις οποίες έχει συνάψει η Κοινότητα ή τις οποίες έχει υιοθετήσει όσον αφορά τις εν λόγω 

τρίτες χώρες ή οµάδες χωρών, όπως µνηµονεύεται στο άρθρο 20, παράγραφος 3, στοιχεία δ) 

και ε), του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, και 

 

β) το αποδεικτικό καταγωγής και οι τίτλοι µεταφοράς εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν το αργότερο 

την προηγούµενη της ηµεροµηνίας προσχώρησης, 

 

γ) το αποδεικτικό καταγωγής υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές εντός τετραµήνου από την 

ηµεροµηνία της προσχώρησης. 
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Στην περίπτωση που εµπορεύµατα είχαν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σε νέο κράτος µέλος πριν 

από την ηµεροµηνία της προσχώρησης, αποδεικτικό καταγωγής το οποίο εκδόθηκε ή συντάχθηκε 

αναδροµικά στο πλαίσιο ισχυουσών προτιµησιακών συµφωνιών ή διευθετήσεων στο εν λόγω νέο 

κράτος µέλος κατά την ηµεροµηνία της διάθεσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, µπορεί να γίνεται 

επίσης δεκτό στο εν λόγω νέο κράτος µέλος, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται στις 

τελωνειακές αρχές εντός τετραµήνου από την ηµεροµηνία της προσχώρησης. 

 

5. Η Βουλγαρία και η Ρουµανία επιτρέπεται να διατηρήσουν σε ισχύ τις άδειες µε τις οποίες 

έχουν χορηγήσει το καθεστώς των «εγκεκριµένων εξαγωγέων» στα πλαίσια συµφωνιών που έχουν 

συναφθεί µε τρίτες χώρες, εφόσον: 

 

α) προβλέπεται το ίδιο στις συµφωνίες που έχουν συνάψει οι εν λόγω τρίτες χώρες µε την 

Κοινότητα πριν από την ηµεροµηνία της προσχώρησης, και 

 

β) οι εγκεκριµένοι εξαγωγείς εφαρµόζουν τους κανόνες καταγωγής που προβλέπονται στις 

συµφωνίες αυτές. 

 

Το αργότερο ένα έτος από την ηµεροµηνία της προσχώρησης, τα νέα κράτη µέλη 

αντικαθιστούν τις άδειες αυτές από νέες άδειες που εκδίδονται βάσει των όρων της κοινοτικής 

νοµοθεσίας. 
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6. Για την επαλήθευση των αποδεικτικών της παραγράφου 4, εφαρµόζονται οι διατάξεις σχετικά 

µε τον καθορισµό της έννοιας «καταγόµενα προϊόντα» και οι µέθοδοι διοικητικής συνεργασίας των 

σχετικών συµφωνιών ή διευθετήσεων. Τα αιτήµατα για εκ των υστέρων επαλήθευση των εν λόγω 

αποδεικτικών καταγωγής γίνονται δεκτά από τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές των παρόντων 

κρατών µελών και των νέων κρατών µελών για διάστηµα τριών ετών από την έκδοση του 

συγκεκριµένου αποδεικτικού καταγωγής και µπορούν να υποβάλλονται από τις αρχές αυτές για 

διάστηµα τριών ετών από την αποδοχή του αποδεικτικού καταγωγής προς επίρρωση της 

διασάφησης ελεύθερης κυκλοφορίας. 

 

7. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής οποιουδήποτε µέτρου απορρέει από την κοινή εµπορική 

πολιτική, τα αποδεικτικά καταγωγής που εκδίδονται από τρίτες χώρες στα πλαίσια προτιµησιακών 

συµφωνιών που έχει συνάψει η Κοινότητα µε τις χώρες αυτές γίνονται δεκτά στα νέα κράτη µέλη 

για τη διάθεση σε ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων τα οποία, την ηµεροµηνία της 

προσχώρησης, βρίσκονται στο στάδιο της µεταφοράς ή σε προσωρινή εναπόθεση, τελωνειακή 

αποταµίευση ή σε ελεύθερη ζώνη σε µία από τις τρίτες αυτές χώρες ή στο εν λόγω νέο κράτος 

µέλος, υπό τον όρο ότι στο νέο κράτος µέλος στο οποίο πραγµατοποιείται η διάθεση για ελεύθερη 

κυκλοφορία δεν ισχύει συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών µε την τρίτη χώρα, για τα εν λόγω 

εµπορεύµατα, κατά τη στιγµή της έκδοσης των τίτλων µεταφοράς και εφόσον: 

 

α) η απόκτηση της καταγωγής αυτής επιφέρει προτιµησιακή δασµολογική µεταχείριση βάσει 

των προτιµησιακών δασµολογικών µέτρων που περιέχονται στις συµφωνίες ή διευθετήσεις 

τις οποίες έχει συνάψει η Κοινότητα ή τις οποίες έχει υιοθετήσει όσον αφορά τρίτες χώρες ή 

οµάδες χωρών, όπως µνηµονεύεται στο άρθρο 20, παράγραφος 3, στοιχεία δ) και ε), του 

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, και 
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β) οι τίτλοι µεταφοράς εκδόθηκαν το αργότερο την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 

προσχώρησης, και 

 

γ) το αποδεικτικό καταγωγής που εκδόθηκε αναδροµικά υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές 

εντός τετραµήνου από την ηµεροµηνία της προσχώρησης. 

 

8. Για την επαλήθευση των αποδεικτικών της παραγράφου 7, εφαρµόζονται οι διατάξεις σχετικά 

µε τον καθορισµό της έννοιας «καταγόµενα προϊόντα» και οι µέθοδοι διοικητικής συνεργασίας των 

σχετικών συµφωνιών ή ρυθµίσεων. 

 

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
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9. Τα αποδεικτικά καταγωγής που έχουν εκδοθεί νοµοτύπως από την Τουρκία ή από νέο κράτος 

µέλος στα πλαίσια προτιµησιακών εµπορικών συµφωνιών που ισχύουν µεταξύ τους και επιτρέπουν 

σώρευση καταγωγής µε την Κοινότητα βάσει πανοµοιότυπων κανόνων καταγωγής και 

απαγόρευση οιασδήποτε επιστροφής δασµών ή αναστολής τελωνειακών δασµών επί των 

συγκεκριµένων εµπορευµάτων, γίνονται δεκτά στις οικείες χώρες ως αποδεικτικά καθεστώτος 

δυνάµει των διατάξεων για την ελεύθερη κυκλοφορία βιοµηχανικών προϊόντων, που ορίζονται 

στην απόφαση αριθ. 1/95 του συµβουλίου σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας 1, εφόσον: 

 

α) το αποδεικτικό καταγωγής και οι τίτλοι µεταφοράς εκδόθηκαν το αργότερο την προηγούµενη 

της ηµεροµηνίας προσχώρησης, και 

 

β) το αποδεικτικό καταγωγής υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές εντός τετραµήνου από την 

ηµεροµηνία της προσχώρησης. 

 

Στην περίπτωση που εµπορεύµατα είχαν δηλωθεί για διάθεση σε ελεύθερη κυκλοφορία είτε στην 

Τουρκία είτε σε νέο κράτος µέλος πριν από την ηµεροµηνία της προσχώρησης δυνάµει των 

προτιµησιακών εµπορικών συµφωνιών που προαναφέρθηκαν, είναι επίσης δυνατό να γίνεται 

δεκτό το αποδεικτικό καταγωγής το οποίο εκδόθηκε αναδροµικά δυνάµει των εν λόγω συµφωνιών, 

υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές εντός τετραµήνου από την 

ηµεροµηνία της προσχώρησης. 

                                                 
1  Απόφαση αριθ. 1/95 του συµβουλίου σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας της 22.12.1995 για την 

εφαρµογή της οριστικής φάσης της τελωνειακής ένωσης (ΕΕ L 35, 13.2.1996, σ. 1). 
Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση αριθ. 2/99 του συµβουλίου 
σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας της 8.3.1999 (ΕΕ L 72, 18.3.1999, σ. 36). 
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10. Για την επαλήθευση των αποδεικτικών της παραγράφου 9, εφαρµόζονται οι διατάξεις σχετικά 

µε τον καθορισµό της έννοιας «καταγόµενα προϊόντα» και οι µέθοδοι διοικητικής συνεργασίας των 

σχετικών προτιµησιακών συµφωνιών. Τα αιτήµατα για εκ των υστέρων επαλήθευση των εν λόγω 

αποδεικτικών καταγωγής γίνονται δεκτά από τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές των παρόντων 

κρατών µελών και των νέων κρατών µελών για διάστηµα τριών ετών από την έκδοση του 

συγκεκριµένου αποδεικτικού καταγωγής και µπορούν να υποβάλλονται από τις αρχές αυτές για 

διάστηµα τριών ετών από την αποδοχή του αποδεικτικού καταγωγής προς επίρρωση της 

διασάφησης ελεύθερης κυκλοφορίας. 

 

11. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής οποιωνδήποτε µέτρων απορρέουν από την κοινή 

εµπορική πολιτική, τα πιστοποιητικά µεταφοράς Α.TR που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων για 

την ελεύθερη κυκλοφορία βιοµηχανικών προϊόντων, οι οποίες περιλαµβάνονται στην απόφαση 

αριθ. 1/95 του συµβουλίου σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας της 22ας ∆εκεµβρίου 1995, γίνονται δεκτά στα 

νέα κράτη µέλη για τη διάθεση σε ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων τα οποία, την ηµεροµηνία 

της προσχώρησης, είτε βρίσκονται στο στάδιο της µεταφοράς αφού υποβλήθηκαν στις διατυπώσεις 

εξαγωγής εντός της Κοινότητας ή της Τουρκίας, είτε τελούν υπό καθεστώς προσωρινής 

εναπόθεσης ή υπάγονται σε ένα από τα τελωνειακά καθεστώτα του άρθρου 4, παράγραφος 16, 

στοιχεία β) έως θ), του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2913/92 στην Τουρκία ή στο εν λόγω νέο κράτος 

µέλος, εφόσον: 

 

α) δεν υποβάλλεται, για τα συγκεκριµένα εµπορεύµατα, αποδεικτικό καταγωγής σύµφωνα µε τα 

αναφερθέντα στην παράγραφο 9, και 
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β) τα εµπορεύµατα πληρούν τους όρους για την εφαρµογή των διατάξεων περί ελεύθερης 

κυκλοφορίας βιοµηχανικών προϊόντων, και 

 

γ) οι τίτλοι µεταφοράς εκδόθηκαν το αργότερο την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 

προσχώρησης, και 

 

δ) το πιστοποιητικό µεταφοράς Α.TR υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές εντός τετραµήνου 

από την ηµεροµηνία της προσχώρησης. 

 

12. Για την επαλήθευση των πιστοποιητικών µεταφοράς A.TR περί των οποίων η παράγραφος 11 

πιο πάνω, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί εκδόσεως πιστοποιητικών µεταφοράς A.TR και µεθόδων 

διοικητικής συνεργασίας δυνάµει της αποφάσεως αριθ. 1/2001 της Επιτροπής Τελωνειακής 

Συνεργασίας ΕΚ-Τουρκίας 1. 

 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 

 

13. Η προσωρινή εναπόθεση και τα τελωνειακά καθεστώτα περί των οποίων το άρθρο 4, 

παράγραφος 16, στοιχεία β) έως θ), του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2913/92 τα οποία είχαν ξεκινήσει 

πριν από την προσχώρηση, λήγουν ή εκκαθαρίζονται υπό τους όρους της κοινοτικής νοµοθεσίας. 

                                                 
1  Απόφαση αριθ. 1/2001 της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΕΚ-Τουρκίας, της 

28.3.2001 για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1/96, σχετικά µε τον καθορισµό 
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής της απόφασης αριθ. 1/95 του Συµβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-
Τουρκίας (ΕΕ L 98, 7.4.2001, σ. 31). Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την 
απόφαση αριθ. 1/2003 της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΕΚ-Τουρκίας, της 30.1.2003 
(ΕΕ L 28, 4.2.2003, σ. 51). 
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Εφόσον από τη λήξη ή την εκκαθάριση προκύπτει τελωνειακή οφειλή, το ποσό του καταβλητέου 

εισαγωγικού δασµού είναι εκείνο που ίσχυε κατά τον χρόνο γένεσης της τελωνειακής οφειλής 

σύµφωνα µε το Κοινό ∆ασµολόγιο και το καταβαλλόµενο ποσό θεωρείται ίδιος πόρος της 

Κοινότητας. 

 

14. Τα καθεστώτα που διέπουν την τελωνειακή αποταµίευση, τα οποία ορίζονται στα άρθρα 84 

έως 90 και 98 έως 113 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και στα άρθρα 496 έως 535 του 

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ισχύουν για τα νέα κράτη µέλη, µε την επιφύλαξη των 

ακολούθων ειδικών διατάξεων: 

 

– σε περίπτωση που το ποσό της τελωνειακής οφειλής καθορίζεται βάσει της φύσης των 

εισαγόµενων εµπορευµάτων, της δασµολογητέας αξίας και της ποσότητας των εισαγόµενων 

εµπορευµάτων, κατά τον χρόνο της αποδοχής της διασάφησης για την υπαγωγή τους στο 

καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης, εφόσον η διασάφηση αυτή είχε γίνει δεκτή πριν από την 

ηµεροµηνία της προσχώρησης, τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τη νοµοθεσία που ίσχυε στο 

συγκεκριµένο νέο κράτος µέλος πριν από την ηµεροµηνία της προσχώρησης. 
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15. Τα καθεστώτα που διέπουν την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, τα οποία ορίζονται στα 

άρθρα 84 έως 90 και 114 έως 129 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και στα άρθρα 496 έως 

523 και 536 έως 550 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ισχύουν για τα νέα κράτη µέλη, µε την 

επιφύλαξη των ακολούθων ειδικών διατάξεων: 

 

– σε περίπτωση που το ποσό της τελωνειακής οφειλής καθορίζεται βάσει της φύσης των 

εισαγόµενων εµπορευµάτων, της δασµολογικής ταξινόµησης, της ποσότητας, της 

δασµολογητέας αξίας και της καταγωγής των εισαγόµενων εµπορευµάτων, κατά τον χρόνο της 

υπαγωγής τους στο καθεστώς και εφόσον η διασάφηση που έθετε τα εµπορεύµατα υπό το εν 

λόγω καθεστώς είχε γίνει δεκτή πριν από την ηµεροµηνία της προσχώρησης, τα στοιχεία αυτά 

προκύπτουν από τη νοµοθεσία που ίσχυε στο συγκεκριµένο νέο κράτος µέλος πριν από την 

ηµεροµηνία της προσχώρησης, 

 

– όταν κατά την εκκαθάριση γεννάται τελωνειακή οφειλή, για να διατηρηθεί η ισότητα µεταξύ 

των κατόχων αδείας που είναι εγκατεστηµένοι στα παρόντα κράτη µέλη και των κατόχων 

αδείας που είναι εγκατεστηµένοι στα νέα κράτη µέλη, καταβάλλεται αντισταθµιστικός τόκος 

επί των εισαγωγικών δασµών που οφείλονται βάσει των όρων της κοινοτικής νοµοθεσίας από 

την ηµεροµηνία προσχώρησης, 

 

– αν η διασάφηση περί τελειοποίησης προς επανεξαγωγή είχε γίνει δεκτή βάσει συστήµατος 

επιστροφής δασµών, η επιστροφή πραγµατοποιείται υπό τους όρους της κοινοτικής νοµοθεσίας, 

µε τη µέριµνα και µε έξοδα του νέου κράτους µέλους, εφόσον η τελωνειακή οφειλή, για την 

οποία ζητείται επιστροφή, γεννήθηκε πριν από την ηµεροµηνία της προσχώρησης. 
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16. Οι διαδικασίες που διέπουν το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, οι οποίες ορίζονται στα 

άρθρα 84 έως 90 και 137 έως 144 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και στα άρθρα 496 έως 

523 και 553 έως 584 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ισχύουν για τα νέα κράτη µέλη, µε την 

επιφύλαξη των ακολούθων ειδικών διατάξεων: 

 

– σε περίπτωση που το ποσό της τελωνειακής οφειλής καθορίζεται βάσει της φύσης των 

εισαγόµενων εµπορευµάτων, της δασµολογικής ταξινόµησης, της ποσότητας, της 

δασµολογητέας αξίας και της καταγωγής των εισαγόµενων εµπορευµάτων, κατά τον χρόνο της 

υπαγωγής τους στο καθεστώς και εφόσον η διασάφηση που έθετε τα εµπορεύµατα υπό το εν 

λόγω καθεστώς είχε γίνει δεκτή πριν από την ηµεροµηνία της προσχώρησης, τα στοιχεία αυτά 

προκύπτουν από τη νοµοθεσία που ίσχυε στο συγκεκριµένο νέο κράτος µέλος πριν από την 

ηµεροµηνία της προσχώρησης, 

 

– όταν κατά την εκκαθάριση γεννάται τελωνειακή οφειλή, για να διαφυλάσσεται η ισότητα 

µεταξύ των κατόχων αδείας που είναι εγκατεστηµένοι στα παρόντα κράτη µέλη και των 

κατόχων αδείας που είναι εγκατεστηµένοι στα νέα κράτη µέλη, καταβάλλεται αντισταθµιστικός 

τόκος επί των εισαγωγικών δασµών που οφείλονται βάσει των όρων της κοινοτικής νοµοθεσίας 

από την ηµεροµηνία προσχώρησης. 
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17. Οι διαδικασίες που διέπουν το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, οι οποίες 

ορίζονται στα άρθρα 84 έως 90 και 145 έως 160 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και στα 

άρθρα 496 έως 523 και 585 έως 592 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ισχύουν για τα νέα 

κράτη µέλη, υπό την επιφύλαξη των ακόλουθων ειδικών διατάξεων: 

 

– Το άρθρο 591, δεύτερη παράγραφος, του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 εφαρµόζεται, 

τηρουµένων των αναλογιών, στα προσωρινώς εξαχθέντα εµπορεύµατα, τα οποία είχαν εξαχθεί 

προσωρινά πριν από την ηµεροµηνία προσχώρησης από τα νέα κράτη µέλη. 

 

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

18.  Οι άδειες που είχαν χορηγηθεί πριν από την ηµεροµηνία προσχώρησης για την εφαρµογή 

των τελωνειακών καθεστώτων που µνηµονεύονται στο άρθρο 4, παράγραφος 16, στοιχεία δ), ε) και 

ζ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2913/92, είναι έγκυρες µέχρι το τέλος της ισχύος τους, ή ένα έτος 

από την ηµεροµηνία προσχώρησης, ανάλογα µε το ποία ηµεροµηνία είναι προγενέστερη. 
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19. Οι διαδικασίες που διέπουν τη γένεση τελωνειακής οφειλής, την καταχώρηση στους 

λογαριασµούς και την είσπραξη µετά την εκκαθάριση, οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 201 έως 232 

του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και στα άρθρα 859 έως 876α του κανονισµού (ΕΟΚ) 

αριθ. 2454/93, ισχύουν για τα νέα κράτη µέλη, µε την επιφύλαξη των ακολούθων ειδικών 

διατάξεων: 

 

– η είσπραξη πραγµατοποιείται υπό τους όρους της κοινοτικής νοµοθεσίας. Ωστόσο, στην 

περίπτωση που η τελωνειακή οφειλή γεννήθηκε πριν από την ηµεροµηνία της προσχώρησης, η 

είσπραξη πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους στο συγκεκριµένο νέο κράτος 

µέλος πριν από την προσχώρηση, µε τη µέριµνα του κράτους αυτού και προς δικό του όφελος. 

 

20. Οι διαδικασίες που διέπουν την επιστροφή ή παραγραφή δασµών, οι οποίες ορίζονται στα 

άρθρα 235 έως 242 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και στα άρθρα 877 έως 909 του 

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ισχύουν για τα νέα κράτη µέλη, µε την επιφύλαξη των 

ακολούθων ειδικών διατάξεων: 

 

– η επιστροφή και η παραγραφή των δασµών πραγµατοποιούνται υπό τους όρους της κοινοτικής 

νοµοθεσίας. Ωστόσο, στην περίπτωση που οι δασµοί των οποίων ζητείται η επιστροφή ή η 

παραγραφή απορρέουν από τελωνειακή οφειλή, η οποία γεννήθηκε πριν από την ηµεροµηνία 

της προσχώρησης, η επιστροφή και η παραγραφή δασµών πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε 

τους ισχύοντες όρους στο συγκεκριµένο νέο κράτος µέλος πριν από την προσχώρηση, µε τη 

µέριµνα του κράτους αυτού και µε δικά του έξοδα. 

 

 

________________________ 
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Προσάρτηµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V 

 

Κατάλογος υφισταµένων µέτρων ενισχύσεων, 

µνηµονευοµένων στο σηµείο 1, στοιχείο (β), του ισχύοντος µηχανισµού 

ενισχύσεων που προβλέπεται στο Κεφάλαιο 2 του Παραρτήµατος V 

 
 

Σηµείωση: Τα απαριθµούµενα στο παρόν Προσάρτηµα µέτρα ενίσχυσης πρέπει να θεωρηθούν 
υφισταµένη ενίσχυση για τους σκοπούς του ισχύοντος µηχανισµού ενισχύσεων που εκτίθεται στο 
Παράρτηµα V, κεφάλαιο 2, µόνο κατά τον βαθµό που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του πρώτου 
του εδαφίου. 
 

Αριθ. 
MS Nr Yr 

Τίτλος (αρχικός) Ηµεροµηνία 
έγκρισης από 
την εθνική 

αρχή 
εποπτείας 

των κρατικών 
ενισχύσεων 

∆ιάρκεια 

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 

 
 

________________________ 

 


