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AA2005/ACT/V lisa/et 1 

 

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

 

V LISA 

 

Ühinemisakti artiklis 21 osutatud nimekiri: 

muud alalised sätted 

 

 

1. ÄRIÜHINGUÕIGUS 

 

Euroopa Ühenduse asutamisleping: kolmanda osa I jaotis “Kaupade vaba liikumine”  

 

ERIMEHHANISM 

 

Bulgaaria ja Rumeenia osas võib farmaatsiatoote patendi või täiendava kaitse tunnistuse omanik või 

tema õigusjärglane juhul, kui patenti või täiendavat kaitset on taotletud liikmesriigis ajal, mil 

kõnealusele tootele ei olnud eespool nimetatud uutes liikmesriikides võimalik patenti või täiendavat 

kaitset saada, tugineda kõnealuse patendiga või täiendava kaitse tunnistusega omandatud õigustele, 

et tõkestada kõnealuse toote importi ja turustamist liikmesriigis või -riikides, kus toote suhtes kehtib 

patendikaitse või täiendav kaitse, isegi kui ta viis kõnealuse toote uues liikmesriigis esmakordselt 

ise turule või kui see toimus tema nõusolekul. 
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Iga isik, kes kavatseb eelmises lõigus käsitletud farmaatsiatoodet importida liikmesriiki või 

turustada liikmesriigis, kus toote suhtes kehtib patendikaitse või täiendav kaitse, tõendab pädevatele 

ametiasutustele esitatavas importimistaotluses, et patendiomanikule või täiendava kaitse tunnistuse 

omanikule või nende õigusjärglasele on teatatud sellest kuu aega ette. 

 

 

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

 

2. KONKURENTSIPOLIITIKA 

 

Euroopa Ühenduse asutamisleping: kolmanda osa VI jaotise 1. peatükk “Konkurentsieeskirjad”  

 

1. Järgmisi abiprogramme ja individuaalset abi, mis on uues liikmesriigis jõustatud enne 

ühinemiskuupäeva ja mida rakendatakse ka pärast nimetatud kuupäeva, käsitletakse 

ühinemise järel kui olemasolevat abi EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 1 tähenduses: 

 

a) enne 10. detsembrit 1994 jõustunud abimeetmed; 
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b) käesoleva lisa liites loetletud abimeetmed; 

 

c) abimeetmed, mida uue liikmesriigi riigiabi järelevalveasutus enne ühinemiskuupäeva 

hindas ja mis loeti acquis’le vastavaks ning mille kohta komisjon ei ole esitanud 

punktis 2 ettenähtud korras vastuväiteid sel alusel, et on tõsiseid kahtlusi meetme 

kokkusobivuses ühisturuga. 

 

Kõiki pärast ühinemiskuupäeva veel rakendatavaid meetmeid, mis kujutavad endast riigiabi 

ega vasta eespool kirjeldatud tingimustele, peetakse ühinemise järel uueks abiks 

EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 3 kohaldamisel. 

 

Eeltoodud sätteid ei kohaldata transpordisektorile antava abi suhtes ega EÜ asutamislepingu 

I lisas loetletud toodete (välja arvatud kalasaadused ja -tooted) tootmise, töötlemise või 

turustamisega seotud tegevuse suhtes. 

 

Eelmised sätted ei mõjuta ka käesolevas aktis ettenähtud konkurentsipoliitikaalaseid 

üleminekumeetmeid ja käesoleva akti VII lisa 4. peatüki B osas sätestatud meetmeid.  
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2. Ulatuses, milles uus liikmesriik soovib, et komisjon kontrolliks abimeedet punkti 1 alapunktis 

c kirjeldatud korras, esitab ta komisjonile regulaarselt järgmisi andmeid: 

 

a) loetelu olemasolevatest abimeetmetest, mida siseriiklik riigiabi järelevalveasutus on 

hinnanud ja lugenud acquis’le vastavaks, ja 

 

b) igasugune muu teave, mis on kontrollitava abimeetme kokkusobivuse hindamisel 

oluline, 

 

komisjoni kehtestatud vastava aruandevormi kohaselt. 

 

Kui kolme kuu jooksul pärast meetme kohta täieliku teabe kättesaamist või pärast uue 

liikmesriigi avalduse saamist, milles ta teatab komisjonile, et peab esitatud teavet täielikuks, 

sest nõutud lisateave ei ole kättesaadav või on juba esitatud, ei esita komisjon vastuväiteid 

olemasolevale abimeetmele sel alusel, et on tõsiseid kahtlusi meetme kokkusobivuses 

ühisturuga, loetakse komisjon vastuväidet mitteesitanuks. 
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Olenemata sellest, et uuest liikmesriigist on kontrollimisperioodil juba saanud liidu liige, 

kehtib eespool sätestatud kord kõigi abimeetmete suhtes, millest on enne ühinemiskuupäeva 

teatatud komisjonile punkti 1 alapunktis c kirjeldatud korras. 

 

3. Komisjoni otsust esitada meetmele punkti 1 alapunktis c määratletud vastuväide käsitletakse 

otsusena algatada ametlik uurimismenetlus nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määruse (EÜ) 

nr 659/1999 (millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 

kohaldamiseks)1 tähenduses. 

 

Kui selline otsus tehakse enne ühinemiskuupäeva, jõustub otsus ühinemiskuupäeval. 

                                                 
1  EÜT L 83, 27.3.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga 

(ELT L 236, 23.9.2003, lk 33).  
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4. Ilma et see mõjutaks EÜ asutamislepingu artiklis 88 sätestatud olemasolevat abi käsitlevaid 

menetlusi, loetakse EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 1 tähenduses olemasolevaks abiks 

abiprogramme ja individuaalset abi, mida antakse transpordisektorile ning mis on uues 

liikmesriigis jõustatud enne ühinemiskuupäeva ja mida rakendatakse veel pärast nimetatud 

kuupäeva, arvestades järgmisi tingimusi: 

 

– abimeetmetest tuleb komisjonile teatada nelja kuu jooksul pärast ühinemiskuupäeva. 

Teade peab sisaldama informatsiooni iga meetme õigusliku aluse kohta. Enne 

ühinemiskuupäeva komisjonile teatatud olemasolevad abimeetmed ja abi andmise või 

muutmise kavad loetakse teatatuks ühinemiskuupäeval. 

 

Neid abimeetmeid käsitletakse EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 1 tähenduses 

“olemasoleva” abina kuni kolmanda ühinemisjärgse aasta lõpuni. 

 

Vajaduse korral peavad uued liikmesriigid hiljemalt kolmanda ühinemisjärgse aasta lõpuks 

muutma neid abimeetmeid, et täita komisjoni kohaldatavaid suuniseid. Pärast seda tähtpäeva 

loetakse nimetatud suunistega vastuolus olev abi uueks abiks. 
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5. Punkti 1 alapunkti c kohaldatakse Rumeenia puhul üksnes nende abimeetmete suhtes, mida 

Rumeenia riigiabi järelevalveasutus on hinnanud pärast nimetatud tähtpäeva ja mille komisjon 

on määranud ühinemisläbirääkimistel Rumeenia poolt võetud kohustuste pideva kontrolli 

alusel, et Rumeenia riigiabi jõustamise tulemus enne ühinemiskuupäeva oleks saavutanud 

rahuldava taseme. Nimetatud rahuldava taseme võib lugeda saavutatuks üksnes siis, kui 

Rumeenia on tõendanud täieliku ja nõuetekohase riigiabi kontrolli ühtset kohaldamist kõikide 

Rumeeniale antud abimeetmete suhtes, kaasa arvatud Rumeenia riigiabi järelevalveasutuse 

tehtud selliste täielikult ja korrektselt põhjendatud otsuste vastuvõtmise ja rakendamise 

suhtes, mis sisaldavad riigiabi iga meetme laadi täpset hindamist ning kokkusobivuse 

kriteeriumi õiget kohaldamist. 

 

Komisjon võib esitada vastuväiteid abimeetmetele, mis on antud ühinemiseelsel perioodil 

alates 1. septembrist 2004 kuni ülalnimetatud komisjoni otsusega määratud kuupäevani, mil 

komisjon leiab, et jõustamise tulemus on saavutanud rahuldava taseme, sel alusel, et on 

tõsiseid kahtlusi meetme kokkusobivuses ühisturuga. Nimetatud komisjoni otsust esitada 

vastuväide meetmele käsitletakse otsusena algatada ametlik uurimismenetlus määruse 

(EÜ) nr 659/1999 tähenduses. Kui selline otsus tehakse enne ühinemiskuupäeva, jõustub otsus 

ühinemiskuupäeval. 
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Kui komisjon teeb ametliku uurimismenetluse algatamise järel negatiivse otsuse, nõuab 

komisjon, et Rumeenia peab võtma kõik vajalikud meetmed, et abisaajalt abi tagasi saada. 

Tagastatava abi hulka kuuluvad intressid, mis on makstavad alates samast kuupäevast ja mille 

kohane määr on määratud vastavalt määrusele (EÜ) nr 794/2004.1 

 

                                                 
1  Komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu 

määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad 
EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (ELT L 140, 30.4.2004, lk 1). 
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MD 73/4/04 REV 4 
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3. PÕLLUMAJANDUS 

 

a) Euroopa Ühenduse asutamisleping, kolmanda osa II jaotis “Põllumajandus”.  

 

1. Ühendus võtab üle uute liikmesriikide poolt ühinemiskuupäeval hoitavad ja nende 

turutoetuspoliitikast tulenevad riigivarud hinnaga, mis tuleneb nõukogu 2. augusti 1978. aasta 

määruse (EMÜ) nr 1883/78 (millega kehtestatakse üldeeskirjad sekkumise finantseerimiseks 

Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastust)1 artikli 8 kohaldamisest. 

Nimetatud varud võetakse üle ainult tingimusel, et kõnesolevate toodete puhul toimub riiklik 

sekkumine ühenduses ja et varud vastavad ühenduse sekkumisnõuetele. 

 

2. Toodete era- ja riigivarud, mis on ühinemiskuupäeval uute liikmesriikide territooriumil vabas 

ringluses ja ületavad koguse, mida võidaks käsitada kui normaalset ülekandevaru, tuleb 

likvideerida uute liikmesriikide kulul. 

                                                 
1  EÜT L 216, 5.8.1978, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1259/96 

(EÜT L 163, 2.7.1996, lk 10). 
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Normaalse ülekandevaru mõiste määratletakse iga toote suhtes vastavalt kriteeriumidele ja 

eesmärkidele, mis on iseloomulikud igale ühisele turukorraldusele. 

 

3. Lõikes 1 osutatud varud arvatakse maha kogusest, mis ületab normaalse ülekandevaru. 

 

4. Eespool kirjeldatud korda rakendab komisjon, järgides menetlust, mis on sätestatud nõukogu 

17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1258/1999 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise 

kohta)1 artiklis 13, või vajadusel menetlust, millele on osutatud nõukogu 30. juuni 2001. aasta 

määruse (EÜ) nr 1260/2001 (suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta)2 artikli 42 lõikes 2 

või muude põllumajanduse ühist turukorraldust käsitlevate määruste vastavates artiklites, või 

järgides kohaldavates õigusaktides kindlaksmääratud komiteemenetlust. 

                                                 
1  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 103. 
2  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega 

(EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16). 
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b) Euroopa Ühenduse asutamisleping, kolmanda osa VI jaotise 1. peatükk 

“Konkurentsieeskirjad”  

 

Ilma et see mõjutaks EÜ asutamislepingu artiklis 88 sätestatud olemasolevat abi käsitlevaid 

menetlusi, loetakse EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 1 tähenduses olemasolevaks abiks 

abiprogramme ja individuaalset abi, mida antakse EÜ asutamislepingu I lisas loetletud toodete 

(välja arvatud kalasaadused ja -tooted) tootmise, töötlemise või turustamisega seotud tegevusele 

ning mis on jõustatud uues liikmesriigis enne ühinemiskuupäeva ja mida kohaldatakse veel pärast 

nimetatud kuupäeva, arvestades järgmisi tingimusi: 

 

– abimeetmetest tuleb komisjonile teatada nelja kuu jooksul pärast ühinemiskuupäeva. Teade 

peab sisaldama informatsiooni iga meetme õigusliku aluse kohta. Enne ühinemiskuupäeva 

komisjonile teatatud olemasolevad abimeetmed ja abi andmise või muutmise kavad loetakse 

teatatuks ühinemiskuupäeval. Komisjon avaldab selliste abimeetmete nimekirja. 

 

Neid abimeetmeid käsitletakse EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 1 tähenduses “olemasoleva” 

abina kuni kolmanda ühinemisjärgse aasta lõpuni. 

 

Vajaduse korral peavad uued liikmesriigid hiljemalt kolmanda ühinemisjärgse aasta lõpuks muutma 

neid abimeetmeid, et täita komisjoni kohaldatavaid suuniseid. Pärast seda tähtpäeva loetakse 

nimetatud suunistega vastuolus olev abi uueks abiks. 
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4. TOLLILIIT 

 

Euroopa Ühenduse asutamisleping, kolmanda osa I jaotise “Kaupade vaba liikumine” 1. peatükk 

“Tolliliit” 

 

 

31992 R 2913: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, millega kehtestatakse 

ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1); viimati muudetud järgmise aktiga: 

 

– 12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt  Tšehhi Vabariigi, Eesti 

Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta 

Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 

23.9.2003, lk 33); 

 

31993 R 2454: komisjoni määrus (EMÜ) nr 2454/93, 2. juuli 1993, millega kehtestatakse 

rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse 

tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1); viimati muudetud järgmise aktiga: 

 

– 32003 R 2286: komisjoni määrus (EÜ) nr 2286/2003, 18.12.2003 (ELT 343, 31.12.2003, 

lk 1). 
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Määrust (EMÜ) nr 2913/92 ja määrust (EMÜ) nr 2454/93 kohaldatakse uute liikmesriikide suhtes 

järgmiste eritingimuste kohaselt: 

 

ÜHENDUSE STAATUST TÕENDAV DOKUMENT (KAUPLEMINE LAIENENUD 

ÜHENDUSES) 

 

1. Olenemata määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklist 20, kaubad, mis laienenud ühenduses on 

ühinemiskuupäeval ajutiselt ladustatud või määruse artikli 4 lõike 15 punktis b või lõike 16 

punktides b–g osutatud tollikäitlusel või -protseduuril või pärast ekspordiformaalsuste täitmist 

transportimisel laienenud ühenduse piires, vabastatakse pärast laienenud ühenduses vabasse 

ringlusse lubamist tollimaksudest ja muudest tollimeemetest tingimusel, et esitatakse üks 

järgmisena nimetatutest: 

 

a) sooduspäritolu tõend, mis on enne ühinemiskuupäeva nõuetekohaselt välja antud või 

vormistatud mõne (allpool loetletud) Euroopa lepingu või samaväärse uute liikmesriikide endi 

vahel sõlmitud sooduslepingu alusel ja milles sisaldub tollimaksude tagastamise või 

tollimaksudest vabastamise keeld päritolustaatuseta materjalide puhul, mida on kasutatud 

nende toodete valmistamisel, mille kohta on välja antud või vormistatud päritolutõend 

(“mittetagastamise reegel”); 
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Euroopa lepingud: 

 

– 21994 A 1231 (24) Bulgaaria: Euroopa leping assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt 

Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bulgaaria Vabariigi vahel 

 protokoll nr 4 päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ja halduskoostöö 

meetodite kohta;1 

 

– 21994 A 1231 (20) Rumeenia: Euroopa leping assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt 

Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Rumeenia vahel  

protokoll nr 4 päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ja halduskoostöö meetodite 

kohta.2 

 

b) kauba ühenduse staatust tõendav dokument, millele on osutatud määruse (EMÜ) nr 2454/93 

artiklis 314c; 

 

c) praeguses liikmesriigis või uues liikmesriigis enne ühinemiskuupäeva väljastatud 

ATA-märkmik. 

 

                                                 
1  EÜT L 358, 31.12.1994, lk 3. Lepingut on viimati muudetud EL-Bulgaaria 

assotsiatsiooninõukogu otsusega, 4.6.2003 (ELT L 191, 30.7.2003, lk 1). 
2  EÜT L 357, 31.12.1994, lk 2. Lepingut on viimati muudetud EL-Rumeenia 

assotsiatsiooninõukogu otsusega, 25.9.2003 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). 
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2. Eespool punkti 1 alapunktis b nimetatud tõendava dokumendi väljaandmise korral 

ühinemiskuupäeval kehtinud olukorra ning määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 lõike 7 sätete alusel 

tähendab “ühenduse kaup” kaupa, mis on: 

 

− täielikult saadud mõne uue liikmesriigi territooriumil määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklis 23 

nimetatud tingimustel ja mis ei sisalda teistest riikidest või teistelt tolliterritooriumidelt 

sisseveetud kaupa või 

 

− imporditud muust riigist või muult tolliterritooriumilt kui asjaomane riik ja lubatud 

asjaomases riigis vabasse ringlusse või 

 

− saadud või toodetud asjaomases riigis ainult käesoleva punkti teises taandes nimetatud 

kaupadest või käesoleva punkti esimeses ja teises taandes nimetatud kaupadest. 

 

3. Eespool punkti 1 alapunktis a nimetatud tõendava dokumendi kontrollimise korral 

kohaldatakse päritolustaatusega toodete mõiste määratlust käsitlevaid sätteid ja halduskoostöö 

meetodeid vastavate Euroopa lepingute või uute liikmesriikide endi vahel sõlmitud samaväärsete 

sooduslepingute alusel. Selliste päritolutõendite järelkontrolli taotlusi võtavad praeguste ja uute 

liikmesriikide pädevad tolliasutused vastu kolme aasta jooksul pärast vastava päritolutõendi 

väljaandmist ning taotlusi võivad nimetatud tolliasutused esitada kolme aasta jooksul pärast vabasse 

ringlusse lubamise deklaratsioonile lisatud päritolutõendi aktsepteerimist. 
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SOODUSPÄRITOLU TÕEND (PÕLLUMAJANDUSE NING SÖE- JA TERASETOODETE 

KOHTA SÕLMITUD SOODUSLEPINGUTE ALUSEL KOLMANDATE RIIKIDE, 

SEALHULGAS TÜRGIGA KAUPLEMINE)  

 

4. Ilma et see piiraks ühisest kaubanduspoliitikast tulenevate meetmete kohaldamist, 

päritolutõendeid, mida kolmandad riigid on nõuetekohaselt välja andnud või vormistanud uue 

liikmesriigiga sõlmitud sooduslepingute alusel või uue liikmesriigi ühepoolsete siseriiklike 

õigusaktide alusel, aktsepteeritakse vastavas uues liikmesriigis tingimusel, et: 

 

a) sellise päritolustaatuse saamine toob kaasa tariifse sooduskohtlemise tariifsete 

soodusmeetmete alusel, mis sisalduvad ühenduse poolt kolmandate riikidega või 

riigirühmadega sõlmitud lepingutes või nende suhtes kehtestatud korras vastavalt määruse 

(EMÜ) nr 2913/92 artikli 20 lõike 3 punktidele d ja e, ja 

 

b) päritolutõend ja veodokumendid anti välja või vormistati hiljemalt päev enne 

ühinemiskuupäeva ja 

 

c) päritolutõend esitatakse tollile nelja kuu jooksul pärast ühinemiskuupäeva. 
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Kui kaup deklareeriti uues liikmesriigis vabasse ringlusse lubamiseks enne ühinemiskuupäeva, 

võidakse asjaomases uues liikmesriigis aktsepteerida ka kõnealuses uues liikmesriigis kaupade 

vabasse ringlusse lubamise kuupäeval kehtinud sooduslepingute või -korra alusel tagasiulatuvalt 

väljastatud või vormistatud päritolutõendit, tingimusel et see esitatakse tollile nelja kuu jooksul 

pärast ühinemiskuupäeva. 

 

5. Bulgaaria ja Rumeenia võivad jätta kehtima load, mis kolmandate riikidega sõlmitud 

lepingute alusel annavad “heakskiidetud eksportija” staatuse, juhul kui: 

 

a) sellise tingimuse näevad ette ka lepingud, mis on enne ühinemiskuupäeva sõlmitud nimetatud 

kolmandate riikide ja ühenduse vahel, ja 

 

b) heakskiidetud eksportijad kohaldavad kõnealustes lepingutes ettenähtud päritolureegleid. 

 

Hiljemalt aasta jooksul pärast ühinemiskuupäeva asendavad uued liikmesriigid kõnealused load 

uute lubadega, mis on välja antud ühenduse õigusaktides ettenähtud tingimustel. 
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6. Punktis 4 nimetatud tõendite kontrollimise korral kohaldatakse päritolustaatusega toodete 

mõiste määratlust käsitlevaid sätteid ning halduskoostöö meetodeid, mis on ette nähtud asjakohaste 

lepingute või asjakohase korraga. Selliste päritolutõendite järelkontrolli taotlusi võtavad praeguste 

ja uute liikmesriikide pädevad tolliasutused vastu kolme aasta jooksul pärast vastava päritolutõendi 

väljaandmist ning taotlusi võivad nimetatud tolliasutused esitada kolme aasta jooksul pärast vabasse 

ringlusse lubamise deklaratsioonile lisatud päritolutõendi aktsepteerimist. 

 

7. Ilma et see piiraks ühisest kaubanduspoliitikast tulenevate meetmete kohaldamist, 

päritolutõendeid, mida kolmandad riigid on tagasiulatuvalt välja andnud ühendusega sõlmitud 

sooduslepingu alusel, aktsepteeritakse uutes liikmesriikides selliste kaupade vabasse ringlusse 

lubamiseks, mis ühinemiskuupäeval on kas transportimisel või ajutiselt ladustatud või kõnealuste 

kolmandate riikide või selle uue liikmesriigi tollilaos või vabatsoonis, tingimusel et uuel 

liikmesriigil, kus kaubad vabasse ringlusse lubatakse, ei ole veodokumentide väljaandmise ajal 

kolmanda riigiga kehtivat vabakaubanduslepingut asjaomaste toodete kohta, ning tingimusel et: 

 

a) sellise päritolustaatuse saamine toob kaasa tariifse sooduskohtlemise tariifsete 

soodusmeetmete alusel, mis sisalduvad ühenduse poolt kolmandate riikidega või 

riigirühmadega sõlmitud lepingutes või nende suhtes kehtestatud korras vastavalt määruse 

(EMÜ) nr 2913/92 artikli 20 lõike 3 punktidele d ja e, ja 
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b) veodokumendid anti välja hiljemalt päev enne ühinemiskuupäeva ja 

 

c) tagasiulatuvalt väljastatud päritolutõend esitatakse tollile nelja kuu jooksul pärast 

ühinemiskuupäeva. 

 

8. Punktis 7 nimetatud tõendite kontrollimise korral kohaldatakse päritolustaatusega toodete 

mõiste määratlust käsitlevaid sätteid ning halduskoostöö meetodeid, mis on ette nähtud asjakohaste 

lepingute või asjakohase korraga. 

 

TÖÖSTUSTOODETE VABA RINGLUST KÄSITLEVATE SÄTETE KOHANE STAATUST 

TÕENDAV DOKUMENT EÜ-TÜRGI TOLLILIIDU PIIRES  
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9. Päritolutõendeid, mille on nõuetekohaselt välja andnud kas Türgi või uus liikmesriik 

nendevaheliste sooduskaubanduslepingute alusel, mis võimaldavad identsetel päritolureeglitel 

põhineva päritolustaatuse kumulatsiooni ühenduse päritoluga ning millega keelatakse igasugune 

tollimaksude tagastamine või tollimaksude kohaldamise peatamine kõnealuste kaupade puhul, 

aktsepteeritakse vastavates riikides staatust tõendavate dokumentidena tööstustoodete vabasse 

ringlusse lubamist käsitlevate sätete alusel, mis on ette nähtud EÜ-Türgi assotsiatsiooninõukogu 

otsuses nr 1/95,1 tingimusel et: 

 

a) päritolutõend ja veodokumendid anti välja hiljemalt päev enne ühinemiskuupäeva ja 

 

b) päritolutõend esitatakse tollile nelja kuu jooksul pärast ühinemiskuupäeva. 

 

Kui kaup deklareeriti Türgis või uues liikmesriigis ringlusse lubamiseks enne ühinemiskuupäeva 

eespool nimetatud sooduskaubanduslepingute alusel, võidakse aktsepteerida ka nende lepingute 

alusel tagasiulatuvalt väljaantud päritolutõendit, tingimusel et see esitatakse tollile nelja kuu jooksul 

pärast ühinemiskuupäeva. 

                                                 
1  EÜ-Türgi assotsiatsiooninõukogu otsus nr 1/95, 22.12.1995, tolliliidu lõppetapi rakendamise 

kohta (EÜT L 35, 13.2.1996, lk 1). Otsust on viimati muudetud EÜ-Türgi 
assotsiatsiooninõukogu otsusega nr 2/99 (EÜT L 72, 18.3.1999, lk 36). 
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10. Punktis 9 nimetatud tõendite kontrollimise korral kohaldatakse päritolustaatusega toodete 

mõiste määratlust käsitlevaid sätteid ja halduskoostöö meetodeid, mis on ette nähtud asjakohastes 

sooduslepingutes. Selliste päritolutõendite järelkontrolli taotlusi võtavad praeguste ja uute 

liikmesriikide pädevad tolliasutused vastu kolme aasta jooksul pärast vastava päritolutõendi 

väljaandmist ning taotlusi võivad nimetatud tolliasutused esitada kolme aasta jooksul pärast vabasse 

ringlusse lubamise deklaratsioonile lisatud päritolutõendi aktsepteerimist. 

 

11. Ilma et see piiraks ühisest kaubanduspoliitikast tulenevate meetmete kohaldamist, kaupade 

liikumissertifikaati A.TR, mis on välja antud EÜ-Türgi assotsiatsiooninõukogu 22. detsembri 1995. 

aasta otsuses nr 1/95 ettenähtud vabasse ringlusse lubamist käsitlevate sätete alusel, aktsepteeritakse 

uutes liikmesriikides selliste kaupade vabasse ringlusse lubamiseks, mis on ühinemiskuupäeval 

pärast ühenduses või Türgis ekspordiformaalsuste täitmist transportimisel või Türgis või kõnealuses 

uues liikmesriigis ajutiselt ladustatud või määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 lõike 16 punktides b 

kuni h osutatud tolliprotseduuril, tingimusel et: 

 

a) asjaomase kauba kohta ei ole esitatud punktis 9 nimetatud päritolutõendit ja 
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b) kaup vastab tööstustoodete vabasse ringlusse lubamist käsitlevate sätete rakendamise 

tingimustele ja 

 

c) veodokumendid anti välja hiljemalt päev enne ühinemiskuupäeva ja 

 

d) kaupade liikumissertifikaat A.TR esitatakse tollile nelja kuu jooksul pärast 

ühinemiskuupäeva. 

 

12. Eespool punktis 11 nimetatud kaupade liikumissertifikaadi A.TR kontrollimise korral 

kohaldatakse kaupade liikumissertifikaatide A.TR väljaandmist käsitlevaid sätteid ning 

halduskoostöö meetodeid EÜ-Türgi tollikoostöö komitee otsuse nr 1/2001 alusel.1 

 

TOLLIPROTSEDUURID 

 

13. Ajutine ladustamine ja määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 lõike 16 punktides b h osutatud 

tolliprotseduurid, mida on austatud enne ühinemist, lõpetatakse ühenduse õigusaktides ettenähtud 

tingimustel. 

                                                 
1  EÜ-Türgi tollikoostöö komitee 28. märtsi 2001. aasta otsus nr 1/2001, millega muudetakse 

otsust 1/96, millega kehtestatakse EÜ-Türgi assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 1/95 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 98, 7.4.2001, lk 31). Otsust on viimati muudetud 
EÜ-Türgi tollikoostöö komitee otsusega nr 1/2003 (ELT 28, 4.2.2003, lk 51). 
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Kui lõpetamise tulemusel tekib tollivõlg, tuleb maksta imporditollimaks, mis on võrdne ühise 

tollitariifistiku kohaselt tollivõla tekkimise ajal kehtinud maksuga, ning makstud summa loetakse 

ühenduse omavahenditeks.  

 

14. Määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklites 84–90 ja 98–113 ning määruse (EMÜ) nr 2454/93 

artiklites 496–535 sätestatud tolliladustamisprotseduuri kohaldatakse uute liikmesriikide suhtes 

järgmistel eritingimustel: 

 

− kui tollivõla suurus määratakse kindlaks imporditud kaupade laadi, tolliväärtuse ja koguse 

alusel kauba tolliladustamisele suunamise deklaratsiooni aktsepteerimise ajal ja nimetatud 

deklaratsioon aktsepteeriti enne ühinemiskuupäeva, tulenevad need elemendid asjaomases 

uues liikmesriigis enne ühinemiskuupäeva kohaldatavatest õigusaktidest. 
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15. Määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklites 84–90 ja 114–129 ning määruse (EMÜ) nr 2454/93 

artiklites 496–523 ja 536–550 sätestatud seestöötlemisprotseduuri kohaldatakse uute liikmesriikide 

suhtes järgmistel eritingimustel: 

 

− kui tollivõla suurus määratakse kindlaks imporditud kaupade laadi, tariifse klassifikatsiooni, 

koguse, tolliväärtuse ja päritolu alusel kauba protseduurile suunamise ajal ja kaupade 

protseduurile suunamise deklaratsioon aktsepteeriti enne ühinemiskuupäeva, tulenevad need 

elemendid asjaomases uues liikmesriigis enne ühinemiskuupäeva kohaldatavatest 

õigusaktidest; 

 

− kui lõpetamise tulemusel tekib tollivõlg, makstakse alates ühinemiskuupäevast 

imporditollimaksult tasandusintressi ühenduse õigusaktides sätestatud tingimuste kohaselt, et 

tagada praegustes liikmesriikides ja uutes liikmesriikides kinnitatud lubade omanike vaheline 

võrdsus; 

 

− kui seestöötlemisele suunamise deklaratsioon aktsepteeriti tagasimaksesüsteemi alusel, 

tehakse tagasimakse ühenduse õigusaktides sätestatud tingimustel uue liikmesriigi poolt ja 

kulul, juhul kui tollivõlg, mille puhul tagasimakset taotletakse, tekkis enne 

ühinemiskuupäeva. 
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16. Määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklites 84–90 ja 137–144 ning määruse (EMÜ) nr 2454/93 

artiklites 496–523 ja 553–584 sätestatud ajutise importimise protseduuri kohaldatakse uute 

liikmesriikide suhtes järgmistel eritingimustel: 

 

− kui tollivõla suurus määratakse kindlaks imporditud kaupade laadi, tariifse klassifikatsiooni, 

koguse, tolliväärtuse ja päritolu alusel kauba protseduurile suunamise ajal ja kaupade 

protseduurile suunamise deklaratsioon aktsepteeriti enne ühinemiskuupäeva, tulenevad need 

elemendid asjaomases uues liikmesriigis enne ühinemiskuupäeva kohaldatavatest 

õigusaktidest; 

 

− kui lõpetamise tulemusel tekib tollivõlg, makstakse alates ühinemiskuupäevast 

imporditollimaksult tasandusintressi ühenduse õigusaktides sätestatud tingimuste kohaselt, et 

tagada praegustes liikmesriikides ja uutes liikmesriikides kinnitatud lubade omanike vaheline 

võrdsus. 
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17. Määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklites 84–90 ja 145–160 ning määruse (EMÜ) nr 2454/93 

artiklites 496–523 ja 585–592 sätestatud välistöötlemise protseduuri kohaldatakse uute 

liikmesriikide suhtes järgmistel eritingimustel: 

 

− määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 591 teist lõiget kohaldatakse mutatis mutandis ajutiselt 

eksporditud kauba suhtes, mis on enne ühinemiskuupäeva ajutiselt eksporditud uutest 

liikmesriikidest. 

 

 

MUUD SÄTTED 

 

18. Määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 lõike 16 punktides d, e ja g osutatud tolliprotseduuride 

kasutamise load, mis on antud enne ühinemiskuupäeva, jäävad jõusse kuni oma kehtivusaja lõpuni 

või üheks aastaks pärast ühinemiskuupäeva, olenevalt sellest, kumb tähtpäev saabub varem. 
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19. Määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklites 201–232 ja määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklites 859–

876a sätestatud tollivõla tekkimise, arvestuskande tegemise ja tollivormistusjärgse sissenõudmise 

protseduuri kohaldatakse uute liikmesriikide suhtes järgmistel eritingimustel: 

 

− sissenõudmine toimub ühenduse õigusaktides ettenähtud tingimustel. Kui aga tollivõlg tekkis 

enne ühinemiskuupäeva, toimub sissenõudmine asjaomases uues liikmesriigis enne ühinemist 

kehtinud tingimustel, tema poolt ja tema kasuks. 

 

20. Määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklites 235 242 ning määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklites 

877–912 sätestatud tollimaksude vähendamise või tagasimaksmise protseduuri kohaldatakse uute 

liikmesriikide suhtes järgmistel eritingimustel: 

 

− tollimaksude tagasimaksmine ja vähendamine toimub ühenduse õigusaktides ettenähtud 

tingimustel. Kui aga tollimaksud, mille tagasimaksmist või vähendamist taotletakse, on seotud 

tollivõlaga, mis tekkis enne ühinemiskuupäeva, toimub tollimaksude tagasimaksmine ja 

vähendamine asjaomases uues liikmesriigis enne ühinemist kehtinud tingimustel, tema poolt 

ja tema kulul. 
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V LISA liide  

 

Olemasolevate abimeetmete nimekiri, millele on osutatud 

 V lisa 2. peatükis sätestatud olemasoleva abi mehhanismi punkti 1 alapunktis b 

 

Märkus: Käesolevas liites loetletud abimeetmeid peetakse V lisa 2. peatükis sätestatud olemasoleva 

abi mehhanismi tähenduses olemasolevaks abiks ainult juhul, kui need jäävad selle abi mehhanismi 

esimese lõigu reguleerimisalasse. 

 
Nr 

Liik-
mes-
riik 

Nr Aasta 
Nimi (originaalkeeles) Kuupäev, millal 

siseriiklik riigiabi 
järelevalveasutus on 
selle heaks kiitnud 

Kestus 

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 

 
    


