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AA2005/Akt/Príloha V/sk 1 
 

 

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

 

PRÍLOHA V 

 

Zoznam uvedený v článku 21 Aktu o pristúpení: 

 ostatné trvalé ustanovenia 

 

1. PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ 

 

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva: časť tri hlava I Voľný pohyb tovaru. 

 

OSOBITNÁ ÚPRAVA 

 

Pokiaľ ide o Bulharsko alebo Rumunsko, držiteľ patentu alebo držiteľ dodatkového ochranného 

osvedčenia na liečivo, ktoré bolo predmetom prihlášky v členskom štáte v čase, keď takú ochranu 

nebolo možné pre ten výrobok získať v niektorom z uvedených nových členských štátov, alebo iná 

oprávnená osoba, sa môže odvolať na práva vyplývajúce z tohto patentu alebo dodatkového 

ochranného osvedčenia s cieľom zabrániť dovozu tohto výrobku a jeho uvedeniu na trh v členskom 

štáte alebo členských štátoch, v ktorom alebo ktorých je chránený patentom alebo dodatkovým 

ochranným osvedčením, aj v prípadoch, keď bol výrobok prvýkrát uvedený na trh tohto nového 

členského štátu ním alebo s jeho súhlasom. 
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MD 50/2/04 REV 2 
(AC 50/1/04 REV 1) 

 

Každá osoba, ktorá zamýšľa liečivo uvedené v predchádzajúcom odseku doviezť alebo uviesť na trh 

členského štátu, v ktorom je tento výrobok chránený patentom alebo dodatkovým ochranným 

osvedčením, je povinná v žiadosti týkajúcej sa dovozu preukázať príslušným orgánom, že držiteľ 

alebo iná oprávnená osoba bola o dovoze upovedomená jeden mesiac vopred. 

 

 

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

 

2. POLITIKA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE 

 

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva: časť tri hlava VI kapitola 1 Pravidlá hospodárskej 

súťaže 

 

1. Nasledujúce systémy pomoci a individuálna pomoc, ktoré boli v novom členskom štáte 

zavedené predo dňom pristúpenia a sú uplatňované aj po tomto dni, sa ku dňu pristúpenia 

považujú za existujúcu pomoc v zmysle článku 88 ods. 1 Zmluvy o ES: 

 

a) opatrenia pomoci zavedené pred 10. decembrom 1994; 

 



AA2005/Akt/Príloha V/sk 3 
 

 

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

 

b) opatrenia pomoci uvedené v dodatku k tejto prílohe; 

 

c) opatrenia pomoci, ktoré boli predo dňom pristúpenia preskúmané orgánom pre kontrolu 

štátnej pomoci nového členského štátu a uznané za zlučiteľné s acquis a voči ktorým 

Komisia nevzniesla žiadnu námietku z dôvodu vážnych pochybností o zlučiteľnosti 

opatrenia so spoločným trhom podľa postupu ustanoveného v odseku 2. 

 

Všetky opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať po dni pristúpenia a predstavujú štátnu pomoc a 

ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, sa na účely uplatňovania článku 88 ods. 3 Zmluvy 

o ES považujú po pristúpení za novú pomoc . 

 

Vyššie uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na pomoc pre sektor dopravy, ani na činnosti 

súvisiace s výrobou, spracovaním alebo uvádzaním na trh výrobkov uvedených v prílohe I k 

Zmluve o ES s výnimkou výrobkov rybného hospodárstva a z nich odvodených výrobkov. 

 

Vyššie uvedené ustanovenia sa tiež nedotýkajú prechodných opatrení týkajúcich sa politiky 

hospodárskej súťaže ustanovených v akte a opatrení ustanovených v kapitole 4 oddieli B 

prílohy VII k aktu.  
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MD 166/5/04 REV 5 
(AC 166/1/05 REV 1) 

 

2. V rozsahu, v akom si nový členský štát želá, aby Komisia preskúmala opatrenie pomoci podľa 

postupu uvedeného v odseku 1 písm. c), bude Komisii pravidelne poskytovať:  

 

a) zoznam existujúcich opatrení pomoci, ktoré boli preskúmané vnútroštátnym orgánom 

pre kontrolu štátnej pomoci a ktoré tento uznal za zlučiteľné s acquis; a 

 

b) akékoľvek iné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre preskúmanie zlučiteľnosti opatrenia 

pomoci, ktoré sa má preskúmať. 

 

v súlade s konkrétnym formátom správy, ktorý poskytne Komisia. 
 

Ak do 3 mesiacov od obdržania úplných informácií o existujúcom opatrení pomoci alebo 

od obdržania vyhlásenia nového členského štátu, v ktorom informuje Komisiu o tom, že 

považuje poskytnuté informácie za úplné, pretože ďalšie požadované informácie nie sú 

dostupné alebo už boli poskytnuté, nevznesie Komisia proti nemu námietky na základe 

vážnych pochybností o jeho zlučiteľnosti so spoločným trhom, má sa za to, že Komisia nemá 

proti nemu námietky. 
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MD 166/5/04 REV 5 
(AC 166/1/05 REV 1) 

 

Vyššie uvedenému postupu podliehajú všetky opatrenia predložené Komisii podľa odseku 1 

písm. c) predo dňom pristúpenia bez ohľadu na to, že dotknutý nový členský štát sa počas 

obdobia preskúmavania stal členským štátom Únie. 

 

3. Rozhodnutie Komisie vzniesť námietky voči opatreniu pomoci v zmysle odseku 1 písm. c) sa 

považuje za rozhodnutie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania v zmysle nariadenia 

Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie 

článku 93 Zmluvy o ES1. 

 

Ak sa takéto rozhodnutie prijme predo dňom pristúpenia, nadobudne účinnosť dňom 

pristúpenia. 

 

                                                 
1  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení 

z roku 2003 (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33). 
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MD 166/5/04 REV 5 
(AC 166/1/05 REV 1) 

 

4. Bez toho, aby boli dotknuté postupy týkajúce sa existujúcej pomoci ustanovené v článku 88 

Zmluvy o ES, systémy pomoci a individuálna pomoc, ktoré boli udelené v sektore dopravy a 

ktoré boli v novom členskom štáte zavedené predo dňom pristúpenia a sú uplatňované aj po 

tomto dni, sa považujú za existujúcu pomoc v zmysle článku 88 ods. 1 Zmluvy o ES za 

podmienky, že: 

 

– opatrenia pomoci sa oznámia Komisii do štyroch mesiacov odo dňa pristúpenia. Toto 

oznámenie bude obsahovať informáciu o právnom základe každého opatrenia. 

Existujúce opatrenia pomoci a plány na poskytnutie alebo zmenu pomoci, ktorá bola 

Komisii oznámená pred dňom pristúpenia, sa považujú za oznámené v deň pristúpenia. 

 

Tieto opatrenia pomoci sa považujú za „existujúcu“ pomoc v zmysle článku 88 ods. 1 Zmluvy 

o ES do konca tretieho roka odo dňa pristúpenia. 

 

Nové členské štáty v prípade potreby zmenia a doplnia tieto opatrenia pomoci s cieľom 

dosiahnuť najneskôr do uplynutia tretieho roku odo dňa pristúpenia súlad s usmerneniami, 

ktoré uplatňuje Komisia. Po uplynutí tohto obdobia sa bude každá pomoc nezlučiteľná 

s týmito usmerneniami považovať za novú pomoc. 
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MD 166/5/04 REV 5 
(AC 166/1/05 REV 1) 

 

5. Pokiaľ ide o Rumunsko, odsek 1 písm. c) sa vzťahujú na opatrenia pomoci preskúmané 

rumunským orgánom pre kontrolu štátnej pomoci po tomto dni, o ktorých rozhodla Komisia 

na základe neustáleho sledovania záväzkov, ktoré prevzalo Rumunsko v kontexte 

prístupových rokovaní, že záznam o uskutočňovaní štátnej pomoci Rumunska v čase pred 

pristúpením dosiahol uspokojivú úroveň. Takáto uspokojivá úroveň sa považuje za dosiahnutú 

vtedy, keď Rumunsko preukáže dôsledné uplatňovanie celej a riadnej kontroly štátnej pomoci 

s ohľadom na všetky opatrenia pomoci poskytnuté v Rumunsku vrátane prijatia a úplného a 

správneho vykonávania odôvodnených rozhodnutí zo strany rumunského orgánu pre kontrolu 

štátnej pomoci, ktoré obsahujú presné preskúmanie povahy štátnej pomoci každého opatrenia 

a správne uplatňovanie kritérií zlučiteľnosti. 

 

Komisia môže na základe vážnych pochybností o zlučiteľnosti so spoločným trhom vzniesť 

námietky proti každému opatreniu pomoci udelenému v období pred pristúpením medzi 1. 

septembrom 2004 a dňom určeným vo vyššie uvedenom rozhodnutí Komisie so záverom, že 

záznam o uskutočňovaní dosiahol uspokojivú úroveň. Takéto rozhodnutie Komisie, ktoré 

vznáša námietky proti opatreniu sa považuje za rozhodnutie o začatí konania vo veci 

formálneho zisťovania v zmysle nariadenia (ES) č. 659/1999. Ak sa takéto rozhodnutie prijme 

predo dňom pristúpenia, nadobudne účinnosť dňom pristúpenia. 
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MD 166/5/04 REV 5 
(AC 166/1/05 REV 1) 

 

Ak Komisia prijme negatívne rozhodnutie po začatí konania vo veci formálneho zisťovania, 

Komisia rozhodne, že Rumunsko prijme všetky potrebné opatrenia na efektívne vrátenie 

pomoci od príjemcu. Pomoc, ktorá sa má vrátiť, obsahuje úrok v primeranej úrokovej sadzbe 

stanovený v súlade s nariadením (ES) č. 794/20041 a splatný od toho istého dňa. 

 

                                                 
1  Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady 

(ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES 
(Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1). 
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MD 73/4/04 REV 4 
(AC 73/1/04 REV 1) 

 

3. POĽNOHOSPODÁRSTVO 

 

a) Zmluva o založení Európskeho spoločenstva časť tri hlava II Poľnohospodárstvo 

 

1. Verejné zásoby, ktoré majú nové členské štáty ku dňu pristúpenia a ktoré sú výsledkom ich 

politiky na podporu trhu, prevezme Spoločenstvo v hodnote vyplývajúcej z uplatnenia 

článku 8 nariadenia Rady (EHS) č. 1883/78 z 2. augusta 1978, ktorým sa stanovujú všeobecné 

pravidlá pre financovanie intervencií Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho 

usmerňovacieho a záručného fondu1. Uvedené zásoby sa prevezmú iba za podmienky, že 

verejná intervencia na dané výrobky sa uskutoční v Spoločenstve a tieto zásoby spĺňajú 

požiadavky Spoločenstva na intervencie. 

 

2. Všetky zásoby výrobkov, verejné ako aj súkromné, ktoré sú ku dňu pristúpenia vo voľnom 

obehu na území nového členského štátu a ktoré presahujú množstvo, ktoré možno považovať 

za obvyklý prenos zásob, sa musia na náklady nových členských štátov odstrániť. 

                                                 
1  Ú. v. ES L 216, 5.8.1978, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 

1259/96 (Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 10). 
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MD 73/4/04 REV 4 
(AC 73/1/04 REV 1) 

 

Pojem obvyklý prenos zásob sa vymedzí pre každý výrobok na základe kritérií a cieľov 

špecifických pre každú spoločnú organizáciu trhu. 

 

3. Zásoby uvedené v odseku 1 sa odpočítajú od množstva presahujúceho obvyklý prenos zásob. 

 

4. Komisia vykonáva a uplatňuje dojednania uvedené vyššie v súlade s postupom ustanoveným 

v článku 13 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej 

poľnohospodárskej politiky1 alebo v prípade potreby v súlade s postupom uvedeným 

v článku 42 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 z 30. júna 2001 o spoločnom 

organizovaní trhu v sektore cukru2 alebo v zodpovedajúcich článkoch ostatných nariadení 

o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov alebo v súlade s príslušnými postupmi 

výboru, ako sú ustanovené v uplatniteľných právnych predpisoch. 

                                                 
1  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103. 
2  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením 

Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16). 
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MD 72/4/04 REV 4 
(AC 72/1/04 REV 1) 

 

b) Zmluva o založení Európskeho spoločenstva časť III hlava VI kapitola 1 Pravidlá 

hospodárskej súťaže 

 

Bez toho, aby boli dotknuté postupy týkajúce sa existujúcej pomoci ustanovenej v článku 88 

Zmluvy o ES, systémy pomoci a individuálna pomoc poskytnutá na činnosti súvisiace s výrobou, 

spracovaním alebo uvádzaním výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o ES na trh okrem 

výrobkov rybného hospodárstva a z nich odvodených výrobkov, ktoré boli v novom členskom štáte 

zavedené predo dňom pristúpenia a sú uplatňované aj po tomto dni, sa považujú za existujúcu 

pomoc v zmysle článku 88 ods. 1 Zmluvy o ES, ak sú splnené tieto podmienky: 

 

– opatrenia pomoci sa oznámia Komisii do štyroch mesiacov odo dňa pristúpenia. Toto 

oznámenie bude obsahovať informáciu o právnom základe každého opatrenia. Existujúce 

opatrenia pomoci a plány na poskytnutie alebo zmenu pomoci, ktorá bola Komisii oznámená 

predo dňom pristúpenia, sa považujú za oznámené v deň pristúpenia. Komisia zverejní 

zoznam takýchto pomocí. 

 

Tieto opatrenia pomoci sa považujú za „existujúcu“ pomoc v zmysle článku 88 ods. 1 Zmluvy o ES 

do konca tretieho roka odo dňa pristúpenia. 

 

Nové členské štáty v prípade potreby zmenia a doplnia tieto opatrenia pomoci s cieľom dosiahnuť 

najneskôr do uplynutia tretieho roku odo dňa pristúpenia súlad s usmerneniami, ktoré uplatňuje 

Komisia. Po uplynutí tohto obdobia sa bude každá pomoc nezlučiteľná s týmito usmerneniami 

považovať za novú pomoc. 
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MD 51/7/04 REV 7 
(AC 51/1/04 REV 1) 

 

 

 

4. COLNÁ ÚNIA 

 

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva tretia časť hlava I Voľný pohyb tovaru, kapitola 1 

Colná únia 

 

31992 R 2913: nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný 

kódex spoločenstva (Ú.v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1) naposledy zmenené a doplnené predpisom: 

 

– 12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Českej republiky, 

Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, 

Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a 

Slovenskej republiky (Ú.v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33); 

 

31993 R 2454: nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúce ustanovenia pre 

vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex spoločenstva (Ú.v. 

ES L 253, 11.10.1993, s. 1) naposledy zmenené a doplnené predpisom: 

 

– 32003 R 2286: nariadenie Komisie (ES) č. 2286/2003 z 18.12.2003 (Ú. v. EÚ L 343, 

31.12.2003, s. 1). 

 



AA2005/Akt/Príloha V/sk 13 
 

 

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

 

Nariadenie (EHS) č. 2913/92 a nariadenie (EHS) č. 2454/93 sa uplatňuje na nové členské štáty 

podliehajúc týmto osobitným ustanoveniam: 

 

DÔKAZ O ŠTATÚTE SPOLOČENSTVA (OBCHOD V RÁMCI ROZŠÍRENÉHO 

SPOLOČENSTVA) 

 

1. Bez ohľadu na ustanovenia článku 20 nariadenia (EHS) č. 2913/92 tovar, ktorý je ku dňu 

pristúpenia v dočasnom uskladnení alebo v niektorom z colných schválených určení režimov 

uvedených v článku 4 ods. 15 písm. b) a ods. 16 písm. b) až g) uvedeného nariadenia v rozšírenom 

Spoločenstve, alebo ktorý sa po vybavení vývozných formalít prepravuje v rámci rozšíreného 

Spoločenstva, je pri prepustení do voľného obehu v rámci rozšíreného Spoločenstva oslobodený 

od cla a iných colných opatrení, ak je predložený jeden z týchto dokladov: 

 

a) dôkaz o preferenčnom pôvode tovaru riadne vydaný alebo vystavený predo dňom pristúpenia 

na základe jednej z nižšie uvedených európskych dohôd alebo rovnocenných preferenčných 

dohôd uzavretých medzi novými členskými štátmi navzájom, ktorá obsahuje zákaz vrátenia 

cla alebo oslobodenia od cla pre nepôvodné materiály použité pri výrobe výrobkov, pre ktoré 

bol vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode (pravidlo „zákazu vrátenia cla“); 
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MD 51/7/04 REV 7 
(AC 51/1/04 REV 1) 

 

Európske dohody: 

 

– 21994 A 1231 (24) Bulharsko: Európska dohoda, ktorou sa zakladá pridruženie medzi 

Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bulharskou 

republikou na strane druhej – Protokol 4 o definícii pojmu „pôvodných výrobkov“ a 

metódach administratívnej spolupráce 1; 

 

– 21994 A 1231 (20) Rumunsko: Európska dohoda, ktorou sa zakladá pridruženie medzi 

Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na 

strane druhej – Protokol 4 o definícii pojmu „pôvodných výrobkov“ a metódach 

administratívnej spolupráce2. 

 

b) akýkoľvek dôkaz o štatúte spoločenstva uvedený v článku 314c nariadenia (EHS) č. 2454/93; 

 

c) ATA karnet vydaný pred dňom pristúpenia v súčasnom členskom štáte alebo v novom 

členskom štáte. 

 

                                                 
1  Ú.v. ES L 358, 31.12.1994, s. 3, naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Asociačnej rady 

EÚ/Bulharsko č. 1/2003 zo 4.6.2003 (Ú.v. EÚ L 191, 30.7.2003, s. 1). 
2  Ú.v. ES L 357, 31.12.1994, s. 2, naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Asociačnej rady 

EÚ/Rumunsko č. 2/2003 z 25.9.2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku). 
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MD 51/7/04 REV 7 
(AC 51/1/04 REV 1) 

 

2. Na účely vydávania dôkazov uvedených v odseku 1 písm. b), vzhľadom na stav ku dňu 

pristúpenia a dodatočne k ustanoveniam článku 4 ods. 7 nariadenia (EHS) č. 2913/92, sa „tovarom 

spoločenstva“ rozumie tovar: 

 

– úplne získaný na území ktoréhokoľvek z nových členských štátov za rovnakých podmienok, 

aké sú uvedené v článku 23 nariadenia (EHS) č. 2913/92, ktorý neobsahuje tovar dovezený 

z iných krajín alebo území; alebo 

 

– dovezený z iných krajín alebo území ako dotknutá krajina a prepustený do voľného obehu 

v tejto krajine; alebo 

 

– získaný alebo vyrobený v dotknutej krajine buď výlučne z tovaru uvedeného v druhej zarážke 

tohto odseku alebo z tovaru uvedeného v prvej a druhej zarážke tohto odseku. 

 

3. Na účely overenia dôkazov uvedených v odseku 1 písm. a) vyššie sa uplatňujú ustanovenia o 

definícii pojmu „pôvodných výrobkov“ a metódach administratívnej spolupráce podľa príslušných 

európskych dohôd alebo rovnocenných preferenčných dohôd uzavretých medzi novými členskými 

štátmi navzájom. Žiadosti o následné overenie týchto dôkazov uznajú príslušné colné orgány 

súčasných členských štátov a nových členských štátov na obdobie troch rokov od vydania 

dotknutého dôkazu o pôvode a tieto orgány ich môžu vystaviť na obdobie troch rokov od uznania 

dôkazu o pôvode ako doklad k vyhláseniu na prepustenie do voľného obehu. 
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DÔKAZ O PREFERENČNOM PÔVODE (OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMI VRÁTANE 

TURECKA V RÁMCI PREFERENČNÝCH DOHÔD O POĽNOHOSPODÁRSTVE A 

VÝROBKOCH Z UHLIA A OCELE) 

 

4.  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie akéhokoľvek opatrenia vyplývajúceho zo 

spoločnej obchodnej politiky, dôkazy o pôvode riadne vydané tretími krajinami alebo vystavené 

v rámci preferenčných dohôd uzavretých novými členskými štátmi s týmito krajinami alebo vydané 

alebo vystavené v rámci jednostrannej vnútroštátnej právnej úpravy nových členských štátov sa 

v jednotlivých nových členských štátoch uznajú, ak: 

 

a) získanie takého pôvodu má za následok preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe 

preferenčných sadzobných opatrení, ktoré sú obsiahnuté v dohodách a dojednaniach 

uzatvorených Spoločenstvom s týmito tretími krajinami alebo skupinami krajín alebo 

prijatých Spoločenstvom vo vzťahu k nim, ako je uvedené v článku 20 ods. 3 písm. d) a e) 

nariadenia (EHS) č. 2913/92; a 

 

b) dôkaz o pôvode a prepravné dokumenty boli vydané alebo vystavené najneskôr v deň 

predo dňom pristúpenia; a 

 

c) dôkaz o pôvode je predložený colným orgánom v lehote štyroch mesiacov odo dňa 

pristúpenia. 
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Ak bol tovar deklarovaný na prepustenie do voľného obehu v novom členskom štáte predo dňom 

pristúpenia, dôkaz o pôvode vydaný alebo vystavený dodatočne podľa preferenčných dohôd alebo 

dojednaní platných v tomto novom členskom štáte v deň prepustenia do voľného obehu môže byť 

taktiež uznaný v dotknutom členskom štáte, ak je predložený colným orgánom v lehote štyroch 

mesiacov odo dňa pristúpenia. 

 

5. Bulharsko a Rumunsko sú oprávnené ponechať v platnosti povolenia, ktorými im bolo 

v rámci dohôd uzatvorených s tretími krajinami priznané postavenie „schváleného vývozcu“, ak: 

 

a) je takéto ustanovenie stanovené aj v dohodách uzatvorených týmito tretími krajinami 

so Spoločenstvom predo dňom pristúpenia; a 

 

b) schválení vývozcovia uplatňujú pravidlá pôvode ustanovené v týchto dohodách. 

 

Tieto povolenia nové členské štáty nahradia najneskôr jeden rok odo dňa pristúpenia novými 

povoleniami vydanými  podľa podmienok právnych predpisov Spoločenstva. 
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6. Na účely overenia dôkazov uvedených v odseku 4 sa uplatňujú ustanovenia o definícii pojmu 

„pôvodných výrobkov“ a metódach administratívnej spolupráce príslušných dohôd alebo dojednaní. 

Žiadosti o následné overenie týchto dôkazov príslušné colné orgány súčasných členských štátov a 

nových členských štátov uznajú na obdobie troch rokov od vydania dotknutého dôkazu o pôvode a 

tieto orgány ich môžu vystaviť na obdobie troch rokov od uznania dôkazu o pôvode ako doklad k 

vyhláseniu na prepustenie do voľného obehu. 

 

7. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie akéhokoľvek opatrenia vyplývajúceho zo spoločnej 

obchodnej politiky, dôkazy o pôvode vydané dodatočne tretími krajinami v rámci preferenčných 

dohôd uzavretých Spoločenstvom s týmito krajinami sa v nových členských štátoch uznajú pre 

prepustenie takého tovaru do voľného obehu, ktorý je v deň pristúpenia buď na ceste alebo v 

dočasnom uskladnení, v colnom sklade alebo vo voľnom pásme v jednej z týchto tretích krajín 

alebo v tomto novom členskom štáte, ak nový členský štát, v ktorom dochádza k prepusteniu do 

voľného obehu, nemal v súvislosti s dotknutým výrobkom v čase vydania prepravných dokumentov 

v platnosti žiadnu dohodu o voľnom obchode s treťou krajinou a ak: 

 

a) získanie takého pôvodu má za následok preferenčné sadzobné zaobchádzanie na základe 

preferenčných sadzobných opatrení, ktoré sú obsiahnuté v dohodách a dojednaniach 

uzatvorených Spoločenstvom s tretími krajinami alebo skupinami tretích krajín alebo 

prijatých Spoločenstvom vo vzťahu k nim podľa článku 20 ods. 3 písm. d) a e) nariadenia 

(EHS) č. 2913/92; a 
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b) prepravné dokumenty boli vydané najneskôr v deň predo dňom pristúpenia; a 

 

c) dôkaz o pôvode vydaný dodatočne sa colným orgánom predloží v lehote štyroch mesiacov 

odo dňa pristúpenia. 

 

8. Na účely overenia dôkazov uvedených v odseku 7 sa uplatňujú ustanovenia o definícii pojmu 

„pôvodných výrobkov“ a metódach administratívnej spolupráce príslušných dohôd alebo dojednaní. 

 

DÔKAZ O ŠTATÚTE PODĽA USTANOVENÍ O VOĽNOM OBEHU PRE PRIEMYSELNÉ 

VÝROBKY V RÁMCI COLNEJ ÚNIE ES – TURECKO 
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9. Dôkazy o pôvode riadne vydané buď Tureckom alebo novým členským štátom v rámci 

preferenčných obchodných dohôd uplatňovaných medzi nimi a umožňujúce kumuláciu pôvodu so 

Spoločenstvom založenú na rovnakých pravidlách pôvodu a zákaz vrátenia alebo pozastavenia cla 

na dotknutý tovar sa v príslušných krajinách uznajú ako dôkaz o štatúte podľa ustanovení o voľnom 

obehu priemyselných výrobkov stanovených v rozhodnutí Asociačnej rady ES-Turecko č. 1/951, ak:  

 

a) dôkaz o pôvode a prepravné dokumenty boli vydané najneskôr v deň predo dňom pristúpenia; 

a 

 

b) dôkaz o pôvode sa predloží colným orgánom v lehote štyroch mesiacov odo dňa pristúpenia. 

 

Ak bol tovar deklarovaný na prepustenie do voľného obehu buď v Turecku alebo v novom 

členskom štáte predo dňom pristúpenia v rámci vyššie uvedených preferenčných obchodných 

dohôd, dôkaz o pôvode vydaný dodatočne na základe týchto dohôd možno taktiež uznať, ak sa 

predloží colným orgánom v lehote štyroch mesiacov odo dňa pristúpenia. 

                                                 
1  Rozhodnutie Asociačnej rady ES-Turecko č. 1/95 z 22.12.1995 o vykonávaní poslednej fázy 

colnej únie (Ú.v. ES L 35, 13.2.1996, s. 1). Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené 
rozhodnutím Asociačnej rady ES-Turecko č. 2/99 (Ú. v. ES L 72, 18.3.1999, s. 36). 
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10. Na účely overenia dôkazov uvedených v odseku 9 sa uplatňujú ustanovenia príslušných 

preferenčných dohôd o definícii pojmu „pôvodných výrobkov“ a metódach administratívnej 

spolupráce. Žiadosti o následné overenie týchto dôkazov uznajú príslušné colné orgány súčasných 

členských štátov a nových členských štátov na obdobie troch rokov od vydania dotknutého dôkazu 

o pôvode a tieto orgány ich môžu vystaviť na obdobie troch rokov od uznania dôkazu o pôvode ako 

doklad k vyhláseniu na prepustenie do voľného obehu. 

 

11. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie akéhokoľvek opatrenia vyplývajúceho zo spoločnej 

obchodnej politiky, sprievodné osvedčenie A.TR vydané podľa ustanovení o voľnom obehu pre 

priemyselné výrobky uvedené v rozhodnutí Asociačnej rady ES-Turecko č. 1/95 z 22. decembra 

1995, sa uznáva v nových členských štátoch pre prepustenie takého tovaru do voľného obehu, ktorý 

sa v deň pristúpenia buď prepravuje po tom, ako bol podrobený vývozným formalitám v rámci 

spoločenstva alebo Turecka, alebo je v dočasnom uskladnení alebo v colnom režime uvedenom v 

článku 4 ods. 16 písm. b) až h) nariadenia (EHS) č. 2913/92 v Turecku alebo v danom novom 

členskom štáte, ak: 

 

a) sa pre dotknutý tovar nepredloží dôkaz o pôvode, ako je uvedený v odseku 9; a 
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b) tovar je v súlade s podmienkami pre vykonávanie ustanovení o voľnom obehu pre 

priemyselné výrobky; a 

 

c) prepravné dokumenty boli vydané najneskôr v deň pred dňom pristúpenia; a 

 

d) sa sprievodné osvedčenie A.TR predloží colným orgánom v lehote štyroch mesiacov odo dňa 

pristúpenia. 

 

12. Na účely overenia sprievodných osvedčení A.TR uvedených vyššie v odseku 11 sa uplatňujú 

ustanovenia o vydaní sprievodného osvedčenia A.TR a metódach administratívnej spolupráce podľa 

rozhodnutia Výboru pre colnú spoluprácu ES-Turecko č. 1/20011. 

 

COLNÉ REŽIMY 

 

13. Dočasné uskladnenie a colné režimy uvedené v článku 4 ods. 16 písm. b) až h) nariadenia 

(EHS) č. 2913/92, ktoré začali pred pristúpením, sa ukončia alebo zrušia podľa podmienok 

právnych predpisov Spoločenstva. 

                                                 
1  Rozhodnutie Výboru pre colnú spoluprácu ES-Turecko č. 1/2001 z 28.3.2001, ktorým sa mení 

a dopĺňa rozhodnutie č. 1/96, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie 
rozhodnutia Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/95 (Ú. v. ES L 98, 7.4.2001, s. 31). 
Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Výboru pre colnú spoluprácu ES-
Turecko 1/2003 (Ú. v. EÚ L 28, 4.2.2003, s. 51). 
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Ak ukončenie alebo zrušenie spôsobuje colný dlh, sa výška dovozného cla, ktorá sa má zaplatiť, 

rovná výške dovozného cla, ktorá sa uplatňovala v čase vzniku colného dlhu v súlade so spoločným 

colným sadzobníkom, a zaplatená čiastka sa považuje za vlastné zdroje spoločenstva.  

 

14. Režimy, ktorými sa riadi colné uskladňovanie, ustanovené v článkoch 84 až 90 a 98 až 113 

nariadenia (EHS) č. 2913/92 a v článkoch 496 až 535 nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa vzťahuje 

na nové členské štáty podliehajúc týmto osobitným ustanoveniam: 

 

– ak sa výška colného dlhu určuje na základe povahy dovážaného tovaru, colnej hodnoty a 

množstva dovážaného tovaru v čase uznania vyhlásenia na prepustenie do colného 

uskladňovania a toto vyhlásenie sa uznalo pred dňom pristúpenia, vychádzajú tieto prvky 

z právnych predpisov uplatňovaných v dotknutých nových členských štátoch pred dňom 

pristúpenia. 
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15. Režimy, ktorými sa riadi aktívny zošľachťovací styk, ustanovené v článkoch 84 až 90 a 114 

až 129 nariadenia (EHS) č. 2913/92 a v článkoch 496 až 523 a 536 až 550 nariadenia (EHS) č. 

2454/93, sa vzťahujú nové členské štáty podliehajúc týmto osobitným ustanoveniam: 

 

– ak sa výška colného dlhu určuje na základe povahy dovážaného tovaru, jeho sadzobného 

zatriedenia, množstva, colnej hodnoty a pôvodu dovážaného tovaru v čase uvedenia do colného 

režimu a ak sa vyhlásenie uvádzajúce tovar do režimu uznalo predo dňom pristúpenia, 

vychádzajú tieto prvky z právnych predpisov uplatňovaných v dotknutom novom členskom 

štáte pred dňom pristúpenia; 

 

– ak pri skončení konania vznikne colný dlh, platí sa v záujme udržania rovnosti medzi držiteľmi 

povolení usadenými v súčasných členských štátoch a držiteľmi povolení v nových členských 

štátoch, kompenzačný úrok z dovozného cla splatného podľa právnych predpisov Spoločenstva 

odo dňa pristúpenia; 

 

– ak bolo vyhlásenie na prepustenie do aktívneho zošľachťovacieho styku uznané v rámci 

systému vrátenia, uskutoční sa vrátenie podľa právnych predpisov Spoločenstva zo strany a 

na náklady nového členského štátu, v ktorom pred dňom pristúpenia vznikol colný dlh, na ktorý 

sa žiada vrátenie. 
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16. Režimy, ktorými sa riadi dočasné použitie, ustanovené v článkoch 84 až 90 a 137 až 144 

nariadenia (EHS) č. 2913/92 a článkoch 496 až 523 a 553 až 584 nariadenia (EHS) č. 2454/93, sa 

vzťahujú na nové členské štáty podliehajúc týmto osobitným ustanoveniam: 

 

– ak sa výška colného dlhu určuje na základe povahy dovážaného tovaru, ich sadzobného 

zatriedenia, množstva, colnej hodnoty a pôvodu dovážaného tovaru v čase uvedenia do colného 

režimu a ak sa vyhlásenie uvádzajúce tovar do režimu uznalo pred dňom pristúpenia, 

vychádzajú tieto prvky z právnych predpisov uplatňovaných v dotknutom novom členskom 

štáte pred dňom pristúpenia; 

 

– ak pri skončení konania vznikne colný dlh, platí sa v záujme udržania rovnosti medzi držiteľmi 

povolení usadenými v súčasných členských štátoch a držiteľmi povolení v nových členských 

štátoch kompenzačný úrok z dovozného cla splatný podľa právnych predpisov Spoločenstva 

odo dňa pristúpenia. 
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17. Režimy, ktorými sa riadi pasívny zošľachťovací styk, ustanovené v článkoch 84 až 90 a 145 

až 160 nariadenia (EHS) č. 2913/92 a v článkoch 496 až 523 a 585 až 592 nariadenia (EHS) č. 

2454/93, sa uplatňujú na nové členské štáty podliehajúc týmto osobitným ustanoveniam: 

 

– článok 591 druhý odsek nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa primerane uplatňuje na dočasne 

vyvážaný tovar dočasne vyvážaný z nových členských štátov predo dňom pristúpenia. 

 

INÉ USTANOVENIA 

 

18.  Povolenia, ktoré boli udelené predo dňom pristúpenia na účely colných režimov uvedených 

v článku 4 ods. 16 písm. d), e) a g) nariadenia (EHS) č. 2913/92 sú platné do uplynutia ich platnosti 

alebo na obdobie jedného roku odo dňa pristúpenia, podľa toho, čo nastane skôr. 
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19. Režimy, ktorými sa riadi vznik colného dlhu, zápis do účtovnej evidencie a vymeranie 

po prepustení ustanovené v článkoch 201 až 232 nariadenia (EHS) č. 2913/92 a článkoch 859 až 

876a nariadenia (EHS) č. 2454/93, sa vzťahujú na nové členské štáty podliehajúc týmto osobitným 

ustanoveniam: 

 

– vymeranie sa uskutoční podľa právnych predpisov Spoločenstva. Ak však colný dlh vznikol 

pred dňom pristúpenia, vymeria colný dlh dotknutý nový členský štát podľa svojich právnych 

predpisov platných pred pristúpením a vo svoj prospech. 

 

20. Režimy, ktorými sa riadi vrátenie alebo odpustenie cla, ustanovené v článkoch 235 až 242 

nariadenia (EHS) č. 2913/92 a v článkoch 877 až 912 nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa vzťahujú 

na nové členské štáty podliehajúc týmto osobitným ustanoveniam: 

 

– vrátenie alebo odpustenie cla sa uskutoční podľa právnych predpisov Spoločenstva. Ak sa však 

clo, ktorého vrátenie alebo odpustenie sa žiada, vzťahuje na colný dlh, ktorý vznikol 

pred pristúpením, vrátenie alebo odpustenie vykoná dotknutý nový členský štát podľa svojich 

právnych predpisov platných pred pristúpením a na svoje náklady. 

 

__________________ 
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Dodatok k PRÍLOHE V 

 

Zoznam existujúcich opatrení pomoci  

uvedený v bode 1 písm. b) mechanizmu  

existujúcej pomoci ustanoveného v kapitole 2 prílohy V 

 

Poznámka: Opatrenia pomoci uvedené v tomto dodatku sa považujú za existujúcu pomoc iba 
na účely mechanizmu existujúcej pomoci vymedzeného v kapitole 2 prílohy V do tej miery, že 
spadajú do rozsahu pôsobnosti jeho prvého odseku. 
 

Č. 
ČŠ Č. Rok 

Hlava (originál) Dátum schválenia 
vnútroštátnym 

orgánom 
pre kontrolu štátnej 

pomoci  

Trvanie 

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 

 
 

________________ 

 


