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MD 50/2/04 REV 2 
(AC50/1/04 REV1) 

 

ANNESS V 

 

 

Lista msemmija fl-Artikolu 21 ta’ l-Att ta’ l-Adeżjoni:  

disposizzjonijiet permanenti oħra 

 

1. LIĠI DWAR IL-KUMPANNIJI 

 

Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea: Parti Tlieta, Titolu I Moviment Liberu tal-Merkanzija 

 

MEKKANIŻMU SPEĊIFIKU 

 

Fir-rigward tal-Bulgarija jew tar-Rumanija, id-detentur, jew il-benefiċjarju, ta’ privattiva jew ta' 

ċertifikat ta’ protezzjoni supplimentari għal prodott farmaċewtiku reġistrat fi Stat Membru fi żmien 

meta tali protezzjoni ma setgħetx tinkiseb f’wieħed mill-Istati Membri ġodda msemmija hawn fuq 

għal dak il-prodott, jista' jinvoka d-drittijiet mogħtija minn dik il-privattiva jew minn dak iċ-

ċertifikat ta’ protezzjoni supplimentari sabiex jimpedixxi l-importazzjoni u l-kommerċjalizzazzjoni 

ta’ dak il-prodott fl-Istat Membru jew fl-Istati Membri fejn il-prodott in kwistjoni jgawdi 

protezzjoni permezz ta’ privattiva jew xi protezzjoni supplimentari, anki jekk il-prodott tqiegħed 

fis-suq f’dak l-Istat Membru ġdid għall-ewwel darba minnu jew bil-kunsens tiegħu. 
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(AC50/1/04 REV1) 

 

Kwalunkwe persuna li għandha l-ħsieb timporta jew tqiegħed fis-suq prodott farmaċewtiku kopert 

mill-paragrafu ta’ hawn fuq fi Stat Membru fejn il-prodott igawdi protezzjoni permezz ta’ privattiva 

jew ċertifikat ta' protezzjoni supplimentari għandha turi lill-awtoritajiet kompetenti fl-applikazzjoni 

rigward dik l-importazzjoni li ġiet mogħtija notifika ta’ xahar bil-quddiem lid-detentur jew lill-

benefiċjarju ta’ tali protezzjoni. 

 

 

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

 

2. POLITIKA DWAR IL-KOMPETIZZJONI 

 

 

Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea: Parti Tlieta, Titolu VI, Kapitolu 1 Regoli dwar il-

Kompetizzjoni 

 

1. L-iskemi ta’ għajnuna li ġejjin u l-għajnuna individwali li bdew isseħħu fi Stat Membru ġdid 

qabel id-data ta’ l-adeżjoni u li jkunu għadhom applikabbli wara dik id-data għandhom jiġu 

meqjusa, ma’ l-adeżjoni, bħala għajnuna eżistenti fis-sens ta’ l-Artikolu 88(1) tat-Trattat KE: 

 

(a) miżuri ta’ għajnuna li daħlu fis-seħħ qabel l-10 ta’ Diċembru 1994; 
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(b) miżuri ta’ għajnuna elenkati fl-Appendiċi għal dan l-Anness; 

 

(ċ) miżuri ta’ għajnuna li qabel id-data ta’ l-adeżjoni kienu valutati mill-awtorità, ta' l-Istat 

Membru l-ġdid, li tissorvelja l-għajnuna mill-Istat u nstabu kompatibbli ma’ l-acquis, u 

li dwarhom il-Kummissjoni ma ressqet l-ebda oġġezzjoni abbażi ta’ dubbji serji dwar il-

kompatibbiltà tal-miżura mas-suq komuni, skond il-proċedura stabbilita fil-paragrafu 2. 

 

Kull miżura li tibqa’ tapplika wara d-data ta’ l-adeżjoni li tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat u 

li ma tissodisfax il-kondizzjonijiet stabbiliti hawn fuq għandha, ma’ l-adeżjoni, tiġi meqjusa 

bħala għajnuna ġdida għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 88(3) tat-Trattat KE. 
 

Id-disposizzjonijiet ta’ hawn fuq ma japplikawx għall-għajununa lis-settur tat-trasport, u 

lanqas għall-attivitajiet konnessi mal-produzzjoni, l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ 

prodotti elenkati fl-Anness I mat-Trattat KE bl-eċċezzjoni ta’ prodotti tas-sajd u ta’ prodotti li 

ġejjin minnhom. 

 

Id-disposizzjonijiet ta’ hawn fuq ukoll ma għandhomx jippreġudikaw il-miżuri transitorji li 

jirrigwardaw il-Politika dwar il-Kompetizzjoni stabbiliti fl’Att u l-miżuri stabbiliti fl-Anness 

VII, Kapitolu 4, Sezzjoni B, ma' l-Att. 
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MD 166/5/04 REV 5 
(AC 166/1/05 REV 1) 

 

2. Safejn Stat Membru ġdid ikun jixtieq li l-Kummissjoni teżamina xi miżura ta’ għajnuna taħt 

il-proċedura deskritta fil-paragrafu 1(ċ), dan għandu regolarment jipprovdi lill-Kummissjoni 

bi: 

 

(a) lista tal-miżuri eżistenti ta’ għajnuna li jkunu ġew valutati mill-awtorità nazzjonali li 

tissorvelja l-għajnuna mill-Istat u li nstabu, minn dik l-awtorità, kompatibbli ma’ l-

acquis; u 

 

(b) kull informazzjoni oħra li hija essenzjali għall-valutazzjoni tal-kompatibbiltà tal-miżura 

ta’ għajnuna li għandha tiġi eżaminata, 

 

skond il-format għar-rapportaġġ konkret provdut mill-Kummissjoni. 

 

Jekk il-Kummissjoni ma toġġezzjonax għall-miżura eżistenti ta’ għajnuna abbażi ta’ dubbji 

serji dwar il-kompatibbiltà tal-miżura mas-suq komuni, fi żmien tliet xhur mir-riċezzjoni ta' l-

informazzjoni kompleta dwar dik il-miżura jew mir-riċezzjoni tad-dikjarazzjoni mill-Istat 

Membru l-ġdid li fiha jinforma lill-Kummissjoni li huwa jikkunsidra l-informazzjoni 

pprovduta bħala kompleta billi l-informazzjoni supplimentari mitluba mhijiex disponibbli jew 

tkun diġà ngħatat, il-Kummissjoni għandha titqies li ma tkun ressqet ebda oġġezzjoni. 
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Kull miżura ta’ għajnuna preżentata lill-Kummissjoni taħt il-proċedura deskritta fil-paragrafu 

1(ċ) qabel id-data ta’ l-adeżjoni hija soġġetta għall-proċedura ta’ hawn fuq irrispettivament 

mill-fatt li fil-perjodu ta’ l-eżami l-Istat Membru l-ġdid konċernat ikun diġà sar membru ta’ l-

Unjoni. 

 

3. Deċiżjoni tal-Kummissjoni li toġġezzjona għal xi miżura, fis-sens tal-paragrafu 1(ċ), għandha 

titqies bħala deċiżjoni li jingħata bidu għall-proċedura ta’ investigazzjoni formali fis-sens tar-

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 659/1999 tat-22 ta' Marzu 1999 li jistabbilixxi regoli 

dettaljati għall-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE 1. 

 

Jekk tali deċiżjoni tittieħed qabel id-data ta’ l-adeżjoni, id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ 

biss fid-data ta’ l-adeżjoni. 

 

                                                 
1  (ĠU L 83, 27.3.1999, p. 1).  Regolament kif emendat l-aħħar mill-Att ta’ l-Adeżjoni.  (ĠU L 

236, 23.9.2003, p. 33). 
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MD 166/5/04 REV 5 
(AC 166/1/05 REV 1) 

 

4. Mingħajr preġudizzju għall-proċeduri dwar għajnuna eżistenti previsti fl-Artikolu 88 tat-

Trattat KE, l-iskemi ta’ għajnuna u l-għajnuna individwali mogħtija fis-settur tat-trasport, li 

bdew isseħħu fi Stat Membru ġdid qabel id-data ta’ l-adeżjoni u li jkunu għadhom applikabbli 

wara dik id-data għandhom jiġu meqjusa bħala għajnuna eżistenti fis-sens ta' l-Artikolu 88(1) 

tat-Trattat KE soġġett għall-kondizzjoni li gejja: 

 

– il-miżuri ta’ għajnuna għandhom jiġu komunikati lill-Kummissjoni fi żmien erba’ xhur 

mid-data ta’ l-adeżjoni. Din il-komunikazzjoni għandha tinkludi informazzjoni dwar il-

bażi legali ta’ kull miżura. Il-miżuri ta’ għajnuna eżistenti kif ukoll il-pjanijiet biex 

jingħataw jew jinbidlu l-għajnuniet, komunikati lill-Kummissjoni qabel id-data ta’ l-

adeżjoni, għandhom jitqiesu li jkunu ġew komunikati fid-data ta’ l-adeżjoni. 

 

Dawn il-miżuri ta’ għajnuna għandhom jitqiesu bħala għajnuna "eżistenti" fis-sens ta' l-

Artikolu 88(1) tat-Trattat KE sa l-aħħar tat-tielet sena mid-data ta’ l-adeżjoni. 

 

L-Istati Membri l-ġodda għandhom, fejn ikun meħtieġ, jemendaw dawn il-miżuri ta’ għajnuna 

sabiex ikunu konformi mal-linji gwida applikati mill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mit-

tmiem tat-tielet sena mid-data ta’ l-adeżjoni.  Wara dik id-data, kull għajnuna li tinsab li tkun 

inkompatibbli ma’ dawk il-linji gwida għandha tkun meqjusa bħala għajnuna ġdida. 
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5. Fir-rigward tar-Rumanija, il-paragrafu 1(ċ) għandu japplikaw biss għal miżuri ta’ għajnuna 

valutati mill-awtorità Rumena li tissorvelja l-għajnuna mill-Istat wara tali data, li fir-rigward 

tagħhom il-Kummissjoni iddeċidiet, abbażi ta’ monitoraġġ kontinwu ta’ l-impenji assunti mir-

Rumanija fil-kuntest tan-negozjati dwar l-adeżjoni, li l-prestazzjoni Rumena fl-infurzar tar-

regoli dwar l-għajnuna mill-Istat fil-perjodu ta’ qabel l-adeżjoni laħqet livell sodisfaċenti.  

Tali livell sodisfaċenti għandu jiġi kunsidrat bħala milħuq biss ladarba r-Rumanija turi l-

applikazzjoni konsistenti ta’ kontroll sħiħ u adegwat fuq l-għajnuna mill-Istat relattivament 

għall-miżuri kollha ta’ għajnuna mogħtija fir-Rumanija, inklużi l-adozzjoni u l-

implimentazzjoni ta’ deċizjonijiet motivati kompletament u korrettament mill-awtorità 

Rumena li tissorvelja l-għajnuna mill-Istat li jkun fihom valutazzjoni preċiża tan-natura ta' l-

għajnuna Statali ta’ kull miżura u applikazzjoni korretta tal-kriterji ta’ kompatibbiltà. 

 

Il-Kummissjoni tista’ toġġezzjona, abbażi ta’ dubbji serji dwar il-kompatibbiltà mas-suq 

komuni, għal kwalunkwe miżura ta’ għajnuna mogħtija fil-perjodu ta’ qabel l-adeżjoni bejn l-

1 ta’ Settembru 2004 u d-data ffissata fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ hawn fuq li sabet li l-

prestazzjoni ta’ l-infurzar laħqet livell sodisfaċenti.  Tali deċiżjoni tal-Kummissjoni li 

toġġezzjona għal xi miżura għandha titqies bħala deċiżjoni biex tinbeda proċedura ta’ 

investigazzjoni formali fis-sens tar-Regolament (KE) Nru. 659/1999.  Jekk tali deċiżjoni 

tittieħed qabel id-data ta’ l-adeżjoni, id-deciżjoni għandha tidħol fis-seħħ biss fid-data ta’ l-

adeżjoni. 
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Fejn il-Kummissjoni tadotta deċiżjoni negattiva wara l-bidu tal-proċedura ta’ investigazzjoni 

formali, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi li r-Rumanija għandha tieħu kull miżura 

neċessarja biex tirkupra effettivament l-għajnuna mill-benefiċjarju.  L-għajnuna li għandha 

tiġi irkuprata għandha tinkludi imgħax b’rata adatta determinata skond ir-Regolament (KE) 

Nru. 794/2004 2, u li għandu jitħallas mill-istess data. 

 

                                                 
2  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 794/2004 tal-21.4.2004 li jimplimenta r-Regolament 

tal-Kunsill (KE) Nru. 659/1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ l-
Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE (ĠU L 140, 30.4.2004, p. 1). 
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MD 73/4/04 REV 4 
(AC 73/1/04 REV 1) 

3. AGRIKOLTURA 

 

 

(a) Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, Parti Tlieta, Titolu II, Agrikoltura 

 

1. Il-pussess tal-ħażniet pubbliċi miżmuma mill-Istati Membri ġodda fid-data ta’ l-adeżjoni u li 

jirriżultaw mill-politika tagħhom ta’ sostenn tas-suq għandu jiġi assunt mill-Komunità għall-

valur li jirriżulta mill-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 8 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 

1883/78 tat-2 ta' Awissu 1978 li jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-finanzjament ta’ l-

interventi mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Gwida u l-Garanzija, Taqsima tal-Garanzija 3.  

Il-pussess tal-ħażniet imsemmija għandu jiġi assunt biss bil-kondizzjoni li l-intervent 

pubbliku fir-rigward tal-prodotti in kwistjoni jiġi operat fil-Komunità u li l-ħażniet 

jissodisfaw ir-rekwiżiti Komunitarji dwar l-interventi.  

 

2. Kwalunkwe ħażna ta’ prodott, privata kif ukoll pubblika, li fid-data ta’ l-adeżjoni tkun 

f’ċirkolazzjoni libera fit-territorju ta’ l-Istati Membri ġodda u li teċċedi l-kwantità li tkun tista’ 

titqies bħala riport normali ta’ ħażna għandha tiġi eliminata bi spejjeż għall-Istati Membri 

ġodda.  

                                                 
3  ĠU L 216, 5.8.1978, p. 1.  Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 

1259/96 (ĠU L 163, 2.7.1996, p. 10). 
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Il-kunċett ta’ riport normali ta’ ħażna għandu jiġi definit għal kull prodott abbażi ta’ kriterji u 

għanijiet speċifiċi għal kull organizzazzjoni komuni tas-suq. 

 

3. Il-ħażniet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jitnaqqsu mill-kwantità li teċċedi r-riport 

normali ta’ ħażniet.  

 

4. Il-Kummissjoni għandha timplimenta u tapplika l-arranġamenti deskritti hawn fuq skond il-

proċedura stabbilita fl-Artikolu 13 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1258/1999 tas-17 ta' 

Mejju 1999 dwar il-finanzjament tal-politika komuni agrikola 4 jew, skond kif ikun il-każ, 

skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 42(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 

1260/2001 tat-30 ta' Ġunju 2001 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-

zokkor 5, jew fl-Artikoli korrispondenti tar-Regolamenti l-oħra dwar l-organizzazzjoni 

komuni tas-swieq agrikoli jew il-proċedura ta’ kumitat rilevanti kif determinata fil-liġi 

applikabbli. 

                                                 
4  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 103. 
5  ĠU L 178, 30.6.2001, p. 1.  Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni 

(KE) Nru 39/2004 (ĠU L 6, 10.1.2004, p. 16). 
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(b) Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, Parti Tlieta, Titolu VI, Kapitolu 1, Regoli dwar il-

Kompetizzjoni 

 

Bla preġudizzju għall-proċeduri dwar l-għajnuna eżistenti previsti fl-Artikolu 88 tat-Trattat KE, 

skemi ta’ għajnuna u għajnuna individwali mogħtija għal attivitajiet marbuta mal-produzzjoni, l-

ipproċessar jew it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti elenkati fl-Anness I mat-Trattat KE, bl-eċċezzjoni ta’ 

prodotti tas-sajd u prodotti derivati minnhom, li jkunu bdew jitwettqu fi Stat Membru ġdid qabel id-

data ta’ l-adeżjoni u li jkunu għadhom applikabbli wara dik id-data, għandhom jitqiesu bħala 

għajnuna eżistenti skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 88(1) tat-Trattat KE soġġett għall-kondizzjoni li 

ġejja: 

 

– il-miżuri ta’ għajnuna għandhom jiġu komunikati lill-Kummissjoni fi żmien erba’ xhur mid-

data ta’ l-adeżjoni. Din il-komunikazzjoni għandha tinkludi informazzjoni dwar il-bażi legali 

ta' kull miżura. Miżuri ta’ għajnuna eżistenti u pjanijiet sabiex jingħataw jew jinbidlu 

għajnuniet komunikati lill-Kummissjoni qabel id-data ta’ l-adeżjoni għandhom jitqiesu 

bħallikieku ġew komunikati fid-data ta’ l-adeżjoni.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika lista 

ta’ dawn l-għajnuniet.  

 

Dawn il-miżuri ta’ għajnuna għandhom jitqiesu bħala għajnuna "eżistenti" skond it-tifsira ta’ l-

Artikolu 88(1) tat-Trattat KE sa l-aħħar tat-tielet sena mid-data ta’ l-adeżjoni. 

 

L-Istati Membri ġodda għandhom, fejn ikun meħtieġ, jemendaw dawn il-miżuri ta’ għajnuna sabiex 

jikkonformaw mal-linji gwida applikati mill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-aħħar tat-tielet 

sena mid-data ta’ l-adeżjoni.  Wara dik id-data, kwalunkwe għajnuna li tinstab li tkun inkompatibbli 

ma’ dawk il-linji gwida għandha tiġi kkunsidrata bħala għajnuna ġdida. 
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4. UNJONI DOGANALI 

 

It-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, Taqsima Tlieta, Titolu I Moviment Liberu tal-

Merkanzija, Kapitolu 1, L-Unjoni Doganali 

 

31992 R 2913: Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-

Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1) kif l-aħħar emendat bi: 

 

– 12003 T: Att dwar il-kondizzjonijiet ta’ l-adeżjoni u l-aġġustamenti lit-Trattati - Adeżjoni tar-

Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta’ l-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-

Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta’ l-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, 

tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka (ĠU L 

236, 23.9.2003, p. 33); 

 

31993 R 2454: Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru. 2454/93 tat-2 ta’ Lulju 1993 li 

jistabbilixxi disposizzjonijiet għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 

2913/92 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1), kif l-aħħar 

emendat bi: 

 

– 32003 R 2286: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 2286/2003 tat-18.12.2003 (ĠU L 

343, 31.12.2003, p. 1).  
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Ir-Regolament (KEE) Nru. 2913/92 u r-Regolament (KEE) Nru. 2454/93 għandhom japplikaw 

għall-Istati Membri l-ġodda soġġett għad-disposizzjonijiet speċifiċi li ġejjin: 

 

PROVA TA’ STATUS KOMUNITARJU (KUMMERĊ FI ĦDAN IL-KOMUNITÀ MKABBRA) 

 

1. Minkejja l-Artikolu 20 tar Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2913/92, il-merkanziji li fid-

data ta’ l-adeżjoni jinsabu maħżuna temporanjament jew taħt xi wieħed jew waħda mit-trattamenti 

jew proċeduri doganali msemmija fl-Artikolu 4(15)(b) u (16)(b) sa (g) ta’ dak ir-Regolament fil-

Komunità mkabbra, jew li jkunu qegħdin jiġu trasportati wara li kienu soġġetti għall-formalitajiet 

ta’ l-esportazzjoni fil-Komunità mkabbra, għandhom ikunu ħielsa mid-dazji doganali u miżuri 

doganali oħra meta jiġu ddikjarati għall-ħelsien fiċ-ċirkolazzjoni libera fil-Komunità mkabbra bil-

kondizzjoni li tiġi preżentata wieħed jew waħda minn dawn li ġejjin: 

 

(a) prova ta’ l-oriġini preferenzjali maħruġa jew kompilata korrettament qabel id-data ta’ l-

adeżjoni, taħt wieħed mill-Ftehim Ewropej elenkati hawn taħt jew taħt il-ftehim preferenzjali 

ekwivalenti konklużi bejn l-Istati Membri ġodda bejniethom, u li tinkludi projbizzjoni tar-

restituzzjoni tad-dazji doganali jew ta' eżenzjoni minn tali dazji doganali fuq materjali mhux 

oriġinarji użati fil-manifattura tal-prodotti li għalihom hija maħruġa jew kompilata prova ta' l-

oriġini (ir-regola ta' projbizzjoni tar-restituzzjoni); 
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Il-Ftehim Ewropej: 

 

– 21994 A 1231 (24) Bulgarija: Ftehim Ewropew li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-

Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-

Bulgarija, min-naħa l-oħra – Protokoll 4 li jikkonċerna d-definizzjoni tal-kunċett ta’ 

"prodotti oriġinarji"u l-metodi ta’ koperazzjoni 6; 

 

– 21994 A 1231 (20) Rumanija: Ftehim Ewropew li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-

Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Rumanija, 

min-naħa l-oħra – Protokoll 4 li jikkonċerna d-definizzjoni tal-kunċett ta’ "prodotti 

oriġinarji"u l-metodi ta’ koperazzjoni amministrattiva 7; 

 

(b) kwalunkwe wieħed mill-mezzi ta’ prova ta’ status Komunitarju msemmija fl-Artikolu 314ċ 

tar-Regolament (KEE) Nru. 2454/93; 

 

(ċ) carnet tal-ATA maħruġ qabel id-data ta’ l-adeżjoni fi Stat Membru attwali jew fi Stat Membru 

ġdid. 

                                                 
6  ĠU L 358, 31.12.1994, p. 3.  Protokoll kif l-aħħar emendat mid-Deċiżjoni Nru. 1/2003 tal-

Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE/Bulgarija ta’ l-4.6.2003 (ĠU L 191, 30.7.2003, p. 1). 
7  ĠU L 357, 31.12.1994, p. 2.  Protokoll kif l-aħħar emendat mid-Deċiżjoni Nru. 2/2003 tal-

Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE/Rumanija tal-25.9.2003 (li għadha mhijiex pubblikata  
fil-Ġurnal Uffiċjali). 
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2. Ghall-finijiet tal-ħruġ tal-provi msemmija fil-paragrafu 1(b) hawn fuq, b’referenza għas-

sitwazzjoni fid-data ta’ l-adeżjoni u b’żjieda mad-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 4(7) tar-

Regolament (KEE) Nru. 2913/92, "merkanzija Komunitarja" għandha tfisser merkanzija: 

 

– ottenuta interament fit-territorju ta’ kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri l-ġodda taħt 

kondizzjonijiet identiċi għal dawk ta’ l-Artikolu 23 tar-Regolament (KEE) Nru. 2913/92 u li 

ma tinkorporax merkanzija importata minn pajjiżi jew territorji oħra; jew 

 

– importata minn pajjiżi jew territorji oħra ħlief il-pajjiż konċernat, u meħlusa għaċ-

ċirkolazzjoni libera f’dak il-pajjiż; jew 

 

– ottenuta jew prodotta fil-pajjiż konċernat, jew minn merkanzija msemmija fit-tieni inċiż ta’ 

dan il-paragrafu biss jew minn merkanzija imsemmija fl-ewwel u fit-tieni inċiżi ta’ dan il-

paragrafu. 

 

3. Għall-finijiet tal-verifikazzjoni tal-provi msemmija fil-paragrafu 1(a) hawn fuq, għandhom 

japplikaw id-disposizzjonijiet li jikkonċernaw id-definizzjoni tal-kunċett ta’ "prodotti oriġinarji" u l-

metodi ta’ koperazzjoni amministrattiva taħt il-Ftehim Ewropej rispettivi jew il-ftehim preferenzjali 

ekwivalenti konklużi bejn l-Istati Membri l-ġodda bejniethom.  Talbiet għal verifikazzjoni 

sussegwenti ta’ dawk il-provi għandhom jiġu aċċettati mill-awtoritajiet doganali kompetenti ta’ l-

Istati Membri attwali u ta’ l-Istati Membri l-ġodda għal perjodu ta’ tliet snin wara l-ħruġ tal-prova 

ta' l-oriġini konċernata u jistgħu jsiru minn dawk l-awtoritajiet għal perjodu ta’ tliet snin wara li 

tkun ġiet aċċettata l-prova ta' l-oriġini b’sostenn ta’ dikjarazzjoni ta’ ċirkolazzjoni libera. 
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PROVA TA' L-ORIĠINI PREFERENZJALI (KUMMERĊ MA’ PAJJIŻI TERZI, INKLUŻA T-

TURKIJA, FIL-QAFAS TAL-FTEHIM PREFERENZJALI DWAR L-AGRIKOLTURA, IL-

FAĦAM U PRODOTTI TA’ L-AZZAR) 

 

4.  Bla ħsara għall-applikazzjoni ta’ kwalunkwe miżura li tirriżulta mill-politika kummerċjali 

komuni, għandha tiġi aċċettata fl-Istati Membri l-ġodda rispettivi prova ta' l-oriġini regolarment 

maħruġa minn pajjizi terzi jew kompilata fil-qafas ta’ ftehim preferenzjali konklużi mill-Istati 

Membri l-ġodda ma’ dawk il-pajjiżi jew maħruġa jew kompilata fil-qafas ta’ leġislazzjoni 

nazzjonali unilaterali ta’ l-Istati Membri l-ġodda, sakemm: 

 

(a) l-otteniment ta’ din l-oriġini jagħti trattament tariffarju preferenzjali abbażi tal-miżuri 

tariffarji preferenzjali kontenuti fi ftehim jew f’arranġamenti li l-Komunità ikkonkludiet ma’ 

pajjiżi terzi jew gruppi ta’ pajjiżi jew li adottat fir-rigward tagħhom, kif imsemmi fl-Artikolu 

20(3)(d) u (e) tar-Regolament (KEE) Nru. 2913/92; u 

 

(b) il-prova ta’ l-oriġini u d-dokumenti tat-trasport inħarġu jew ġew kompilati mhux aktar tard 

mill-jum ta’ qabel id-data ta’ l-adeżjoni; u 

 

(ċ) il-prova ta’ l-oriġini tiġi preżentata lill-awtoritajiet doganali fi żmien erba’ xhur mid-data ta’ l-

adeżjoni. 
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Fejn merkanzija ġiet dikjarata għall-ħelsien għaċ-ċirkolazzjoni libera fi Stat Membru ġdid qabel id-

data ta’ l-adeżjoni, tista’ tiġi aċċettata wkoll fl-Istat Membru l-ġdid konċernat prova ta’ l-oriġini 

maħruġa jew kompilata retrospettivament taħt ftehim preferenzjali jew arranġamenti fis-seħħ f’dak 

l-Istat Membru l-ġdid fid-data tal-ħelsien għaċ-ċirkolazzjoni libera, sakemm tiġi preżentata lill-

awtoritajiet doganali matul il-perjodu ta’ erba’ xhur mid-data ta’ l-adeżjoni. 

 

5. Il-Bulgarija u r-Rumanija huma awtorizzati jżommu l-awtorizzazzjonijiet li bihom ġie mogħti 

l-istatus ta’ "esportaturi approvati" fil-qafas ta’ ftehim konklużi ma’ pajjiżi terzi, sakemm: 

 

(a) tali disposizzjoni tkun stipulata wkoll fil-ftehim konklużi qabel id-data ta’ l-adeżjoni minn 

dawk il-pajjiżi terzi mal-Komunità; u 

 

(b) l-esportaturi approvati japplikaw ir-regoli ta’ l-oriġini stipulati f’dawk il-ftehim. 

 

Dawn l-awtorizzazzjonijiet għandhom jiġu sostitwiti mill-Istati Membri l-ġodda, mhux iżjed tard 

minn sena wara d-data ta’ l-adeżjoni, b’awtorizzazzjonijiet ġodda maħruġa taħt il-kondizzjonijiet 

tal-liġi Komunitarja. 
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6. Għall-finijiet tal-verifikazzjoni tal-provi msemmija fil-paragrafu 4, għandhom japplikaw id-

disposizzjonijiet li jikkonċernaw id-definizzjoni tal-kunċett ta’ "prodotti oriġinarji" u l-metodi ta’ 

koperazzjoni amministrattiva tal-ftehim jew l-arranġamenti rilevanti.  Talbiet għal verifikazzjoni 

sussegwenti ta’ dawk il-provi għandhom jiġu aċċettati mill-awtoritajiet doganali kompetenti ta’ l-

Istati Membri attwali u ta’ l-Istati Membri l-ġodda għal perjodu ta’ tliet snin wara l-ħruġ tal-prova 

ta' l-oriġini konċernata u jistgħu jsiru minn dawk l-awtoritajiet għal perjodu ta’ tliet snin wara li 

tkun ġiet aċċettata l-prova ta’ l-oriġini b’sostenn ta’ dikjarazzjoni ta’ ċirkolazzjoni libera. 

 

7. Bla ħsara għall-applikazzjoni ta’ kwalunkwe miżura li tirriżulta mill-politika kummerċjali 

komuni, għandha tiġi aċċettata fl-Istati Membri l-ġodda prova ta' l-oriġini maħruġa 

retrospettivament minn pajjiżi terzi fil-qafas ta’ ftehim preferenzjali konklużi mill-Komunità ma’ 

dawk il-pajjiżi għall-ħelsien għaċ-ċirkolazzjoni libera ta’ merkanzija li fid-data ta’ l-adeżjoni hija fi 

triqitha jew f’ħażna temporanja, f’maħżen doganali jew f’żona ħielsa f’wieħed minn dawn il-pajjiżi 

terzi jew f’dak l-Istat Membru l-ġdid, sakemm l-Istat Membru l-ġdid li fih iseħħ il-ħelsien għaċ-

ċirkolazzjoni libera ma kellu ebda ftehim ta’ kummerċ ħieles fis-seħħ mal-pajjiż terz, fir-rigward 

tal-prodotti konċernati, fil-mument meta d-dokumenti tat-trasport inħarġu, u sakemm: 

 

(a) l-akkwist ta’ tali oriġini jagħti trattament tariffarju preferenzjali abbażi tal-miżuri tariffarji 

preferenzjali li jinsabu fil-ftehim jew fl-arranġamenti li l-Komunità kkonkludiet ma’ pajjiżi 

terzi jew gruppi ta’ pajjiżi jew li adottat fir-rigward tagħhom, kif imsemmi fl-Artikolu 

20(3)(d) u (e) tar-Regolament (KEE) Nru. 2913/92; u 
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(b) id-dokumenti tat-trasport inħarġu mhux aktar tard mill-jum ta’ qabel id-data ta’ l-adeżjoni; u 

 

(ċ) il-prova ta' l-oriġini maħruġa retrospettivament hija preżentata lill-awtoritajiet doganali fi 

żmien erba’ xhur mid-data ta’ l-adeżjoni. 

 

8. Għall-finijiet tal-verifikazzjoni tal-provi msemmija fil-paragrafu 7, għandhom japplikaw id-

disposizzjonijiet li jikkonċernaw id-definizzjoni tal-kunċett ta’ "prodotti oriġinarji" u l-metodi ta’ 

koperazzjoni amministrattiva tal-ftehim jew l-arranġamenti rilevanti. 

 

PROVA TA’ STATUS TAĦT ID-DISPOSIZZJONIJIET DWAR IĊ-ĊIRKOLAZZJONI LIBERA 

GĦAL PRODOTTI INDUSTRIJALI FL-UNJONI DOGANALI KE-TURKIJA 
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9. Għandhom jiġu aċċettati provi ta’ oriġini regolarment maħruġa mit-Turkija jew minn Stat 

Membru ġdid fil-qafas ta’ ftehim ta’ kummerċ preferenzjali applikati bejniethom u li jippermettu 

kumulazzjoni ta’ oriġini mal-Komunità ibbażata fuq regoli identiċi ta’ oriġini u projbizzjoni ta’ 

kwalunkwe restituzzjoni jew sospensjoni mid-dazji doganali fuq il-merkanzija konċernata, fil-

pajjiżi rispettivi bħala prova ta’ status taħt id-disposizzjonijiet dwar iċ-ċirkolazzjoni libera għal 

prodotti industrijali, stabbiliti fid-Deċiżjoni Nru. 1/95 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni KE-Turkija 8, 

sakemm:  

 

(a) il-prova ta' l-oriġini u d-dokumenti tat-trasport inħarġu mhux aktar tard mill-jum ta’ qabel id-

data ta’ l-adeżjoni; u 

 

(b) il-prova ta' l-oriġini tiġi preżentata lill-awtoritajiet doganali matul il-perjodu ta’ erba’ xhur 

mid-data ta’ l-adeżjoni. 

 

Fejn merkanzija ġiet dikjarata għall-ħelsien għal ċirkolazzjoni libera fit-Turkija jew fi Stat Membru 

ġdid, qabel id-data ta’ l-adeżjoni, fil-qafas ta’ ftehim ta’ kummerċ preferenzjali msemmijin hawn 

fuq, tista’ tiġi aċċettata wkoll prova ta' l-oriġini maħruġa retrospettivament taħt dawk il-ftehim 

sakemm tiġi preżentata lill-awtoritajiet doganali matul il-perjodu ta’ erba’ xhur mid-data ta’ l-

adeżjoni. 

                                                 
8  Deċiżjoni Nru. 1/95 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni KE-Turkija tat-22.12.1995 dwar l-

implimentazzjoni tal-fażi finali ta’ l-Unjoni Doganali (ĠU L 35, 13.2.1996, p. 1).  Deċiżjoni 
kif l-aħħar emendata mid-Deċiżjoni Nru. 2/99 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni KE-Turkija (ĠU 
L 72, 18.3.1999, p. 36). 
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10. Għall-finijiet tal-verifikazzjoni tal-provi msemmija fil-paragrafu 9, għandhom japplikaw id-

disposizzjonijiet li jikkonċernaw id-definizzjoni tal-kunċett ta’ "prodotti oriġinarji" u l-metodi ta’ 

koperazzjoni amministrattiva tal-ftehim preferenzjali rilevanti.  Għandhom jiġu aċċettati talbiet għal 

verifikazzjoni sussegwenti ta’ dawk il-provi mill-awtoritajiet doganali kompetenti ta’ l-Istati 

Membri attwali u ta’ l-Istati Membri l-ġodda għal perjodu ta’ tliet snin wara l-ħruġ tal-prova ta' l-

oriġini konċernata u jistgħu jsiru minn dawk l-awtoritajiet għal perjodu ta’ tliet snin wara li tkun 

ġiet aċċettata l-prova ta' l-oriġini b’sostenn ta’ dikjarazzjoni ta’ ċirkolazzjoni libera. 

 

11. Bla ħsara għall-applikazzjoni ta’ kwalunkwe miżura li tirriżulta mill-politika kummerċjali 

komuni, għandu jiġi aċċettat fl-Istati Membri l-ġodda ċertifikat ta’ moviment A.TR maħruġ taħt id-

disposizzjonijiet dwar iċ-ċirkolazzjoni libera għal prodotti industrijali, stabbiliti fid-Deċiżjoni Nru. 

1/95 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni KE-Turkija tat-22 ta’ Diċembru 1995, għall-ħelsien għaċ-

ċirkolazzjoni libera ta’ merkanzija li fid-data ta’ l-adeżjoni hija fi triqitha wara li kienet soġġetta 

għall-formalitajiet ta’ esportazzjoni fil-Komunità jew it-Turkija, jew hija f’ħażna temporanja jew 

taħt xi proċedura doganali msemmija fl-Artikolu 4(16)(b) sa (h) tar-Regolament (KEE) Nru. 

2913/92 fit-Turkija jew f’dak l-Istat Membru l-ġdid, sakemm: 

 

(a) ma tiġi preżentata ebda prova ta' l-oriġini kif imsemmi fil-paragrafu 9 għall-merkanzija 

konċernata; u 
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(b) il-merkanzija tikkonforma mal-kondizzjonijiet għall-implimentazzjoni tad-disposizzjonijiet 

dwar iċ-ċirkolazzjoni libera għal prodotti industrijali; u 

 

(ċ) id-dokumenti tat-trasport inħarġu mhux aktar tard mill-jum ta’ qabel id-data ta’ l-adeżjoni; u 

 

(d) iċ-ċertifikat ta’ moviment A.TR jiġi preżentat lill-awtoritajiet doganali fi żmien erba’ xhur 

mid-data ta’ l-adeżjoni. 

 

12. Għall-finijiet tal-verifikazzjoni taċ-ċertifikati ta’ moviment A.TR imsemmija fil-paragrafu 11 

hawn fuq, għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet li jikkonċernaw il-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ 

moviment A.TR u l-metodi ta’ koperazzjoni amministrattiva taħt id-Deċiżjoni Nru. 1/2001 tal-

Kumitat ta’ Koperazzjoni Doganali KE-Turkija9. 

 

PROĊEDURI DOGANALI 

 

13. Il-ħażna temporanja u l-proċeduri doganali msemmija fl-Artikolu 4(16) (b) sa (h) tar-

Regolament (KEE) Nru. 2913/92 li ġew mibdija qabel l-adeżjoni għandhom jintemmu jew jitwettqu 

taħt il-kondizzjonijiet tal-leġislazzjoni Komunitarja. 

                                                 
9  Deċiżjoni Nru. 1/2001 tal-Kumitat ta’ Koperazzjoni Doganali KE-Turkija tat-28.3.2001 li 

temenda d-Deċizjoni Nru. 1/96 li tistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tad-
Deċiżjoni Nru 1/95 tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni KE-Turkija (ĠU L 98, 7.4.2001, p. 31).  
Deċiżjoni kif l-aħħar emendata mid-Deċiżjoni Nru. 1/2003 tal-Kumitat ta’ Koperazzjoni 
Doganali KE-Turkija (ĠU L 28, 4.2.2003, p. 51). 
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Fejn it-tmiem jew it-twettiq jagħti lok għal dejn doganali, l-ammont ta’ dazju ta’ l-importazzjoni li 

għandu jitħallas għandu jkun dak fis-seħħ meta sar id-dejn doganali skond it-Tariffa Doganali 

Komuni u l-ammont imħallas għandu jkun ikkunsidrat bħala parti mir-riżorsi proprji tal-Komunità. 

 

14. Il-proċeduri li jirregolaw it-tqegħid f’imħażen doganali stipulati fl-Artikoli 84 sa 90 u 98 sa 

113 tar-Regolament (KEE) Nru. 2913/92 u l-Artikoli 496 sa 535 tar-Regolament (KEE) Nru. 

2454/93 għandhom japplikaw għall-Istati Membri l-ġodda skond id-disposizzjonijiet speċifiċi li 

ġejjin: 

 

– fejn l-ammont ta’ dejn doganali jiġi kalkolat abbażi tan-natura tal-merkanzija importata, tal-

valur għall-finijiet doganali u tal-kwantità ta’ merkanzija importata fil-mument li ġiet aċċettata 

d-dikjarazzjoni għat-tqegħid tagħhom f’maħżen doganali u fejn dik id-dikjarazzjoni ġiet 

aċċettata qabel id-data ta’ l-adeżjoni, dawn l-elementi għandhom jirriżultaw mil-leġislazzjoni 

applikabbli qabel id-data ta’ l-adeżjoni fl-Istat Membru l-ġdid konċernat. 
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15. Il-proċeduri li jirregolaw il-perfezzjonament attiv stabbiliti fl-Artikoli 84 sa 90 u 114 sa 129 

tar-Regolament (KEE) Nru. 2913/92 u l-Artikoli 496 sa 523 u 536 sa 550 tar-Regolament (KEE) 

Nru. 2454/93 għandhom japplikaw għall-Istati Membri l-ġodda soġġett għad-disposizzjonijiet 

speċifiċi li ġejjin: 

 

– fejn l-ammont ta’ dejn doganali jiġi kalkolat abbażi tan-natura tal-merkanzija importata, tal-

klassifikazzjoni tariffarja tagħha, tal-kwantità tagħha, tal-valur għall-finijiet doganali u ta' l-

oriġini tal-merkanzija importata fil-mument li tkun ġiet imqiegħda taħt il-proċedura u fejn id-

dikjarazzjoni għat-tqegħid tal-merkanzija taħt il-proċedura ġiet aċċettata qabel id-data ta’ l-

adeżjoni, dawn l-elementi għandhom joħorġu mil-leġislazzjoni applikabbli qabel id-data ta’ l-

adeżjoni fl-Istat Membru l-ġdid konċernat; 

 

– fejn it-twettiq jirriżulta f’dejn doganali, għandhom jitħallsu interessi kumpensattivi, sabiex 

tinżamm l-ekwità bejn id-detenturi ta' awtorizzazzjonijiet stabbiliti fl-Istati Membri attwali u 

dawk fl-Istati Membri l-ġodda, fuq id-dazji ta’ l-importazzjoni dovuti skond il-kondizzjonijiet 

tal-leġislazzjoni Komunitarja mid-data ta’ l-adeżjoni; 

 

– jekk id-dikjarazzjoni għall-perfezzjonament attiv kienet aċċettata taħt sistema ta’ restituzzjoni, 

ir-restituzzjoni għandha ssir skond il-kondizzjonijiet tal-leġislazzjoni Komunitarja, mill-Istat 

Membru l-ġdid u bl-spejjeż tiegħu, fejn id-dejn doganali li għalih tintalab ir-restituzzjoni sar 

qabel id-data ta’ l-adeżjoni. 



 

 
AA2005/ATT/Anness V/mt 25 

 

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

 

16. Il-proċeduri li jirregolaw l-importazzjoni temporanja stipulati fl-Artikoli 84 sa 90 u 137 sa 

144 tar-Regolament (KEE) Nru. 2913/92 u l-Artikoli 496 sa 523 u 553 sa 584 tar-Regolament 

(KEE) Nru. 2454/93 għandhom japplikaw għall-Istati Membri l-ġodda skond id-disposizzjonijiet 

speċifiċi li ġejjin: 

 

– fejn l-ammont tad-dejn doganali jiġi kalkolat abbażi tan-natura tal-merkanzija importata, tal-

klassifikazzjoni tariffarja tagħha, tal-kwantità tagħha, tal-valur għall-finijiet doganali u ta' l-

oriġini tal-merkanzija importata fil-mument li tkun ġiet imqiegħda taħt il-proċedura u fejn id-

dikjarazzjoni għat-tqegħid tal-merkanzija taħt il-proċedura ġiet aċċettata qabel id-data ta’ l-

adeżjoni, dawn l-elementi għandhom joħorġu mil-leġislazzjoni applikabbli qabel id-data ta’ l-

adeżjoni fl-Istat Membru l-ġdid konċernat; 

 

– fejn it-twettiq jirriżulta f’dejn doganali, għandhom jitħallsu interessi kumpensattivi, sabiex 

tinżamm l-ekwità bejn id-detenturi ta' awtorizzazzjonijiet stabbiliti fl-Istati Membri attwali u 

dawk fl-Istati Membri l-ġodda, fuq id-dazji ta’ l-importazzjoni dovuti skond il-kondizzjonijiet 

tal-leġislazzjoni Komunitarja mid-data ta’ l-adeżjoni. 
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17. Il-proċeduri li jirregolaw il-perfezzjonament passiv stipulati fl-Artikoli 84 sa 90 u 145 sa 160 

tar-Regolament (KEE) Nru. 2913/92 u l-Artikoli 496 sa 523 u 585 sa 592 tar-Regolament (KEE) 

Nru. 2454/93 għandhom japplikaw għall-Istati Membri l-ġodda soġġett għad-disposizzjonijiet 

speċifiċi li ġejjin: 

 

– l-Artikolu 591, it-tieni paragrafu, tar-Regolament (KEE) Nru. 2454/93 għandu japplika mutatis 

mutandis fir-rigward ta’ merkanzija għall-esportazzjoni temporanja li tkun ġiet esportata 

temporanjament mill-Istati Membri l-ġodda qabel id-data ta’ l-adeżjoni. 

 

DISPOSIZZJONIJIET OĦRA 

 

18.  L-awtorizzazzjonijiet li jkunu ngħataw qabel id-data ta’ l-adeżjoni għall-użu tal-proċeduri 

doganali li hemm referenza għalihom fil-paragrafi 4(16)(d), (e) u (g) tar-Regolament (KEE) Nru. 

2913/92 għandhom ikunu validi sa l-aħħar tal-validità tagħhom jew sa sena wara d-data ta’ l-

adeżjoni, skond liema tiġi l-ewwel. 
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19. Il-proċeduri li jirregolaw il-ħolqien ta’ dejn doganali, l-entrati fil-kotba tal-kontijiet u l-

irkupru wara l-ħelsien ta' merkanzija stabbiliti fl-Artikoli 201 sa 232 tar-Regolament (KEE) Nru. 

2913/92 u l-Artikoli 859 sa 876a tar-Regolament (KEE) Nru. 2454/93 għandhom japplikaw għall-

Istati Membri l-ġodda skond id-disposizzjonijiet speċifiċi li ġejjin: 

 

– l-irkupru għandu jsir skond il-kondizzjonijiet tal-liġi Komunitarja. Madanakollu, fejn id-dejn 

doganali sar qabel id-data ta’ l-adeżjoni, l-irkupru għandu jsir skond il-kondizzjonijiet fis-seħħ 

qabel l-adeżjoni fl-Istat Membru l-ġdid konċernat, minnu u favur tiegħu stess. 

 

20. Il-proċeduri li jiggvernaw il-ħlas lura u l-maħfra ta’ dazju stipulati fl-Artikoli 235 sa 242 tar-

Regolament (KEE) Nru. 2913/92 u l-Artikoli 877 sa 912 tar-Regolament (KEE) Nru. 2454/93 

għandhom japplikaw għall-Istati Membri l-ġodda skond id-disposizzjonijiet speċifiċi li ġejjin: 

 

– il-ħlas lura u l-maħfra tad-dazji għandhom isiru skond il-kondizzjonijiet tal-liġi Komunitarja.  

Madanakollu, fejn id-dazji li għalihom issir talba sabiex jiġu mħallsa lura jew maħfura 

għandhom x’jaqsmu ma’ dejn doganali li jkun sar qabel id-data ta’ l-adeżjoni, il-ħlas lura u l-

maħfra tad-dazji għandhom isiru skond il-kondizzjonijiet fis-seħħ qabel l-adeżjoni fl-Istat 

Membru l-ġdid konċernat, minnu u bl-ispejjez tiegħu. 

 

_________________ 
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Appendiċi ta' L-ANNESS V 

 

 

Lista ta’ miżuri eżistenti ta’ għajnuna  

msemmija fil-punt 1(b) tal-mekkaniżmu eżistenti ta’ għajnuna  

previst fil-Kapitolu 2 ta’ l-Anness V 

 

Nota: Il-miżuri ta’ għajnuna elenkati f’dan l-Appendiċi għandhom biss jitqiesu bħala għajnuna 
eżistenti għall-finijiet tal-mekkaniżmu eżistenti ta’ għajnuna stabbilit f'Kapitolu 2 ta' l-Anness V sa 
fejn dawn jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ l-ewwel paragrafu tiegħu. 
 

Nru. 
 

MS Nr Yr 

Titolu (oriġinali) Data ta’ 
approvazzjoni mill-
awtorità nazzjonali 
għas-sorveljanza ta’ 
l-għajnuna mill-Istat 

Tul ta’ 
żmien 

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 

 

 

______________________ 


