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AA2005/ACT/V priedas/lt 1 

 

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

 

V PRIEDAS 

 

Stojimo akto 21 straipsnyje nurodytas sąrašas: 

kitos nuolatinės nuostatos 

 

1.  BENDROVIŲ TEISĖ 

 

Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies I antraštinė dalis „Laisvas prekių judėjimas“ 

 

KONKRETUS MECHANIZMAS 

 

Bulgarijos arba Rumunijos atžvilgiu farmacijos produkto patento ar papildomos apsaugos liudijimo, 

kuriems gauti paraiška paduota valstybėje narėje tuo metu, kai tokia apsauga minėtam produktui 

vienoje iš pirmiau minėtų naujųjų valstybių narių negalėjo būti suteikta, turėtojas ar naudos gavėjas 

gali remtis to patento ar papildomos apsaugos liudijimo suteikiamomis teisėmis tam, kad užkirstų 

kelią prekybai minėtu produktu ir jo importui į tą valstybę narę ar nares, kuriose minėtam produktui 

taikoma patentinė arba papildoma apsauga, net tuo atveju, jei produktą į rinką toje naujojoje 

valstybėje narėje pirmą kartą pateikė turėtojas arba tai buvo padaryta gavus jo sutikimą. 



 

 
AA2005/ACT/V priedas/lt 2 

 

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

 

Asmuo, kuris farmacijos produktą, kuriam taikoma pirmesnė pastraipa, ketina importuoti į valstybę 

narę ar juo prekiauti valstybėje narėje, kurioje šiam produktui taikoma patentinė ar papildoma 

apsauga, kompetentingoms institucijoms pateikia prašymą dėl importo, kuriame įrodo, kad apie 

tokią apsaugą turėtojui ar naudos gavėjui buvo pranešta prieš vieną mėnesį. 

 

 

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

 

2. KONKURENCIJOS POLITIKA 

 

 

Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies VI antraštinės dalies 1 skyrius „Konkurencijos 

taisyklės“ 

 

1. Šios pagalbos schemos ir individuali pagalba, taikyta naujosiose valstybėse narėse iki įstojimo 

dienos ir toliau taikoma po tos dienos, nuo įstojimo dienos laikoma esama pagalba pagal EB 

sutarties  88 straipsnio 1 dalį: 

 

a) pagalbos priemonės, taikytos iki 1994 m. gruodžio 10 d.; 



 

 
AA2005/ACT/V priedas/lt 3 

 

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

 

b) pagalbos priemonės, išvardytos šio priedo priedėlyje; 

 

c) pagalbos priemonės, kurias naujosios valstybės narės valstybės pagalbos kontrolės 

institucija įvertino ir pripažino atitinkančiomis acquis iki įstojimo dienos, ir dėl kurių 

Komisija pagal 2 punkte nustatytą procedūrą nepareiškė prieštaravimo rimtai abejodama 

priemonės suderinamumu su bendrąja rinka. 

 

Visos po įstojimo dienos toliau taikomos priemonės, kurios yra valstybės pagalba ir kurios 

neatitinka pirmiau išdėstytų sąlygų, taikant EB sutarties 88 straipsnio 3 dalį, nuo įstojimo 

dienos laikomos nauja pagalba. 

 

Pirmiau išdėstytos nuostatos netaikomos pagalbai transporto sektoriuje, taip pat veiklai, 

susijusiai su EB sutarties I priede išvardytų produktų gamyba, perdirbimu ar prekyba, išskyrus 

žuvininkystės produktus ir iš jų gaunamus produktus. 

 

Pirmiau išdėstytos nuostatos taip pat nepažeidžia šiame Akte išdėstytų pereinamojo 

laikotarpio priemonių dėl konkurencijos politikos ir priemonių, nustatytų šio Akto VII priedo 

4 skyriaus B skirsnyje. 



 

 
AA2005/ACT/V priedas/lt 4 

 

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

 

2. Jei naujoji valstybė narė nori, kad Komisija išanalizuotų pagalbos priemonę pagal 1 punkto 

c papunktyje apibūdintą procedūrą, ji Komisijai reguliariai pateikia: 

 

a) esamos pagalbos priemonių, kurias nacionalinė valstybės pagalbos kontrolės institucija 

įvertino ir pripažino atitinkančiomis acquis, sąrašą; ir 

 

b) bet kokią kitą informaciją, kuri yra svarbi analizuojamos pagalbos priemonės 

suderinamumui įvertinti, 

 

pagal konkrečią Komisijos pateiktą ataskaitų formą. 

 

Jei Komisija nepareiškia prieštaravimo dėl esamos pagalbos priemonės, rimtai abejodama 

priemonės suderinamumu su bendrąja rinka, per tris mėnesius nuo tos dienos, kai gaunama 

išsami informacija apie tą priemonę arba naujosios valstybės narės pareiškimas, kuriuo ji 

informuoja Komisiją, kad, jos manymu, pateikta informacija yra išsami, nes prašomos 

papildomos informacijos neturima arba ji jau buvo pateikta, laikoma, kad Komisija nepateikė 

prieštaravimo. 



 

 
AA2005/ACT/V priedas/lt 5 

 

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

 

Visoms pagalbos priemonėms, pateiktoms Komisijai pagal 1 punkto c papunktyje numatytą 

procedūrą iki įstojimo dienos, pirmiau minėta procedūra taikoma neatsižvelgiant į tai, kad 

priemonės analizavimo laikotarpiu atitinkama naujoji valstybė narė tapo Sąjungos nare. 

 

3. Komisijos sprendimas pareikšti prieštaravimą dėl priemonės, kaip numatyta 1 punkto 

c papunktyje, laikomas sprendimu pradėti formalaus tyrimo procesą, kaip numatyta 1999 m. 

kovo 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 659/1999, nustatančiame išsamias EB Sutarties 93 

straipsnio taikymo taisykles 1. 

 

Jei toks sprendimas priimamas iki įstojimo dienos, jis įsigalioja tik įstojimo dieną. 

                                                 
1  OL L 83, 1999 3 27, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. 

Stojimo aktu (OL L 236, 2003 9 23, p. 33). 
 



 

 
AA2005/ACT/V priedas/lt 6 

 

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

 

4. Nepažeidžiant procedūrų, taikomų EB sutarties 88  straipsnyje numatytai esamai pagalbai, 

pagalbos schemos ir individuali pagalba, suteikta transporto sektoriuje, kuri buvo taikyta 

naujoje valstybėje narėje iki įstojimo dienos ir toliau taikoma po tos dienos, laikoma esama 

pagalba pagal EB sutarties 88 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į šią sąlygą: 

 

– Komisijai apie pagalbos priemones pranešama per keturis mėnesius nuo įstojimo 

dienos. Šiame pranešime nurodomas kiekvienos priemonės teisinis pagrindas. 

Laikoma, kad apie esamas pagalbos priemones ir ketinimus teikti ar keisti pagalbą, 

apie kuriuos Komisijai buvo pranešta iki įstojimo dienos, buvo pranešta įstojimo 

dieną. 

 

Tokios pagalbos priemonės laikomos „esama“ pagalba, kaip numatyta EB sutarties 

88 straipsnio 1 dalyje, iki trečiųjų metų nuo įstojimo dienos pabaigos. 

 

Prireikus naujos valstybės narės ne vėliau kaip iki trečiųjų metų nuo įstojimo dienos pabaigos 

keičia šias pagalbos priemones, kad jos atitiktų Komisijos taikomas gaires. Po šios dienos bet 

kokia su šiomis gairėmis nesuderinama pagalba laikoma nauja pagalba. 



 

 
AA2005/ACT/V priedas/lt 7 

 

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

 

5. Rumunijos atžvilgiu 1 dalies c punktas pagalbos priemonėms, kurias Rumunijos valstybės 

pagalbos kontrolės institucija įvertino po šios dienos, taikomi tik tada, kai Komisija, 

remdamasi nuolatine Rumunijos per stojimo derybas prisiimtų įsipareigojimų kontrole, 

nustato, kad Rumunijos valstybės pagalbos vykdymas iki įstojimo pasiekė patenkinamą lygį. 

Laikoma, kad patenkinamas lygis pasiektas tik tada, kai Rumunija įrodo, kad visoms 

Rumunijoje suteiktoms pagalbos priemonėms buvo nuosekliai taikoma visapusiška ir tinkama 

valstybės pagalbos kontrolė, įskaitant visapusiškai ir teisingai pagrįstų Rumunijos valstybės 

pagalbos kontrolės institucijos sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą, tiksliai įvertinus 

kiekvienos priemonės valstybės pagalbos pobūdį ir teisingai taikant suderinamumo kriterijus. 

 

Rimtai abejodama priemonės suderinamumu su bendrąja rinka, Komisija gali pareikšti 

prieštaravimą dėl bet kokios pagalbos priemonės, suteiktos iki įstojimo – nuo 2004 m. 

rugsėjo 1 d. iki dienos, nurodytos pirmiau minėtame Komisijos sprendime, kuriuo nustatoma, 

kad vykdymas pasiekė patenkinamą lygį. Toks Komisijos sprendimas pareikšti prieštaravimą 

dėl priemonės laikomas sprendimu pradėti formalaus tyrimo procesą, kaip numatyta 

Reglamente (EB) Nr. 659/1999. Jei toks sprendimas priimamas iki įstojimo dienos, jis 

įsigalioja tik įstojimo dieną. 



 

 
AA2005/ACT/V priedas/lt 8 

 

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

 

Jei pradėjus formalaus tyrimo procesą Komisija priima neigiamą sprendimą, ji nusprendžia, 

kad Rumunija turi imtis visų reikiamų priemonių veiksmingai susigrąžinti pagalbą iš jos 

gavėjo. Susigrąžintina pagalba apima palūkanas taikant tinkamą normą, nustatytą pagal 

Reglamentą (EB) Nr. 794/2004 1, mokėtinas nuo tos pačios dienos. 

                                                 
1  2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 794/2004, įgyvendinantis 

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias EB sutarties 93 straipsnio 
taikymo taisykles (OL L 140, 2004 4 30, p. 1). 

 



 

 
AA2005/ACT/V priedas/lt 9 

 

MD 73/4/04 REV 4 
(AC 73/1/04 REV 1) 

 
3.  ŽEMĖS ŪKIS 

 

 

a) Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies II antraštinė dalis „Žemės ūkis“ 

 

1. Bendrija perima įstojimo dieną naujųjų valstybių narių turimas valstybės atsargas, sukauptas 

dėl jų rinkos rėmimo politikos, ta verte, kuri susidaro taikant 1978 m. rugpjūčio 2 d. Tarybos 

reglamento (EEB) Nr. 1883/78, išdėstančio bendrąsias taisykles dėl intervencijoms skirto 

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansavimo 1 

8 straipsnį. Minėtos atsargos perimamos tik tada, jei su minėtais produktais susijusi valstybės 

intervencija vykdoma Bendrijoje ir jei šios atsargos atitinka Bendrijos intervencijos 

reikalavimus. 

 

2. Tiek privačios, tiek valstybinės produkto atsargos, įstojimo dieną esančios laisvoje apyvartoje 

naujųjų valstybių narių teritorijoje ir viršijančios kiekį, kurį būtų galima laikyti įprastinėmis 

perkeliamosiomis atsargomis, turi būti pašalintos naujųjų valstybių narių sąskaita. 

                                                 
1  OL L 216, 1978 8 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 

(EB) Nr. 1259/96 (OL L 163, 1996 7 2, p. 10). 
 



 

 
AA2005/ACT/V priedas/lt 10 

 

MD 73/4/04 REV 4 
(AC 73/1/04 REV 1) 

 

„Įprastinių perkeliamųjų atsargų“ sąvoka apibrėžiama kiekvienam produktui, remiantis 

konkrečiais kiekvieno bendro rinkos organizavimo kriterijais ir tikslais. 

 

3. 1 dalyje nurodytos atsargos išskaičiuojamos iš kiekio, viršijančio įprastines perkeliamąsias 

atsargas. 

 

4. Komisija įgyvendina ir taiko pirmiau išdėstytas priemones laikydamasi 1999 m. gegužės 17 d. 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo 1 

13 straipsnyje nustatytos tvarkos arba atitinkamais atvejais 2001 m. birželio 30 d. Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo 2 

42 straipsnio 2 dalyje ar atitinkamuose kitų reglamentų dėl bendro žemės ūkio rinkų 

organizavimo straipsniuose nustatytos tvarkos, arba pagal atitinkamą komiteto procedūrą, 

nustatytą taikytinuose teisės aktuose. 

                                                 
1  OL L 160, 1999 6 26, p. 103. 
2  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 

(EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16). 
 



 

 
AA2005/ACT/V priedas/lt 11 

 

MD 72/4/04 REV 4 
(AC 72/1/04 REV 1) 

 

b) Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies VI antraštinės dalies 1 skyrius 

„Konkurencijos taisyklės“ 

 

Nepažeidžiant procedūrų dėl esamos pagalbos, numatytos EB sutarties 88 straipsnyje, naujoje 

valstybėje narėje iki įstojimo dienos pradėtos taikyti ir po nurodytos dienos vis dar taikomos 

pagalbos schemos ir individuali pagalba, skirta veiklos rūšims, susijusioms su EB sutarties I priede 

išvardytų produktų, išskyrus žuvininkystės produktus ir jų antrinius produktus, gamyba, perdirbimu 

ir prekyba, laikomos esama pagalba, kaip apibrėžta EB sutarties 88 straipsnio 1dalyje, jei laikomasi 

šių sąlygų: 

 

– Komisijai apie pagalbos priemones pranešama per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos. 

Šiame pranešime nurodomas kiekvienos priemonės teisinis pagrindas. Laikoma, kad apie 

esamas pagalbos priemones ir ketinimus teikti ar keisti pagalbą, apie kuriuos Komisijai buvo 

pranešta iki įstojimo dienos, buvo pranešta įstojimo dieną. Komisija paskelbia tokių pagalbos 

rūšių sąrašą. 

 

Tokios pagalbos priemonės laikomos „esama“ pagalba, kaip apibrėžtaEB sutarties  88 straipsnio 

1 dalyje, iki trečiųjų metų nuo įstojimo dienos pabaigos. 

 

Prireikus naujos valstybės narės ne vėliau kaip iki trečiųjų metų nuo įstojimo dienos pabaigos keičia 

šias pagalbos priemones, kad jos atitiktų Komisijos taikomas gaires. Po šios dienos bet kokia su 

šiomis gairėmis nesuderinama pagalba laikoma nauja pagalba. 



 

 
AA2005/ACT/V priedas/lt 12 

 

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

4. MUITŲ SĄJUNGA 

 

Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies I antraštinės dalies „Laisvas prekių judėjimas“ 

1 skyrius „Muitų sąjunga“ 

 

 

31992 R 2913: 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos 

muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais: 

 

– 12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų – Čekijos Respublikos, 

Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, 

Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir 

Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33); 

 

31993 R 2454: 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos 

reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas 

(OL L 253, 1993 10 11, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais: 

 

– 32003 R 2286: 2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2286/2003 (OL L 343, 

2003 12 31, p. 1). 



 

 
AA2005/ACT/V priedas/lt 13 

 

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

 

Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 ir Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 naujosioms valstybėms narėms 

taikomi atsižvelgiant į šias konkrečias nuostatas: 

 

BENDRIJOS PREKIŲ STATUSO ĮRODYMAS (PREKYBA IŠPLĖSTOJE BENDRIJOJE) 

 

1. Nepaisant Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 20 straipsnio, prekės, kurios įstojimo dieną yra 

laikinai saugomos arba kurioms yra įformintas vienas iš to reglamento 4 straipsnio 15 dalies 

b punkte ir 16 dalies b–g punktuose nurodytų muitinės sankcionuotų veiksmų ar muitinės procedūrų 

išplėstoje Bendrijoje, arba kurios yra gabenamos išplėstoje Bendrijoje, atlikus jų eksporto 

formalumus, neapmokestinamos muitais ir joms netaikomos kitos muitinės priežiūros priemonės, 

kai tos prekės deklaruojamos išleidimui į laisvą apyvartą išplėstoje Bendrijoje ir pateikiamas vienas 

iš toliau nurodytų dokumentų: 

 

a) dokumentas, įrodantis lengvatinę (preferencinę) prekių kilmę, tinkamai išduotas ar surašytas 

iki įstojimo dienos pagal vieną iš toliau išvardytų Europos sutarčių ar pagal lygiaverčius 

naujųjų valstybių narių tarpusavio preferencinius susitarimus, kuriuose nustatytas draudimas 

taikyti drobeką arba atleidimą nuo muitų kilmės statuso neturinčioms medžiagoms, 

naudojamoms produktų, kuriems išduotas ar surašytas prekių kilmę įrodantis dokumentas, 

gamybai („drobeko  uždraudimo“ taisyklė); 



 

 
AA2005/ACT/V priedas/lt 14 

 

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

Europos sutartys: 

 

– 1994 A 1231 (24) Bulgarija: Europos sutartis, steigianti Europos Bendrijų bei jų 

valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją – 4 protokolas dėl „prekių kilmės 

statusą turinčių produktų“ sąvokos apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo 

metodų 1; 

 

– 21994 A 1231 (20) Rumunija: Europos sutartis, steigianti Europos Bendrijų bei jų 

valstybių narių ir Rumunijos asociaciją – 4 protokolas dėl „prekių kilmės statusą 

turinčių produktų“ sąvokos apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų 2; 

 
b) bet koks Bendrijos prekių statusą įrodantis dokumentas, nurodytas Reglamento (EEB) 

Nr. 2454/93 314c straipsnyje; 

 

c) ATA knygelė, išduota iki įstojimo dienos esamoje valstybėje narėje arba naujojoje valstybėje 

narėje.  

                                                 
1  OL L 358, 1994 12 31, p. 3, su paskutiniais pakeitimas, padarytais 2003 m. birželio 4 d. ES ir 

Bulgarijos asociacijos tarybos sprendimu Nr. 1/2003 (OL L 191, 2003 7 30, p. 1). 
2  OL L 357, 1994 12 31, p. 2, su paskutiniais pakeitimas, padarytais 2003 m. rugsėjo 25 d. ES 

ir Rumunijos asociacijos tarybos sprendimu Nr. 2/2003 (dar nepaskelbta Oficialiajame 
leidinyje). 



 

 
AA2005/ACT/V priedas/lt 15 

 

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

 

2. Išduodant prekių statusą įrodančius dokumentus, nurodytus 1 dalies b punkte, dėl įstojimo 

dieną susidariusios situacijos be Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 4 straipsnio 7 dalies nuostatose 

nurodytų prekių, „Bendrijos prekėmis“ taip pat laikomos prekės, kurios: 

 

– išgautos tik kurios nors iš naujųjų valstybių narių teritorijoje, laikantis sąlygų, tapačių 

Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 23 straipsnyje išdėstytoms sąlygoms, ir tik tokios, kurių 

sudėtyje nėra iš kitų šalių ar teritorijų importuotų prekių; arba 

 

– importuotos į atitinkamą šalį iš kitų šalių ar teritorijų ir toje šalyje išleistos į laisvą apyvartą; 

 arba 

 

– išgautos ar pagamintos atitinkamoje šalyje iš prekių, nurodytų tik šios dalies antroje įtraukoje, 

arba iš prekių, nurodytų šios dalies pirmoje ir antroje įtraukose. 

 

3. Tikrinant 1 dalies a punkte nurodytus prekių kilmę įrodančius dokumentus, taikomos 

atitinkamų Europos sutarčių ar lygiaverčių naujųjų valstybių narių tarpusavio preferencinių 

susitarimų nuostatos, susijusios su „prekių kilmės statusą turinčių produktų“ sąvokos apibrėžimu ir 

administracinio bendradarbiavimo metodais. Esamų valstybių narių ir naujųjų valstybių narių 

kompetentingos muitinės įstaigos priima prašymus papildomai patikrinti tokius prekių kilmę 

įrodančius dokumentus trejus metus nuo atitinkamo prekių kilmę įrodančio dokumento išdavimo; 

šios įstaigos taip pat gali pateikti tokius prašymus per trejus metus nuo prekių kilmę įrodančio 

dokumento, pateikto kartu su išleidimo į laisvą apyvartą deklaracija, priėmimo. 



 

 
AA2005/ACT/V priedas/lt 16 

 

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

 

LENGVATINĖS (PREFERENCINĖS) PREKIŲ KILMĖS ĮRODYMAS (PREKYBA SU 

TREČIOSIOMIS ŠALIMIS, ĮSKAITANT TURKIJĄ, PAGAL PREFERENCINIUS 

SUSITARIMUS DĖL ŽEMĖS ŪKIO, ANGLIES IR PLIENO PRODUKTŲ) 

 

4. Nepažeidžiant jokių priemonių, vykdomų įgyvendinant bendrąją prekybos politiką, taikymo, 

atitinkamos naujosios valstybės narės priima pagal naujųjų valstybių narių ir trečiųjų šalių sudarytus 

preferencinius susitarimus arba pagal naujųjų valstybių narių vienašalius teisės aktus trečiųjų šalių 

tinkamai išduotus ar surašytus prekių kilmę įrodančius dokumentus, jei: 

 

a) tokios kilmės įgijimas suteikia teisę naudotis preferenciniu muitų tarifų režimu remiantis 

preferencinių muitų tarifų priemonėmis, numatytomis sutartyse ar susitarimuose, kuriuos 

Bendrija sudarė su trečiosiomis šalimis ar šalių grupėmis, arba priimtomis dėl tų trečiųjų 

šalių, kaip nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 20 straipsnio 3 dalies d ir e punktuose; ir 

 

b) prekių kilmę įrodantis dokumentas ir transporto dokumentai buvo išduoti arba surašyti ne 

vėliau kaip likus dienai iki įstojimo dienos; ir 

 

c) prekių kilmę įrodantis dokumentas pateikiamas muitinei per keturis mėnesius nuo įstojimo 

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

 

Jei prekės iki įstojimo dienos buvo deklaruotos išleidimui į laisvą apyvartą naujojoje valstybėje 

narėje, prekių kilmę įrodantis dokumentas, išduotas arba surašytas atgaline data pagal toje naujojoje 

valstybėje narėje išleidimo į laisvą apyvartą dieną galiojančias preferencines sutartis ar susitarimus, 

taip pat gali būti priimamas atitinkamoje naujojoje valstybėje narėje, jei jis pateikiamas muitinei per 

keturis mėnesius nuo įstojimo dienos.  

 

5. Bulgarija ir Rumunija turi teisę neatšaukti leidimų, kuriuos išdavus pagal su trečiosiomis 

šalimis sudarytus susitarimus asmenims buvo suteiktas „patikimo eksportuotojo“ statusas, jei: 

 

a) tokia nuostata taip pat yra numatyta Bendrijos ir atitinkamų trečiųjų šalių susitarimuose, 

sudarytuose iki įstojimo dienos; ir 

 

b) patikimi eksportuotojai taiko tuose susitarimuose nustatytas prekių kilmės taisykles. 

 

Ne vėliau kaip per vienerius metus nuo įstojimo dienos naujosios valstybės narės pakeičia šiuos 

leidimus naujais leidimais, išduotais Bendrijos teisės aktuose nustatytomis sąlygomis. 
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6. Tikrinant 4 dalyje nurodytus prekių kilmę įrodančius dokumentus, taikomos atitinkamų 

sutarčių ar susitarimų nuostatos, susijusios su „prekių kilmės statusą turinčių produktų“ sąvokos 

apibrėžimu ir administracinio bendradarbiavimo metodais. Esamų valstybių narių ir naujųjų 

valstybių narių kompetentingos muitinės įstaigos priima prašymus papildomai patikrinti tokius 

prekių kilmę įrodančius dokumentus trejus metus nuo atitinkamo prekių kilmę įrodančio dokumento 

išdavimo; šios įstaigos taip pat gali pateikti tokius prašymus per trejus metus nuo prekių kilmę 

įrodančio dokumento, pateikto kartu su išleidimo į laisvą apyvartą deklaracija, priėmimo. 

 

7. Nepažeidžiant jokių priemonių, vykdomų įgyvendinant bendrąją prekybos politiką, taikymo, 

naujosios valstybės narės priima pagal Bendrijos ir trečiųjų šalių sudarytus preferencinius 

susitarimus tų šalių atgaline data išduotus prekių kilmę įrodančius dokumentus, pateikiamus 

išleidžiant į laisvą apyvartą prekes, kurios įstojimo dieną yra gabenamos į paskirties vietą, laikinai 

saugomos, laikomos muitinės sandėlyje ar laisvojoje zonoje vienoje iš tų trečiųjų šalių ar toje 

naujojoje valstybėje narėje, jei ta naujoji valstybė narė, kurioje prekės išleidžiamos į laisvą 

apyvartą, nebuvo sudariusi laisvosios prekybos sutarties su ta trečiąja šalimi dėl prekybos 

atitinkamais produktais, galiojusios tuo metu, kai buvo išduoti transporto dokumentai, ir jei: 

 

a) tokios kilmės įgijimas suteikia teisę naudotis preferenciniu muitų tarifų režimu remiantis 

preferencinių muitų tarifų priemonėmis, numatytomis sutartyse ar susitarimuose, kuriuos 

Bendrija sudarė su trečiosiomis šalimis ar šalių grupėmis, arba priimtomis dėl tų trečiųjų 

šalių, kaip nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 20 straipsnio 3 dalies d ir e punktuose; ir 
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b) transporto dokumentai buvo išduoti ne vėliau kaip likus dienai iki įstojimo dienos; ir 

 

c) prekių kilmę įrodantis dokumentas pateikiamas muitinei per keturis mėnesius nuo įstojimo 

dienos. 

 

8. Tikrinant 7 dalyje nurodytus prekių kilmę įrodančius dokumentus, taikomos atitinkamų 

sutarčių ar susitarimų nuostatos, susijusios su „prekių kilmės statusą turinčių produktų“ sąvokos 

apibrėžimu ir administracinio bendradarbiavimo metodais.  

 

PREKIŲ STATUSO ĮRODYMAS PAGAL NUOSTATAS, REGLAMENTUOJANČIAS 

PRAMONĖS PRODUKTŲ LAISVĄ APYVARTĄ EB IR TURKIJOS MUITŲ SĄJUNGOJE 



 

 
AA2005/ACT/V priedas/lt 20 

 

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

 

9. Prekių kilmę įrodantys dokumentai, tinkamai išduoti Turkijoje arba vienoje iš naujųjų 

valstybių narių pagal jų tarpusavyje taikomus preferencinės prekybos susitarimus, leidžiančius 

taikyti prekių kilmės kumuliaciją su Bendrija, numatančius, kad prekių kilmė nustatoma remiantis 

tapačiomis prekių kilmės taisyklėmis, ir uždraudžiančius bet kokį drobeką ar sąlyginį atitinkamų 

prekių neapmokestinimą muitais, atitinkamose šalyse priimami kaip prekių statusą įrodantys 

dokumentai, vadovaujantis pramonės produktų laisvą apyvartą reglamentuojančiomis nuostatomis, 

išdėstytomis 1995 m. gruodžio 22 d. EB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendime Nr. 1/95 1, jei: 

 

a) prekių kilmę įrodantis dokumentas ir transporto dokumentai buvo išduoti ne vėliau kaip likus 

dienai iki įstojimo dienos; ir 

 

b) prekių kilmę įrodantis dokumentas pateikiamas muitinei per keturis mėnesius nuo įstojimo 

dienos. 

 

Jei prekės iki įstojimo dienos buvo deklaruotos išleidimui į laisvą apyvartą Turkijoje arba naujojoje 

valstybėje narėje, prekių kilmę įrodantis dokumentas, išduotas atgaline data pagal pirmiau minėtus 

preferencinės prekybos susitarimus, taip pat gali būti priimamas, jei jis pateikiamas muitinei per 

keturis mėnesius nuo įstojimo dienos. 

                                                 
1  1995 m. gruodžio 22 d. EB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/95 dėl galutinio 

muitų sąjungos etapo įgyvendinimo (OL L 35, 1996 2 13, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, 
padarytais 1999 m. kovo 8 d. EB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimu 
Nr. 2/99 (OL L 72, 1999 3 18, p. 36). 
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10. Tikrinant 9 dalyje nurodytus prekių kilmę įrodančius dokumentus, taikomos atitinkamų 

preferencinių susitarimų nuostatos, susijusios su „prekių kilmės statusą turinčių produktų“ sąvokos 

apibrėžimu ir administracinio bendradarbiavimo metodais. Esamų valstybių narių ir naujųjų 

valstybių narių kompetentingos muitinės įstaigos priima prašymus papildomai patikrinti tokius 

prekių kilmę įrodančius dokumentus trejus metus nuo atitinkamo prekių kilmę įrodančio dokumento 

išdavimo; šios įstaigos taip pat gali pateikti tokius prašymus per trejus metus nuo prekių kilmę 

įrodančio dokumento, pateikto kartu su išleidimo į laisvą apyvartą deklaracija, priėmimo.  

 

11. Nepažeidžiant jokių priemonių, vykdomų įgyvendinant bendrąją prekybos politiką, taikymo, 

naujosios valstybės narės priima A.TR judėjimo sertifikatus, išduotus vadovaujantis 1995 m. 

gruodžio 22 d. EB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/95 nuostatomis, 

reglamentuojančiomis pramonės produktų laisvą apyvartą, pateikiamus išleidžiant į laisvą apyvartą 

prekes, kurios įstojimo dieną yra gabenamos Bendrijoje arba Turkijoje, atlikus jų eksporto 

formalumus, laikinai saugomos arba kurioms Turkijoje arba toje naujojoje valstybėje narėje yra 

įforminta kuri nors muitinės procedūra, nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 4 straipsnio 

16 dalies b–h punktuose, jei: 

 

a) nepateiktas atitinkamų prekių kilmę įrodantis dokumentas, nurodytas 9 dalyje; ir 
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b) prekės atitinka pramonės produktų laisvą apyvartą reglamentuojančių nuostatų įgyvendinimo 

sąlygas; ir 

 

c) transporto dokumentai buvo išduoti ne vėliau kaip likus dienai iki įstojimo dienos; ir 

 

d) A.TR judėjimo sertifikatas pateikiamas muitinei per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos. 

 

12. Tikrinant 11 dalyje nurodytus A.TR judėjimo sertifikatus, taikomos EB ir Turkijos muitinių 

bendradarbiavimo komiteto sprendimo Nr. 1/2001 nuostatos, susijusios su A.TR judėjimo 

sertifikatų išdavimu ir administracinio bendradarbiavimo metodais 1. 

 

MUITINĖS PROCEDŪROS 

 

13. Iki įstojimo pradėtas laikinasis saugojimas arba Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 4 straipsnio 

16 dalies b–h punktuose nurodytos muitinės procedūros, užbaigiami laikantis Bendrijos teisės 

aktuose nustatytų sąlygų. 

                                                 
1  2001 m. kovo 28 d. EB ir Turkijos muitų bendradarbiavimo komiteto sprendimas Nr. 1/2001 , 

iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 1/96, nustatantį išsamias EB ir Turkijos asociacijos tarybos 
sprendimo Nr. 1/95 taikymo taisykles (OL L 98, 2001 4 7, p. 31). Sprendimas su paskutiniais 
pakeitimais, padarytais 2003 m. sausio 30 d. EB ir Turkijos muitinių bendradarbiavimo 
komiteto sprendimu Nr. 1/2003 (OL L 28, 2003 2 4, p. 51). 
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Jei užbaigus laikinąjį saugojimą ar muitinės procedūrą atsiranda skola muitinei, mokėtinas importo 

muitas yra toks, koks pagal Bendrąjį muitų tarifą galioja tuo metu, kai atsiranda skola muitinei, o 

mokėtina suma laikoma Bendrijos nuosavais ištekliais.  

 

14. Muitinio sandėliavimo procedūros, kurių atlikimo tvarka nustatyta Reglamento (EEB) 

Nr. 2913/92 84–90 ir 98–113 straipsniuose bei Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 496–535 

straipsniuose, taikomos naujosiose valstybėse narėse, atsižvelgiant į šias konkrečias nuostatas: 

 

– jei skolos muitinei dydis nustatomas remiantis importuotų prekių rūšimi, muitine verte ir kiekiu 

jų pateikimo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti deklaracijos priėmimo metu, ir jei ta 

deklaracija buvo priimta iki įstojimo dienos, šie veiksniai nustatomi pagal teisės aktus, taikytus 

atitinkamoje naujojoje valstybėje narėje iki įstojimo dienos. 
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15. Laikinojo įvežimo perdirbti procedūros, kurių atlikimo tvarka nustatyta Reglamento (EEB) 

Nr. 2913/92 84–90 ir 114–129 straipsniuose bei Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 496–523 ir 536–

550 straipsniuose, taikomos naujosiose valstybėse narėse atsižvelgiant į šias konkrečias nuostatas: 

 

– jei skolos muitinei dydis nustatomas remiantis importuotų prekių rūšimi, tarifiniu klasifikavimu, 

kiekiu, muitine verte ir kilme jų pateikimo šiai procedūrai įforminti metu, ir jei jų pateikimo šiai 

procedūrai įforminti deklaracija buvo priimta iki įstojimo dienos, šie veiksniai nustatomi pagal 

teisės aktus, taikytus atitinkamoje naujojoje valstybėje narėje iki įstojimo dienos; 

 

– jei užbaigus procedūrą, atsiranda skola muitinei, siekiant sudaryti vienodas galimybes esamose 

valstybėse narėse ir naujosiose valstybėse narėse įsteigtiems leidimų turėtojams, nuo įstojimo 

dienos kompensacinės palūkanos už nesumokėtus importo muitus mokamos laikantis Bendrijos 

teisės aktuose nustatytų sąlygų; 

 

– jei deklaracija laikinojo įvežimo perdirbti procedūrai įforminti buvo priimta pritaikius drobeko 

sistemą ir jei skola muitinei, su kuria susijusius muitus prašoma grąžinti, atsirado iki įstojimo 

dienos, muitus savo lėšomis grąžina atitinkamai naujoji valstybė narė laikydamasi Bendrijos 

teisės aktuose nustatytų sąlygų. 
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16. Laikinojo įvežimo procedūros, kurių atlikimo tvarka nustatyta Reglamento (EEB) 

Nr. 2913/92 84–90 ir 137–144 straipsniuose bei Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 496–523 ir 553–

584 straipsniuose, taikomos naujosiose valstybėse narėse atsižvelgiant į šias konkrečias nuostatas: 

 

– jei skolos muitinei dydis nustatomas remiantis importuotų prekių rūšimi, tarifiniu klasifikavimu, 

kiekiu, muitine verte ir kilme jų pateikimo šiai procedūrai įforminti metu, ir jei jų pateikimo šiai 

procedūrai įforminti deklaracija buvo priimta iki įstojimo dienos, šie veiksniai nustatomi pagal 

teisės aktus, taikytus atitinkamoje naujojoje valstybėje narėje iki įstojimo dienos. 

 

– jei užbaigus procedūrą, atsiranda skola muitinei, siekiant sudaryti vienodas galimybes esamose 

valstybėse narėse ir naujosiose valstybėse narėse įsteigtiems leidimų turėtojams, nuo įstojimo 

dienos kompensacinės palūkanos už nesumokėtus importo muitus mokamos laikantis Bendrijos 

teisės aktuose nustatytų sąlygų. 
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17. Laikinojo išvežimo perdirbti procedūros, kurių atlikimo tvarka nustatyta Reglamento (EEB) 

Nr. 2913/92 84–90 ir 145–160 straipsniuose bei Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 496–523 ir 585–

592 straipsniuose, taikomos naujosiose valstybėse narėse atsižvelgiant į šias konkrečias nuostatas: 

 

– Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 591 straipsnio antroji pastraipa mutatis mutandis taikoma 

laikinai išvežtoms prekėms, kurios buvo laikinai išvežtos iš naujųjų valstybių narių iki įstojimo 

dienos. 

 

KITOS NUOSTATOS 

 

18.  Leidimai taikyti muitinės procedūras, nurodytas Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 4 straipsnio 

16 dalies d, e ir g punktuose, galioja iki jų galiojimo termino pabaigos arba vienerius metus nuo 

įstojimo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė. 
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19. Skolos muitinei atsiradimo, įtraukimo į apskaitą ir išieškojimo išleidus prekes procedūros, 

nustatytos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 201–232 straipsniuose bei Reglamento (EEB)  

Nr. 2454/93 859–876a straipsniuose, taikomos naujosiose valstybėse narėse atsižvelgiant į šias 

konkrečias nuostatas: 

 

– išieškojimas vykdomas laikantis Bendrijos teisės aktuose nustatytų sąlygų. Tačiau jei skola 

muitinei atsirado iki įstojimo dienos, išieškojimą savo naudai vykdo atitinkama naujoji valstybė 

narė, laikydamasi joje iki įstojimo galiojusių sąlygų. 

 

20. Muitų grąžinimo ir atsisakymo juos išieškoti procedūros, nustatytos Reglamento (EEB) 

Nr. 2913/92 235–242 straipsniuose bei Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 877–912 straipsniuose, 

taikomos naujosiose valstybėse narėse atsižvelgiant į šias konkrečias nuostatas: 

 

– muitai grąžinami ir atsisakoma juos išieškoti laikantis Bendrijos teisės aktuose nustatytų sąlygų. 

Tačiau, jei muitai, kuriuos prašoma grąžinti ar neišieškoti, yra susiję su skola muitinei, kuri 

atsirado iki įstojimo dienos, tokius muitus savo lėšomis grąžina ir atsisako išieškoti atitinkama 

naujoji valstybė narė, laikydamasi joje iki įstojimo galiojusių sąlygų. 

 

 

______________ 
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V PRIEDO priedėlis  

 

V Priedo  2 skyriuje numatyto esamos pagalbos  

mechanizmo 1 punkto b papunktyje minėtų  

esamos pagalbos priemonių sąrašas 

 

Pastaba: Pagal V priedo 2 skyriuje numatytą esamos pagalbos mechanizmą šiame priedėlyje 
išvardytos pagalbos priemonės turi būti laikomos esama pagalba tiek, kiek jos patenka į jo 
pirmosios pastraipos taikymo sritį. 
 

Nr. 
VN Eil.

Nr. 
Metai 

Pavadinimas (originalus) Nacionalinės 
valstybės pagalbos 

monitoringo 
institucijos 

patvirtinimo data 

Trukmė 

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. 
 

 2004 7 29 2004–2018  

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

2004 11 18 2010 12 31 

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

2003 12 16 2010 12 31 

 
 

______________ 


