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ANEXO V 

 

Lista a que se refere o artigo 21.º do Acto de Adesão: outras 

disposições permanentes 

 

1. DIREITO DAS SOCIEDADES 

 

Tratado que institui a Comunidade Europeia: Parte III, Título I – A livre circulação de mercadorias 

 

MECANISMO ESPECÍFICO 

 

No que se refere à Bulgária ou à Roménia, o titular – ou o beneficiário – de uma patente ou de um 

certificado complementar de protecção de um produto farmacêutico pedido num Estado-Membro 

numa data em que não era possível obter essa protecção num dos novos Estados-Membros acima 

referidos para esse produto, pode invocar os direitos conferidos por essa patente ou certificado 

complementar de protecção para impedir a importação e a comercialização desse produto no Estado 

ou Estados-Membros em que o produto em questão goza da protecção conferida pela patente ou 

pelo certificado complementar de protecção, mesmo que o referido produto tenha sido colocado no 

mercado pela primeira vez nesse novo Estado-Membro por ele próprio ou com o seu consentimento. 
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Qualquer pessoa que tencione importar ou comercializar um produto farmacêutico abrangido pelo 

parágrafo anterior para um Estado-Membro onde o produto goze de protecção conferida pela 

patente ou de protecção suplementar, deve provar às autoridades competentes, no pedido relativo a 

essa importação, que o titular ou o beneficiário dessa produção foi previamente notificado com o 

prazo de um mês. 

 

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

 

2. POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA 

 

Tratado que institui a Comunidade Europeia: Parte III, Título VI, Capítulo 1 – As regras de 

concorrência 

 

1. Os regimes de auxílio e os auxílios individuais a seguir indicados em execução num novo 

Estado-Membro antes da data da adesão e que continuem a ser aplicáveis depois dessa data 

devem ser considerados, no momento da adesão, auxílios existentes na acepção do n.º 1 do 

artigo 88.º do Tratado CE: 

 

a) Medidas de auxílio em execução antes de 10 de Dezembro de 1994; 
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b) Medidas de auxílio enumeradas no Apêndice ao presente Anexo; 

 

c) Medidas de auxílio que, antes da data da adesão, tenham sido avaliadas pela autoridade 

de controlo dos auxílios estatais do novo Estado-Membro e consideradas compatíveis 

com o acervo, e às quais a Comissão não tenha levantado objecções motivadas por 

sérias dúvidas quanto à compatibilidade das medidas com o mercado comum, nos 

termos do ponto 2. 

 

Todas as medidas ainda aplicáveis após a data da adesão que constituam um auxílio estatal e 

não preencham as condições acima enunciadas são consideradas novos auxílios no momento 

da adesão, para efeitos do n.º 3 do artigo 88.º do Tratado CE. 

 
O acima disposto não se aplica aos auxílios ao sector dos transportes, nem às actividades 

associadas à produção, transformação ou comercialização dos produtos enumerados no 

Anexo I do Tratado CE excepto os produtos da pesca e produtos derivados. 

 

Além disso, o acima disposto não prejudica as medidas transitórias relativas à Política de 

Concorrência previstas no Acto nem as medidas previstas no Anexo VII, Capítulo 4, 

Secção B, do Acto. 
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2. Se um novo Estado-Membro desejar que a Comissão analise uma medida de auxílio ao abrigo 

do procedimento descrito na alínea c) do ponto 1, fornecerá regularmente à Comissão: 

 

a) Uma lista das medidas de auxílio existentes que tenham sido avaliadas pela autoridade 

nacional de controlo dos auxílios estatais e por ela consideradas compatíveis com o 

acervo, e 

 

b) Quaisquer outras informações essenciais para a avaliação da compatibilidade da medida 

de auxílio a analisar, 

 

segundo os requisitos concretos previstos pela Comissão em matéria de informações. 

 

Se a Comissão não se opuser à medida com base em sérias dúvidas quanto à compatibilidade 

da mesma com o mercado comum, no prazo de três meses a contar da data de recepção das 

informações completas sobre a medida de auxílio existente, ou de uma declaração de um novo 

Estado-Membro em que este informa a Comissão de que considera a informação prestada 

completa, em virtude de as informações adicionais pedidas não estarem disponíveis ou já 

terem sido prestadas, considera-se que a Comissão não levantou objecções. 
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Todas as medidas de auxílio apresentadas à Comissão nos termos da alínea c) do ponto 1 

antes da data da adesão devem ser sujeitas ao procedimento descrito supra, 

independentemente do facto de, durante o período de análise, o novo Estado-Membro em 

causa se ter entretanto tornado membro da União. 

 

3. Se a Comissão decidir levantar objecções a uma medida, na acepção da alínea c) do ponto 1, 

essa decisão será considerada uma decisão de início de um procedimento formal de 

investigação, na acepção do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de Março 

de 1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93.º do Tratado CE 1. 

 

Se for tomada antes da data da adesão, essa decisão apenas produzirá efeitos a partir da data 

da adesão. 

 

                                                 
1  JO L 83 de 27.3.1999, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de 

Adesão de 2003 (JO L 236 de 23.9.2003, p. 33). 
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4. Sem prejuízo dos procedimentos relativos aos auxílios existentes previstos no artigo 88.º do 

Tratado CE, os regimes de auxílio e os auxílios individuais concedidos ao sector dos 

transportes em execução num novo Estado-Membro antes da data da adesão e que continuem 

a ser aplicáveis depois dessa data devem ser considerados auxílios existentes na acepção do 

n.º 1 do artigo 88.º do Tratado CE nas seguintes condições: 

 

– as medidas de auxílio devem ser comunicadas à Comissão no prazo de quatro meses a 

contar da data da adesão. Essa comunicação deve incluir informações sobre a base 

jurídica de cada medida. As medidas de auxílio existentes e os projectos relativos à 

instituição ou alteração de quaisquer auxílios, comunicados à Comissão antes da data da 

adesão, serão considerados como tendo sido comunicados na data da adesão. 

 

Essas medidas de auxílio devem ser consideradas "auxílios existentes" na acepção do n.º 1 do 

artigo 88.º do Tratado CE até ao final do terceiro ano a contar da data da adesão. 

 

Os novos Estados-Membros devem alterar, sempre que necessário, as medidas de auxílio a 

fim de dar cumprimento às orientações aplicadas pela Comissão o mais tardar até ao final do 

terceiro ano a contar da data da adesão. Depois dessa data, os auxílios incompatíveis com as 

orientações supramencionadas serão considerados novos auxílios. 
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5. No que se refere à Roménia, a alínea c) do ponto 1 só será aplicável às medidas de auxílio 

avaliadas pela autoridade nacional de controlo dos auxílios estatais após a data, decidida pela 

Comissão com base num exame permanente dos compromissos assumidos pela Roménia no 

contexto das negociações de adesão, em que a Roménia tenha atingido um nível satisfatório 

em matéria de aplicação da lei no domínio dos auxílios estatais no período anterior à adesão. 

Considera-se que foi atingido um nível satisfatório quando a Roménia demonstrar que 

procede à execução coerente do controlo completo e adequado dos auxílios estatais em 

relação a todas as medidas de auxílio concedidas na Roménia, incluindo a aprovação e a 

implementação, por parte da autoridade nacional de controlo dos auxílios estatais, de decisões 

plena e correctamente fundamentadas que comportem uma avaliação precisa da natureza de 

auxílio estatal de cada medida e uma aplicação correcta do critério de compatibilidade. 

 

A Comissão pode levantar objecções, motivadas por sérias dúvidas quanto à compatibilidade 

com o mercado comum, a quaisquer medidas de auxílio concedido no período de pré-adesão 

entre 1 de Setembro de 2004 e a data estabelecida na decisão da Comissão referida supra, na 

qual se constata que a aplicação da lei em matéria de execução dos auxílios estatais atingiu um 

nível satisfatório. A decisão da Comissão de levantar objecções a uma medida será 

considerada uma decisão de início de um procedimento formal de investigação, na acepção do 

Regulamento (CE) n.º 659/1999. Se for tomada antes da data da adesão, essa decisão apenas 

produzirá efeitos a partir da data da adesão. 
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Sempre que aprovar uma decisão negativa após o início de um procedimento formal de 

investigação, a Comissão deve decidir que a Roménia deverá tomar todas as medidas 

necessárias para que o auxílio seja recuperado. O auxílio a recuperar deverá incluir juros a 

uma taxa adequada determinada de acordo com o Regulamento (CE) n.º 794/2004 1, exigíveis 

a partir da mesma data. 

                                                 
1  Regulamento (CE) n.º 794/2004 da Comissão, de 21 de Abril 2004, relativo à aplicação do 

Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, que estabelece as regras de execução do 
artigo 93.º do Tratado CE (JO L 140 de 30.4.2004, p. 1). 
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3. AGRICULTURA 

 

a) Tratado que institui a Comunidade Europeia: Parte III, Título II – A agricultura 

 

1. As existências públicas detidas à data da adesão pelos novos Estados-Membros e resultantes 

da sua política de apoio ao mercado devem ser tomadas a cargo pela Comunidade com o valor 

resultante da aplicação do artigo 8.º do Regulamento (CEE) n.º 1883/78 do Conselho, 

de 2 de Agosto de 1978, relativo às regras gerais sobre o financiamento das intervenções pelo 

Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola, Secção Garantia 1. A tomada a cargo só 

se efectua se os produtos em causa forem objecto de intervenção pública na Comunidade e se 

as existências corresponderem às exigências comunitárias em matéria de intervenção. 

 

2. As existências de produtos, privadas ou públicas, que se encontrem em livre prática à data da 

adesão no território dos novos Estados-Membros e que excedam, em quantidade, o que pode 

ser considerado uma existência normal de reporte devem ser eliminadas a expensas dos novos 

Estados-Membros. 

 

                                                 
1  JO L 216 de 5.8.1978, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo 

Regulamento (CE) n.º 1259/96 (JO L 163 de 2.7.1996, p. 10). 
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A noção de existência normal de reporte será definida para cada produto com base nos 

critérios e objectivos próprios de cada organização comum de mercado. 

 

3. As existências referidas no n.º 1 devem ser deduzidas das quantidades que excedam as 

existências normais de reporte. 

 

4. A Comissão deve executar e aplicar as disposições anteriores nos termos do artigo 13.º do 

Regulamento (CE) n.º 1258/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, relativo ao 

financiamento da política agrícola comum 1 ou, se adequado, nos termos do n.º 2 do 

artigo 42.º do Regulamento (CE) n.º 1260/2001 do Conselho, de 30 de Junho de 2001, que 

estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar 2, ou dos artigos 

correspondentes dos outros regulamentos que estabelecem a organização comum dos 

mercados agrícolas ou da comitologia relevante determinada pela legislação aplicável. 

                                                 
1  JO L 160 de 26.6.1999, p. 103. 
2  JO L 178 de 30.6.2001, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo 

Regulamento (CE) n.º 39/2004 (JO L 6 de 10.1.2004, p. 16). 
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b) Tratado que institui a Comunidade Europeia: Parte III, Título VI, Capítulo 1 – As regras de 

concorrência 

 

Sem prejuízo dos procedimentos relativos aos auxílios existentes previstos no artigo 88.º do 

Tratado CE, os regimes de auxílio e os auxílios individuais concedidos a actividades associadas à 

produção, transformação ou comercialização dos produtos enumerados no Anexo I do Tratado CE, 

com excepção dos produtos da pesca e produtos derivados, que tenham sido postos em execução 

num novo Estado-Membro antes da data da adesão e continuem a ser aplicáveis depois dessa data, 

devem ser considerados auxílios existentes na acepção do n.º 1 do artigo 88.º do Tratado CE, na 

seguinte condição: 

 

– as medidas de auxílio devem ser comunicadas à Comissão no prazo de quatro meses a contar 

da data da adesão. Essa comunicação deve incluir informações sobre a base jurídica de cada 

medida. As medidas de auxílio existentes e os projectos relativos à instituição ou alteração de 

quaisquer auxílios, comunicados à Comissão antes da data da adesão, serão considerados 

como tendo sido comunicados na data da adesão. A Comissão publicará uma lista desses 

auxílios. 

 

Essas medidas de auxílio devem ser consideradas "auxílios existentes" na acepção do n.º 1 do 

artigo 88.º do Tratado CE até ao final do terceiro ano a contar da data da adesão. 

 

Os novos Estados-Membros devem alterar, sempre que necessário, as medidas de auxílio a fim de 

dar cumprimento às orientações aplicadas pela Comissão o mais tardar até ao final do terceiro ano a 

contar da data da adesão. Depois dessa data, os auxílios incompatíveis com as orientações supra 

mencionadas serão considerados novos auxílios. 
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4. UNIÃO ADUANEIRA 

 

Tratado que institui a Comunidade Europeia: Parte III, Título I: "A livre circulação de 

mercadorias", Capítulo I: "A união aduaneira" 

 

31992 R 2913: Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que 

estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (JO L 302 de 19.10.1992, p. 1), com a última redacção 

que lhe foi dada por: 

 

– 12003 T: Acto relativo às condições de adesão e às adaptações dos Tratados – Adesão da 

República Checa, da República da Estónia, da República de Chipre, da República da Letónia, 

da República da Lituânia, da República da Hungria, da República de Malta, da República da 

Polónia, da República da Eslovénia e da República Eslovaca (JO L 236 de 23.9.2003, p. 33), 

 

31993 R 2454: Regulamento (CEE) n.º 2454/93 da Comissão, de 2 de Julho de 1993, que fixa 

determinadas disposições de aplicação do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do Conselho que 

estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (JO L 253 de 11.10.1993, p. 1), com a última redacção 

que lhe foi dada por: 

 

– 32003 R 2286: Regulamento (CE) n.º 2286/2003 da Comissão, de 18.12.2003 (JO L 343 

de 31.12.2003, p. 1). 
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Os Regulamentos (CEE) n.ºs 2913/92 e 2454/93 são aplicáveis aos novos Estados-Membros sob 

reserva das seguintes disposições específicas: 

 

PROVA DO ESTATUTO COMUNITÁRIO (TROCAS COMERCIAIS NA COMUNIDADE 

ALARGADA) 

 

1. Não obstante o artigo 20.º do Regulamento (CE) n.º 2913/92, as mercadorias que à data da 

adesão estejam em depósito temporário ou sujeitas a um dos destinos e regimes aduaneiros referidos 

na alínea b) do ponto 15 e nas alíneas b) a g) do ponto 16 do artigo 4.º daquele regulamento, na 

Comunidade alargada, ou que estejam a ser transportadas depois de cumpridas as formalidades de 

exportação na Comunidade alargada, serão isentas de direitos aduaneiros e de outras medidas 

aduaneiras quando tiverem sido declaradas para introdução em livre prática na Comunidade 

alargada, desde que apresentem umas das seguintes provas: 

 

a) Certificado de origem preferencial devidamente emitido ou elaborado antes da data da adesão 

ao abrigo de um dos Acordos Europeus adiante enunciados ou de acordos preferenciais 

equivalentes concluídos entre os novos Estados-Membros, que inclua uma proibição ou uma 

isenção de draubaque de direitos aduaneiros sobre materiais não originários utilizados no 

fabrico de produtos em relação aos quais tenha sido emitida ou elaborada uma prova de 

origem (regra de "não draubaque"); 

 



AA2005/ACT/Anexo V/pt 14 

 

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

 

Acordos Europeus: 

 

– 21994 A 1231 (24) Acordo Europeu que cria uma Associação entre as Comunidades 

Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República da Bulgária, por 

outro – Protocolo n.º 4 relativo à definição da noção de "produtos originários" e aos 

métodos de cooperação administrativa 1; 

 

– 21994 A 1231 (20) Acordo Europeu que cria uma Associação entre as Comunidades 

Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Roménia, por outro – Protocolo 

n.º 4 relativo à definição da noção de "produtos originários" e aos métodos de 

cooperação administrativa 2; 

 

b) Uma das provas do estatuto comunitário a que se refere o artigo 314.º-C do 

Regulamento (CEE) n.º 2454/93; 

 

c) Um livrete ATA emitido antes da data da adesão num Estado-Membro actual ou num novo 

Estado-Membro. 

 

                                                 
1  JO L 358 de 31.12.1994, p. 3. Protocolo com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 

n.º 1/2003 do Conselho de Associação UE/Bulgária, de 4.6.2003 (JO L 191 de 30.7.2003, 
p. 1). 

2  JO L 357 de 31.12.1994, p. 2. Protocolo com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 
n.º 2/2003 do Conselho de Associação UE/Roménia, de 25.9.2003 (ainda não publicada no 
Jornal Oficial). 



AA2005/ACT/Anexo V/pt 15 

 

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

 

2. Para efeitos de emissão das provas a que se refere a alínea b) do n.º 1, em relação à situação à 

data da adesão e para além do disposto no n.º 7 do artigo 4.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92, 

entende-se por "mercadorias comunitárias" as mercadorias: 

 

– inteiramente obtidas no território de um dos novos Estados-Membros em condições idênticas 

às do artigo 23.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 sem incorporação de mercadorias 

importadas de outros países ou territórios; ou 

 

– importadas de países ou territórios que não o país em causa e introduzidas em livre prática 

nesse país; ou 

 

– obtidas no país em causa, quer exclusivamente a partir das mercadorias referidas no segundo 

travessão do presente número, quer a partir das mercadorias referidas nos primeiro e segundo 

travessões do presente número. 

 

3. Para efeitos de verificação das provas a que se refere a alínea a) do n.º 1, são aplicáveis as 

disposições relativas à definição da noção de "produtos originários" e aos métodos de cooperação 

administrativa ao abrigo dos respectivos Acordos Europeus ou dos acordos preferenciais 

equivalentes celebrados entre os novos Estados-Membros. Os pedidos de verificação a posteriori 

dessas provas são aceites pelas autoridades aduaneiras competentes dos actuais Estados-Membros e 

dos novos Estados-Membros no prazo de três anos a contar da emissão da prova de origem em 

questão e podem ser apresentados por essas autoridades no prazo de três anos a contar da aceitação 

da prova de origem em apoio de uma declaração de livre prática. 

 



AA2005/ACT/Anexo V/pt 16 

 

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

 

PROVA DA ORIGEM PREFERENCIAL (TROCAS COMERCIAIS COM PAÍSES TERCEIROS, 

DESIGNADAMENTE COM A TURQUIA, NO ÂMBITO DOS ACORDOS PREFERENCIAIS 

EM MATÉRIA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E DE PRODUTOS DO CARVÃO E DO AÇO) 

 

4.  Sem prejuízo da aplicação de quaisquer medidas decorrentes da política comercial comum, as 

provas de origem devidamente emitidas por países terceiros ou estabelecidas no âmbito de acordos 

preferenciais celebrados pelos novos Estados-Membros com esses países, ou emitidas ou 

estabelecidas no âmbito da legislação nacional unilateral dos novos Estados-Membros serão aceites 

nos novos Estados-Membros, desde que: 

 

a) A aquisição de tal origem confira o direito a um tratamento pautal preferencial com base nas 

medidas pautais preferenciais incluídas em acordos ou convénios que a Comunidade tenha 

celebrado com países terceiros ou grupos de países terceiros ou adoptado em benefício desses 

países ou grupos de países, referidas nas alíneas d) e e) do n.º 3 do artigo 20.º do 

Regulamento (CEE) n.º 2913/92; e 

 

b) A prova de origem e os documentos de transporte tenham sido emitidos ou elaborados o mais 

tardar no dia anterior ao da adesão; e 

 

c) A prova de origem seja apresentada às autoridades aduaneiras no prazo de quatro meses a 

contar da data da adesão. 
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Se as mercadorias tiverem sido declaradas para introdução em livre prática num novo Estado-

-Membro antes da data da adesão, a prova de origem emitida ou estabelecida a posteriori ao abrigo 

de acordos ou convénios preferenciais em vigor nesse novo Estado-Membro à data da introdução 

em livre prática pode igualmente ser aceite no novo Estado-Membro em questão, desde que seja 

apresentada às autoridades aduaneiras no prazo de quatro meses a contar da data da adesão. 

 

5. A Bulgária e a Roménia ficam autorizadas a conservar as autorizações através das quais tenha 

sido concedido o estatuto de "exportador autorizado" no âmbito de acordos celebrados com países 

terceiros, desde que: 

 

a) Essa disposição esteja igualmente prevista nos acordos celebrados antes da data da adesão por 

esses países terceiros com a Comunidade; e 

 

b) Os exportadores autorizados apliquem as regras de origem previstas nesses acordos. 

 

Os novos Estados-Membros substituirão essas autorizações, o mais tardar um ano após a data da 

adesão, por novas autorizações emitidas nas condições previstas na legislação comunitária. 
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6. Para efeitos de verificação das provas a que se refere o n.º 4, são aplicáveis as disposições 

relativas à definição da noção de "produtos originários" e aos métodos de cooperação administrativa 

dos acordos ou convénios pertinentes. Os pedidos de verificação a posteriori dessas provas são 

aceites pelas autoridades aduaneiras competentes dos actuais Estados-Membros e dos novos 

Estados-Membros no prazo de três anos a contar da emissão da prova de origem em questão e 

podem ser apresentados por essas autoridades no prazo de três anos a contar da aceitação da prova 

de origem em apoio de uma declaração de livre prática. 

 

7. Sem prejuízo da aplicação de quaisquer medidas decorrentes da política comercial comum, as 

provas de origem emitidas a posteriori por países terceiros no âmbito de acordos preferenciais 

celebrados pela Comunidade com esses países serão aceites nos novos Estados-Membros para a 

introdução em livre prática de mercadorias que, à data da adesão, se encontrem em trânsito ou em 

depósito temporário num entreposto aduaneiro ou numa zona franca num desses países terceiros ou 

nesse novo Estado-Membro, desde que no novo Estado-Membro em que é efectuada a introdução 

em livre prática não esteja em vigor nenhum acordo de comércio livre com esse país terceiro, para 

os produtos em causa, no momento da emissão dos documentos de transporte e desde que: 

 

a) A aquisição de tal origem confira o direito a um tratamento pautal preferencial com base nas 

medidas pautais preferenciais incluídas em acordos ou convénios que a Comunidade tenha 

celebrado com países terceiros ou grupos de países terceiros ou adoptado em benefício desses 

países ou grupos de países, referidas nas alíneas d) e e) do n.º 3 do artigo 20.º do 

Regulamento (CEE) n.º 2913/92; e 
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b) Os documentos de transporte tenham sido emitidos o mais tardar no dia anterior ao da adesão; e 

 

c) A prova de origem emitida a posteriori seja apresentada às autoridades aduaneiras no prazo 

de quatro meses a contar da data da adesão. 

 

8. Para efeitos de verificação das provas a que se refere o n.º 7, são aplicáveis as disposições 

relativas à definição da noção de "produtos originários" e aos métodos de cooperação administrativa 

dos acordos ou convénios pertinentes. 

 

PROVA DE ESTATUTO AO ABRIGO DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À LIVRE PRÁTICA 

DOS PRODUTOS INDUSTRIAIS NO ÂMBITO DA UNIÃO ADUANEIRA CE-TURQUIA  
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9. As provas de origem devidamente emitidas pela Turquia ou por um novo Estado-Membro no 

âmbito de acordos comerciais preferenciais aplicados entre si que permitam uma cumulação de 

origem com a Comunidade baseada em regras de origem idênticas e uma proibição de draubaque ou 

uma suspensão de direitos aduaneiros sobre as mercadorias em questão serão aceites nos 

respectivos países como prova de estatuto ao abrigo das disposições relativas à livre prática dos 

produtos industriais estabelecidas na Decisão n.º 1/95 do Conselho de Associação CE-Turquia 1, 

desde que: 

 

a) A prova de origem e os documentos de transporte tenham sido emitidos o mais tardar no dia 

anterior ao da adesão; e 

 

b) A prova de origem seja apresentada às autoridades aduaneiras no prazo de quatro meses a 

contar da data da adesão. 

 

Se as mercadorias tiverem sido declaradas para introdução em livre prática na Turquia ou num novo 

Estado-Membro antes da data da adesão no âmbito dos acordos comerciais preferenciais acima 

referidos, a prova de origem emitida a posteriori ao abrigo desses acordos pode igualmente ser 

aceite, desde que seja apresentada às autoridades aduaneiras no prazo de quatro meses a contar da 

data da adesão. 

 

                                                 
1  Decisão n.º 1/95 do Conselho de Associação CE-Turquia, de 22.12.1995, relativa à passagem 

à fase definitiva da União Aduaneira (JO L 35 de 13.2.1996, p. 1). Decisão com a última 
redacção que lhe foi dada pela Decisão n.º 2/99 do Conselho de Associação CE-Turquia 
(JO L 72 de 18.3.1999, p. 36). 



AA2005/ACT/Anexo V/pt 21 

 

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

 

10. Para efeitos de verificação das provas a que se refere o n.º 9, são aplicáveis as disposições 

relativas à definição da noção de "produtos originários" e aos métodos de cooperação administrativa 

dos acordos preferenciais pertinentes. Os pedidos de verificação a posteriori dessas provas são 

aceites pelas autoridades aduaneiras competentes dos actuais Estados-Membros e dos novos 

Estados-Membros no prazo de três anos a contar da emissão da prova de origem em questão e 

podem ser apresentados por essas autoridades no prazo de três anos a contar da aceitação da prova 

de origem em apoio de uma declaração de livre prática. 

 

11. Sem prejuízo da aplicação de quaisquer medidas decorrentes da política comercial comum, os 

certificados de circulação A.TR emitidos ao abrigo das disposições relativas à livre prática dos 

produtos industriais estabelecidas na Decisão n.º 1/95 do Conselho de Associação CE-Turquia, 

de 22 de Dezembro de 1995, serão aceites nos novos Estados-Membros para a introdução em livre 

prática de mercadorias que, à data da adesão, estejam a ser transportadas depois de cumpridas as 

formalidades de exportação na Comunidade ou na Turquia, ou estejam em depósito temporário ou 

sujeitas a um dos regimes aduaneiros referidos nas alíneas b) a h) do ponto 16 do artigo 4.º do 

Regulamento (CEE) n.º 2913/92 na Turquia ou nesse novo Estado-Membro, desde que: 

 

a) Não seja apresentada para as mercadorias em causa nenhuma das provas de origem referidas 

no n.º 9; e 
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b) As mercadorias satisfaçam as condições para a implementação das disposições relativas à 

livre prática dos produtos industriais; e 

 

c) Os documentos de transporte tenham sido emitidos o mais tardar no dia anterior ao da adesão; e 

 

d) O certificado de circulação A.TR seja apresentado às autoridades aduaneiras no prazo de 

quatro meses a contar da data da adesão. 

 

12. Para efeitos de verificação dos certificados de circulação A.TR a que se refere o n.º 11, são 

aplicáveis as disposições relativas à emissão de certificados de circulação A.TR e aos métodos de 

cooperação administrativa ao abrigo da Decisão n.º 1/2001 do Comité de Cooperação Aduaneira 

CE/Turquia 1. 

 

REGIMES ADUANEIROS 

 

13. O depósito temporário e os regimes aduaneiros referidos nas alíneas b) a h) do ponto 16 do 

artigo 4.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 que tenham tido início antes da adesão terminarão ou 

serão apurados nas condições previstas na legislação comunitária. 

 

                                                 
1  Decisão n.º 1/2001 do Comité de Cooperação Aduaneira CE-Turquia, de 28.3.2001, que altera 

a Decisão nº 1/96 que introduz normas de execução para a aplicação da Decisão n.º 1/95 do 
Conselho de Associação CE-Turquia (JO L 98 de 7.4.2001, p. 31). Decisão com a última 
redacção que lhe foi dada pela Decisão n.º 1/2003 do Comité de Cooperação Aduaneira 
CE-Turquia (JO L 28 de 4.2.2003, p. 51). 
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Nos casos em que o fim ou o apuramento do regime tenha por efeito a constituição de uma dívida 

aduaneira, o montante dos direitos de importação a pagar será o que estava em vigor no momento 

da constituição da dívida aduaneira nos termos da Pauta Aduaneira Comum e o montante pago será 

considerado como um recurso próprio da Comunidade. 

 

14. As disposições relativas ao regime de entreposto aduaneiro constantes dos artigos 84.º a 90.º 

e artigos 98.º a 113.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 e dos artigos 496.º a 535.º do Regulamento 

(CEE) n.º 2454/93 são aplicáveis aos novos Estados-Membros sob reserva do seguinte: 

 

– Quando o montante de uma dívida aduaneira for determinado com base na natureza das 

mercadorias importadas, no valor para efeitos aduaneiros e na quantidade das mercadorias 

importadas no momento da aceitação da declaração de sujeição dessas mercadorias ao regime 

de entreposto aduaneiro, e quando essa declaração tiver sido aceite antes da data da adesão, 

esses elementos serão os resultantes da legislação aplicável no novo Estado-Membro em 

causa antes da data da adesão. 
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15. As disposições relativas ao regime de aperfeiçoamento activo constantes dos artigos 84.º 

a 90.º e artigos 114.º a 129.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 e dos artigos 496.º a 523.º 

e artigos 536.º a 550.º do Regulamento (CEE) n.º 2454/93 são aplicáveis aos novos Estados-

-Membros sob reserva do seguinte: 

 

– Quando o montante de uma dívida aduaneira for determinado com base na natureza das 

mercadorias importadas, na sua classificação pautal, na quantidade, no valor para efeitos 

aduaneiros e na origem das mercadorias importadas no momento em que foram sujeitas a esse 

regime, e quando a declaração de sujeição dessas mercadorias ao regime tiver sido aceite 

antes da data da adesão, esses elementos serão os resultantes da legislação aplicável no novo 

Estado-Membro em causa antes da data da adesão; 

 

– Quando o apuramento do regime tiver por efeito a constituição de uma dívida aduaneira, a fim 

de manter a equidade entre os titulares de autorizações estabelecidos nos actuais Estados-

-Membros e os titulares de autorizações estabelecidos nos novos Estados-Membros, serão 

pagos juros compensatórios a partir da data da adesão sobre os direitos de importação devidos 

nas condições previstas na legislação comunitária; 

 

– se a declaração de sujeição ao regime de aperfeiçoamento activo tiver sido aceite ao abrigo de 

um sistema de draubaque, o draubaque será efectuado, nas condições previstas na legislação 

comunitária, pelo novo Estado-Membro em que tenha sido constituída, antes da data da 

adesão, a dívida aduaneira relativamente à qual é solicitado o draubaque, e a expensas desse 

mesmo Estado. 
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16. As disposições relativas ao regime de importação temporária constantes dos artigos 84.º a 90.º 

e artigos 137.º a 144.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 e dos artigos 496.º a 523.º e artigos 553.º 

a 584.º do Regulamento (CEE) n.º 2454/93 são aplicáveis aos novos Estados-Membros sob reserva 

do seguinte: 

 

– Quando o montante de uma dívida aduaneira for determinado com base na natureza das 

mercadorias importadas, na sua classificação pautal, na quantidade, no valor para efeitos 

aduaneiros e na origem das mercadorias importadas no momento em que foram sujeitas a esse 

regime, e quando a declaração de sujeição dessas mercadorias ao regime tiver sido aceite 

antes da data da adesão, esses elementos serão os resultantes da legislação aplicável no novo 

Estado-Membro em causa antes da data da adesão; 

 

– Quando o apuramento do regime tiver por efeito a constituição de uma dívida aduaneira, a fim 

de manter a equidade entre os titulares de autorizações estabelecidos nos actuais Estados-

-Membros e os titulares de autorizações estabelecidos nos novos Estados-Membros, serão 

pagos juros compensatórios a partir da data da adesão sobre os direitos de importação devidos 

nas condições previstas na legislação comunitária. 
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17. As disposições relativas ao regime de aperfeiçoamento passivo constantes dos artigos 84.º 

a 90.º e artigos 145.º a 160.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 e dos artigos 496.º a 523.º 

e artigos 585.º a 592.º do Regulamento (CEE) n.º 2454/93 são aplicáveis aos novos Estados-

-Membros sob reserva do seguinte: 

 

– O segundo parágrafo do artigo 591.º do Regulamento (CEE) n.º 2454/93 é aplicável 

mutatis mutandis às mercadorias de exportação temporária que tenham sido exportadas 

temporariamente antes da data da adesão a partir dos novos Estados-Membros. 

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 

18.  As autorizações que tenham sido concedidas antes da data da adesão para beneficiar dos 

regimes aduaneiros referidos nas alíneas d), e) e g) do ponto 16 do artigo 4.º do Regulamento (CEE) 

n.º 2913/92 são válidas até ao termo da sua validade ou até um ano após a data da adesão, consoante 

a data que ocorrer em primeiro lugar. 
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19. As disposições relativas à constituição de uma dívida aduaneira, ao registo da liquidação e à 

cobrança a posteriori constantes dos artigos 201.º a 232.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 e dos 

artigos 859.º a 876-A.º do Regulamento (CEE) n.º 2454/93 são aplicáveis aos novos Estados-

-Membros sob reserva do seguinte: 

 

– A cobrança é efectuada nas condições previstas na legislação comunitária. Todavia, nos casos 

em que a dívida aduaneira tenha sido constituída antes da data da adesão, a cobrança é 

efectuada nas condições em vigor no novo Estado-Membro em causa antes da adesão, por ele 

próprio e a seu favor. 

 

20. As disposições aplicáveis ao reembolso e à dispensa de pagamento dos direitos constantes dos 

artigos 235.º a 242.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 e dos artigos 877.º a 912.º do Regulamento 

(CEE) n.º 2454/93 são aplicáveis aos novos Estados-Membros sob reserva do seguinte: 

 

– O reembolso e a dispensa de pagamento dos direitos são efectuados nas condições previstas 

na legislação comunitária. Todavia, nos casos em que os direitos cujo reembolso ou dispensa 

de pagamento se solicita se refiram a uma dívida aduaneira constituída antes da data da 

adesão, o reembolso e a dispensa de pagamento dos direitos são efectuados nas condições em 

vigor no novo Estado-Membro em causa antes da adesão, por ele próprio e a expensas suas. 
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Apêndice ao ANEXO V 

 

Lista das medidas de auxílio existentes  

a que se refere a alínea b) do ponto 1 do mecanismo de auxílio existente  

previsto no Capítulo 2 do Anexo V 

 
Nota: As medidas de auxílio enumeradas no presente Apêndice apenas devem ser consideradas 
auxílios existentes para efeitos do mecanismo de auxílio existente previsto no Capítulo 2 do 
Anexo V na medida em que sejam efectivamente abrangidas pelo âmbito de aplicação do seu 
ponto 1. 
 

N.º 
E
M 

nº Ano 
 

Título (original) Data de aprovação 
pela autoridade 

nacional de controlo 
dos auxílios estatais 

Duração 

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 

 
 

 

 

 

 


