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MD 50/2/04 REV 2 
(AC 50/1/06 REV 1) 

 

PRILOGA V 

 

Seznam iz 18. člena Protokola: 

Druge trajne določbe 

 

1. PRAVO DRUŽB 

 

Pogodba o Ustavi za Evropo, III. del, III. naslov, I. poglavje, 3. oddelek, Prosti pretok blaga  

 

POSEBNI MEHANIZEM 

 

V Bolgariji ali Romuniji se lahko imetnik patenta ali dodatnega varstvenega certifikata za 

farmacevtski proizvod, ki je prijavljen v državi članici, ker taka zaščita ni mogla biti pridobljena v 

eni izmed zgoraj omenjenih držav, ali njegov upravičenec, sklicuje na pravice, podeljene s tem 

patentom ali dodatnim varstvenim certifikatom, da bi preprečil uvoz in trženje tega proizvoda v 

državah članicah oziroma državah, kjer ta proizvod uživa patentno varstvo ali varstvo z dodatnim 

certifikatom, tudi če je proizvod prvič dal na trg v novi državi članici imetnik, ali se je to zgodilo z 

njegovim soglasjem. 
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MD 50/2/04 REV 2 
(AC 50/1/06 REV 1) 

 

Vsakdo, ki namerava uvažati ali tržiti farmacevtski proizvod iz prejšnjega odstavka v državi članici, 

kjer proizvod uživa patentno varstvo ali varstvo z dodatnim certifikatom, pristojnim organom v 

prijavi za uvoz dokaže, da je bil imetnik tega varstva ali njegov upravičenec o tem mesec dni prej 

uradno obveščen. 

 

 

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

 

2. POLITIKA KONKURENCE 

 

Pogodba o Ustavi za Evropo, III. del, III. naslov, I. poglavje, 5. oddelek, Pravila o konkurenci  

 

1. Naslednji programi pomoči in posamična pomoč, ki so se v novi državi članici začeli izvajati 

pred dnem pristopa in se izvajajo tudi po tem dnevu, se od pristopa štejejo za obstoječo 

pomoč v smislu prvega odstavka III-168. člena Ustave: 

 

(a) ukrepi pomoči, ki so se začeli izvajati pred 10. decembrom 1994; 

 

(b) ukrepi pomoči, ki so našteti v Dodatku k tej prilogi; 
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(c) ukrepi pomoči, ki jih je pred dnem pristopa ocenil organ za nadzor državnih pomoči 

nove države članice, in ugotovil, da so združljivi s pravnim redom EU, ter jim Komisija 

v skladu s postopkom iz drugega odstavka ni nasprotovala  zaradi resnih dvomov glede 

združljivosti ukrepa s skupnim trgom. 

 

Za uporabo prvega odstavka III-168. člena Ustave se vsi ukrepi, ki se po pristopu še vedno 

uporabljajo in predstavljajo državno pomoč ter ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, od pristopa 

štejejo za novo pomoč. 

 

Zgornje določbe se ne uporabljajo za pomoči na področju prometa niti za pomoči 

dejavnostim, povezanim s proizvodnjo, predelavo ali trženjem proizvodov, ki so našteti v 

Prilogi I Ustave, z izjemo ribiških proizvodov in iz njih pridobljenih proizvodov. 

 

Zgornje določbe prav tako ne posegajo v prehodne ukrepe glede politike konkurence iz 

Protokola in ukrepe, določene v B. oddelku, 4. poglavju, Priloge VII k Protokolu. 
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MD 166/5/04 REV 5 
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2. Če nova država članica želi, da Komisija preuči ukrep pomoči po postopku iztočke (c) prvega 

odstavka, , Komisiji predloži: 

 

(a) seznam obstoječih ukrepov pomoči, ki jih je ocenil nacionalni organ za nadzor državnih 

pomoči in ugotovil, da so združljivi s pravnim redom EU in 

 

(b) kakršnekoli druge informacije, ki so bistvene za oceno združljivosti proučevanega 

ukrepa pomoči, 

 

v skladu s predpisanim obrazcem za poročilo, ki ga pripravi Komisija. 

 

Če Komisija v 3 mesecih od prejema popolnih informacij o obstoječem ukrepu pomoči ali po 

prejemu izjave nove države članice, v kateri ta obvešča Komisijo, da šteje predložene 

informacije za popolne, ker dodatne zahtevane informacije niso dostopne ali so že bile 

predložene, glede tega ukrepa pomoči nima pripomb zaradi resnih dvomov glede njegove 

združljivosti s skupnim trgom, se šteje, da ukrepu ni nasprotovala. 
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MD 166/5/04 REV 5 
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Zgornji postopek velja za vse ukrepe pomoči, ki so pred dnem pristopa predloženi Komisiji 

po  postopku iz točke (c) prvega odstavka, ne glede na dejstvo, da je v času preučevanja 

ukrepa zadevna nova država članica že postala članica Unije. 

 

3. Odločitev Komisije, da nasprotuje ukrepu v smislu točke (c) prvega odstavka 1, se šteje za 

odločitev o začetku formalnega postopka preiskave v smislu Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z 

dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES 1. 

 

Če je taka odločitev sprejeta pred dnem pristopa, bo začela veljati šele z dnem pristopa. 

 

4. Ne glede na postopke o obstoječih pomočeh iz III-168. člena Ustave se programi pomoči in 

posamična pomoč, odobrena za področje prometa, ki so se v novi državi članici začeli izvajati 

pred dnem pristopa in se izvajajo tudi po tem dnevu, pod naslednjimi pogoji štejejo za 

obstoječo pomoč v smislu prvega odstavka III-168. člena Ustave: 

 

                                                 
1  UL L 83, 27. 3. 1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu 

iz leta 2003 (UL L 236, 23. 9. 2003, str. 33). 
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– o ukrepih pomoči se v štirih mesecih od dne pristopa obvesti Komisijo. To obvestilo 

vključuje podatke o pravni podlagi vsakega ukrepa. Za obstoječe ukrepe pomoči in načrte o 

odobritvi ali spremembi pomoči, o katerih je Komisija obveščena pred dnem pristopa, se 

šteje, da je bila Komisija o njih obveščena na dan pristopa. 

 

Ti ukrepi pomoči se do konca tretjega leta od dne pristopa štejejo za "obstoječo" pomoč v 

smislu prvega odstavka III-168. člena Ustave . 

 

Kadar je to potrebno, nove države članice spremenijo te ukrepe pomoči, da bi najkasneje do 

konca tretjega leta od dne pristopa upoštevale smernice, ki jih uporablja Komisija. Po tem 

dnevu se vsaka pomoč, za katero se ugotovi, da je nezdružljiva s temi smernicami, šteje za 

novo pomoč. 
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MD 166/5/04 REV 5 
(AC 166/1/05 REV 1) 

 

5. V zvezi z Romunijo se točka (c) prvega odstavka uporablja zgolj za ukrepe pomoči, ki jih je 

po tem dnevu ocenil romunski organ za nadzor državnih pomoči, če Komisija na podlagi 

stalnega spremljanja obveznosti, ki jih je Romunija prevzela v okviru pogajanj o pristopu, 

odloči, da je izvajanje zakonov o državnih pomočeh v Romuniji v obdobju pred pristopom 

doseglo zadovoljivo raven. Takšna zadovoljiva raven se lahko šteje za doseženo šele, ko 

Romunija dokaže dosledno izvajanje popolnega in pravilnega nadzora državnih pomoči v 

zvezi z vsemi ukrepi pomoči, odobrenimi v Romuniji, vključno s sprejetjem in izvajanjem v 

celoti in pravilno utemeljenih odločitev romunskega organa za nadzor državnih pomoči, ki 

vsebujejo natančno oceno značaja državne pomoči za vsak ukrep in pravilno uporabo meril o 

združljivosti. 

 

 Komisija lahko zaradi resnih dvomov glede združljivosti s skupnim trgom nasprotuje 

vsakemu ukrepu pomoči, odobrenemu v predpristopnem obdobju med 1. septembrom 2004 in 

datumom, določenem v omenjeni odločitvi Komisije, iz katere izhaja, da je izvajanje zakonov 

doseglo zadovoljivo raven. Odločitev Komisije, da nasprotuje ukrepu, se šteje za odločitev o 

začetku formalnega postopka preiskave v smislu Uredbe (ES) št. 659/1999. Če je taka 

odločitev sprejeta pred dnem pristopa, bo začela veljati šele z dnem pristopa. 
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MD 166/5/04 REV 5 
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Če Komisija po začetku formalnega postopka preiskave sprejme negativno odločitev, s tem 

odloči, da mora Romunija uvesti vse potrebne ukrepe, s katerimi doseže, da upravičenec vrne 

pomoč. Pomoč, ki jo je treba vrniti, vključuje obresti, izračunane po ustrezni obrestni meri, 

določeni v skladu z Uredbo (ES) št. 794/20041, in plačljive od istega dne. 

 

                                                 
1 Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 

659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L 140, 
30.4.2004, str. 1). 



 

 
AA2005/P/Priloga V/sl 9 

 

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

 

3 KMETIJSTVO 

 

 

(a) Pogodba o Ustavi za Evropo, III. del, III. naslov, III. poglavje, 4. oddelek, Kmetijstvo in 

ribištvo  

 

1. Javne zaloge, s katerimi na dan pristopa razpolagajo nove države članice in ki izhajajo iz 

njihove politike tržne podpore, prevzame Skupnost po vrednosti, pridobljeni z uporabo člena 

8 Uredbe Sveta (EGS) št. 1883/78 z dne 2. avgusta 1978 o splošnih pravilih za financiranje 

intervencij s strani Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, 

Jamstvenega oddelka1. Omenjene zaloge se prevzamejo le pod pogojem, da je javna 

intervencija za zadevne proizvode opravljena v Skupnosti in da zaloge izpolnjujejo zahteve za 

intervencijo Skupnosti. 

 

2. Vse zaloge proizvodov, zasebne in javne, ki so na dan pristopa v prostem prometu na ozemlju 

novih držav članic, ki presegajo količino, ki jo je mogoče upoštevati kot običajni prenos 

zalog, je treba odpraviti na stroške novih držav članic. 

                                                 
1 UL L 216, 5.8.1978, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 

1259/96 (UL L 163, 2.7.1996, str. 10). 
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MD 73/4/04 REV 4 
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Pojem običajnega prenosa zalog se opredeli za vsak proizvod na podlagi meril in ciljev, ki so 

lastni vsaki skupni tržni ureditvi. 

 

3. Zaloge iz prvega odstavka se odštejejo od količine, ki presega običajen prenos zalog. 

 

4. Komisija izvaja in uporablja zgornje ureditve v skladu s postopkom iz člena 13 Uredbe 

Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike1 ali, če 

je to primerno, v skladu s postopkom iz člena 42(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 

30. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor2 ali iz ustreznih členov drugih uredb o 

skupni ureditvi kmetijskih trgov ali v skladu z ustreznim postopkom v odboru, kot je 

opredeljen v zakonodaji, ki se uporablja. 

 

                                                 
1 UL L 160, 26.6.1999, str. 103. 
2 UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije 

(ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str.16). 
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MD 72/4/04 REV 4 
(AC 72/1/04 REV ) 

 

(b) Pogodba o Ustavi za Evropo, III. del, III. naslov,III. poglavje, 5. oddelek , Pravila o 

konkurenci  

 

Ne glede na postopke o obstoječih pomočeh iz III-168. člena Ustave se programe pomoči in 

posamično pomoč, podeljene dejavnostim povezanim s proizvodnjo, predelavo ali trženjem 

proizvodov, navedenih v Prilogi I k Ustavi, z izjemo ribiških proizvodov in iz njih pridobljenih 

proizvodov, ki se jih je v novih državah članicah začelo izvajati pred dnem pristopa in se jih izvaja 

tudi po tem dnevu, šteje za obstoječo pomoč v smislu prvega odstavka III-168. člena Ustave, ob 

upoštevanju naslednjega pogoja: 

 

– o ukrepih pomoči se v štirih mesecih od dne pristopa obvesti Komisijo. To obvestilo vključuje 

podatke o pravni podlagi vsakega ukrepa. Za obstoječe ukrepe pomoči in načrte o podelitvi ali 

spremembi pomoči, o katerih je Komisija obveščena pred dnem pristopa, se šteje, da je bila 

Komisija o njih obveščena na dan pristopa. Komisija objavi seznam takih pomoči. 

 

Ti ukrepi pomoči se do konca tretjega leta od dne pristopa štejejo za "obstoječo" pomoč v smislu 

prvega odstavka III-168. člena Ustave. 
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MD 72/4/04 REV 4 
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Kadar je to potrebno, nove države članice spremenijo te ukrepe pomoči, da bi najkasneje do konca 

tretjega leta od dne pristopa upoštevale smernice, ki jih uporablja Komisija. Po tem dnevu se vsaka 

pomoč, za katero se ugotovi, da je nezdružljiva s temi smernicami, šteje za novo pomoč. 

 

 

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

 

 

4. CARINSKA UNIJA 

 

Pogodba o Ustavi za Evropo, III. del, III. naslov, I. poglavje, 3. oddelek, Prosti pretok blaga, 1. 

pododdelek, Carinska unija  

 

31992 R 2913: Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku 

Skupnosti (UL L 302, 19. 10. 1992, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z: 

 

– 12003 T: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb – pristop Češke republike, 

Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike 

Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike 

(UL L 236, 23. 9. 2003, str. 33). 
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MD 51/7/04 REV 7 
(AC 51/1/04 REV 1) 

 

31993 R 2454: Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje 

Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11. 10. 1993, str. 1), 

kakor je bila nazadnje spremenjena z: 

 

– 32003 R 2286: Uredbo Komisije (ES) št. 2286/2003 z dne 18. 12. 2003 (UL L 343, 

31. 12. 2003, str. 1). 

 

Uredba (EGS) št. 2913/92 in Uredba (EGS) št. 2454/93 se za nove države članice uporabljata ob 

upoštevanju naslednjih posebnih določb: 

 

DOKAZILO O STATUSU SKUPNOSTI (TRGOVINA V RAZŠIRJENI SKUPNOSTI) 

 

1. Ne glede na člen 20 Uredbe (EGS) št. 2913/92 je blago, ki je na dan pristopa v razširjeni 

Skupnosti v začasni hrambi ali v carinski rabi in v postopkih iz členov 4(15)(b) in (16)(b) do (g) te 

uredbe, ali ki se prevaža v razširjeni Skupnosti po opravljenih izvoznih formalnostih, ob deklaraciji 

za sprostitev v prosti promet v razširjeni Skupnosti oproščeno carin in drugih carinskih ukrepov, 

pod pogojem, da se predloži eno izmed naslednjih dokazil: 
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(a) dokazilo o preferencialnem poreklu, ki je bilo ustrezno izdano ali sestavljeno pred dnem 

pristopa v skladu z enim izmed spodaj naštetih evropskih sporazumov ali v skladu z 

enakovrednim preferencialnim sporazumom, ki so ga nove države članice sklenile med sabo 

in ki vsebuje prepoved povračila ali izvzetje iz carin na materiale brez porekla, ki se 

uporabljajo pri izdelavi izdelkov, za katere je izdano ali sestavljeno dokazilo o poreklu 

(pravilo "prepovedi povračila"); 

 

Evropski sporazumi: 

 

– 21994 A 1231 (24) Bolgarija: Evropski sporazum o pridružitvi med Evropskimi 

skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Bolgarijo na 

drugi strani – Protokol 4 o definiciji pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega 

sodelovanja1; 

 

– 21994 A 1231 (20) Romunija: Evropski sporazum o pridružitvi med Evropskimi 

skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Romunijo na drugi strani – 

Protokol 4 o definiciji pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja2. 

                                                 
1  UL L 358, 31.12.1994, str. 3. Protokol, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom št. 1/2003 

Pridružitvenega sveta EU-Bolgarija z dne 4.6.2003 (UL L 191, 30.7.2003, str. 1). 
2  UL L 357, 31.12.1994, str. 2. Protokol, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom št. 2/2003 

Pridružitvenega sveta EU-Romunija z dne 25.9.2003 (še ni bil objavljen v Uradnem listu). 
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(b) katerokoli dokazilo o skupnostnem statusu iz člena 314c Uredbe (EGS) št. 2454/93; 

 

(c) zvezek ATA, ki je bil izdan v sedanji državi članici ali novi državi članici pred dnem pristopa. 

 

2. Za namene izdajanja dokazil iz odstavka 1(b) zgoraj, upoštevajoč položaj na dan pristopa in 

poleg določb člena 4(7) Uredbe (EGS) št. 2913/92, "blago Skupnosti" pomeni blago, ki je: 

 

– v celoti pridobljeno na območju katerekoli izmed novih držav članic pod pogoji, enakimi 

tistim iz člena 23 Uredbe (EGS) št. 2913/92 in ne vsebuje blaga, uvoženega iz drugih držav 

ali območij; ali 

 

– uvoženo iz držav ali območij razen zadevne države in sproščeno v prosti promet v tej državi; 

ali 

 

– pridobljeno ali proizvedeno v zadevni državi bodisi izključno iz blaga, navedenega v drugi 

alinei tega odstavka, bodisi iz blaga, navedenega v prvi in drugi alinei tega odstavka. 
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3. Za namene preverjanja dokazil iz točke (a) prvega odstavka se uporabijo določbe o definiciji 

pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja v okviru ustreznih Evropskih 

sporazumov ali enakovrednih preferencialnih sporazumov, ki so jih med seboj sklenile nove države 

članice. Zahtevke za naknadno preverjanje teh dokazil sprejemajo pristojni carinski organi sedanjih 

držav članic in novih držav članic v obdobju treh let po izdaji zadevnega dokazila o poreklu ter jih 

lahko vlagajo ti organi v obdobju treh let po sprejemu dokazila o poreklu v podporo deklaraciji o 

prostem prometu. 

 

DOKAZILO O PREFERENCIALNEM POREKLU (TRGOVINA S TRETJIMI DRŽAVAMI, 

VKLJUČNO S TURČIJO, V OKVIRU PREFERENCIALNIH SPORAZUMOV O KMETIJSKIH 

IZDELKIH TER IZDELKIH IZ PREMOGA IN JEKLA) 

 

4. Ne da bi to vplivalo na uporabo kateregakoli ukrepa, ki izhaja iz skupne trgovinske politike, je 

dokazilo o poreklu, ki ga ustrezno izdajo tretje države, ali se ga sestavi v okviru preferencialnih 

sporazumov, sklenjenih med novimi državami članicami in temi državami ali je izdano ali 

sestavljeno v okviru enostranske nacionalne zakonodaje novih držav članic, sprejeto v zadevnih 

novih državah članicah pod pogojem, da: 
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(a) pridobitev takega porekla podeli preferencialno tarifno obravnavo na podlagi preferencialnih 

tarifnih ukrepov iz člena 20(3)(d) in (e) Uredbe (EGS) št. 2913/92, ki jih vsebujejo sporazumi 

ali ureditve, ki jih je sklenila ali sprejela Skupnost glede tretjih držav ali skupin držav; in 

 

(b) so bili dokazilo o poreklu in prevozni dokumenti izdani ali sestavljeni najkasneje na dan pred 

dnem pristopa; in 

 

(c) se dokazilo o poreklu predloži carinskim organom v obdobju štirih mesecev od dne pristopa. 

 

Če je bilo blago v novi državi članici deklarirano za sprostitev v prosti promet pred dnem pristopa, 

je tudi naknadno izdano ali sestavljeno dokazilo o poreklu na podlagi preferencialnih sporazumov 

ali ureditev, ki v tej novi državi članici veljajo na dan sprostitve v prosti promet, lahko sprejeto v 

zadevni novi državi članici, pod pogojem, da je predloženo carinskim organom v obdobju štirih 

mesecev od dne pristopa. 

 

5. Bolgariji in Romuniji se dovoli ohraniti pooblastila, s katerimi je bil v okviru sporazumov, 

sklenjenih s tretjimi državami, podeljen status "pooblaščenih izvoznikov", pod pogojem, da: 
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(a) je taka določba predvidena tudi v sporazumih, sklenjenih med temi tretjimi državami in 

Skupnostjo pred dnem pristopa; in 

 

(b) pooblaščeni izvozniki uporabljajo pravila o poreklu iz teh sporazumov. 

 

Ta pooblastila nove države članice najkasneje eno leto od dne pristopa nadomestijo z novimi 

pooblastili, ki se izdajo v skladu s pogoji iz zakonodaje Skupnosti. 

 

6. Za namene preverjanja dokazil iz četrtega odstavka se uporabijo določbe o definiciji pojma 

"izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja iz ustreznih sporazumov ali ureditev. 

Zahtevke za naknadno preverjanje teh dokazil sprejemajo pristojni carinski organi sedanjih držav 

članic in novih držav članic v obdobju treh let po izdaji zadevnega dokazila o poreklu ter jih lahko 

vlagajo ti organi v obdobju treh let po sprejemu dokazila o poreklu v podporo deklaraciji o prostem 

prometu. 



 

 
AA2005/P/Priloga V/sl 19 

 

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

 

7. Ne da bi to vplivalo na uporabo kateregakoli ukrepa, ki izhaja iz skupne trgovinske politike, je 

dokazilo o poreklu, ki ga naknadno izdajo tretje države v okviru preferencialnih sporazumov, 

sklenjenih med Skupnostjo in temi državami, lahko sprejeto v novih državah članicah za sprostitev 

v prosti promet blaga, ki je bilo na dan pristopa na poti ali v začasni hrambi, v carinskem skladišču 

ali prosti coni v eni od teh tretjih držav ali v tej novi državi članici, pod pogojem, da v novi državi 

članici, v kateri pride do sprostitve v prosti promet, za zadevne izdelke v času izdaje prevoznih 

dokumentov ne velja sporazum o prosti trgovini s tretjo državo, in pod pogojem, da: 

 

(a) pridobitev takšnega porekla podeli preferencialno tarifno obravnavo na podlagi 

preferencialnih tarifnih ukrepov iz člena 20(3)(d) in (e) Uredbe (EGS) št. 2913/92, ki jih 

vsebujejo sporazumi ali ureditve, ki jih je sklenila ali sprejela Skupnost glede tretjih držav ali 

skupin držav; in 

 

(b) so bili prevozni dokumenti izdani najkasneje na dan pred dnem pristopa; in 

 

(c) se naknadno izdano dokazilo o poreklu predloži carinskim organom v obdobju štirih mesecev 

od dne pristopa. 
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8. Za namene preverjanja dokazil iz odstavka 7 se uporabijo določbe o definiciji pojma "izdelki 

s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja iz ustreznih sporazumov ali ureditev. 

 

DOKAZILO O STATUSU NA PODLAGI DOLOČB O PROSTEM PROMETU ZA 

INDUSTRIJSKE IZDELKE V CARINSKI UNIJI ES-TURČIJA 

 

9. Dokazila o poreklu, ki jih je pravilno izdala Turčija ali nova država članica v okviru 

preferencialnih trgovinskih sporazumov, ki se uporabljajo med njima, in v Skupnosti dopuščajo 

kumulacijo porekla na podlagi identičnih pravil o poreklu in prepoved povračila ali opustitve carin 

za zadevno blago, so v zadevnih državah sprejeta kot dokazilo o statusu v skladu z določbami o 

prostem prometu za industrijske izdelke iz Sklepa št. 1/95 Pridružitvenega sveta ES-Turčija1, pod 

pogojem, da: 

 

(a) so bili dokazilo o poreklu in prevozni dokumenti izdani najkasneje na dan pred dnem 

pristopa; in 

                                                 
1 Sklep št. 1/95 Pridružitvenega sveta ES-Turčija z dne 22.12.1995 o izvajanju zaključne faze 

carinske unije (UL L 35, 13.2.1996, str. 1). Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s 
Sklepom št. 2/99 Pridružitvenega sveta ES-Turčija (UL L 72, 18.3.1999, str. 36). 
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(b) se dokazilo o poreklu predloži carinskim organom v obdobju štirih mesecev od dne pristopa. 

 

Če je bilo blago v Turčiji ali novi državi članici deklarirano za sprostitev v prosti promet pred dnem 

pristopa v okviru zgoraj omenjenih preferencialnih trgovinskih sporazumov, se lahko sprejme tudi 

dokazilo o poreklu, izdano naknadno na podlagi teh sporazumov, pod pogojem, da je carinskim 

organom predloženo v obdobju štirih mesecev od dne pristopa. 

 

10. Za namene preverjanja dokazil iz odstavka 9 se uporabijo določbe o definiciji pojma "izdelki 

s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja iz ustreznih preferencialnih sporazumov. Zahtevke 

za naknadno preverjanje teh dokazil sprejemajo pristojni carinski organi sedanjih držav članic in 

novih držav članic v obdobju treh let po izdaji zadevnega dokazila o poreklu ter jih lahko vlagajo ti 

organi v obdobju treh let po sprejemu dokazila o poreklu v podporo deklaraciji o prostem prometu. 
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11. Ne da bi to vplivalo na uporabo kateregakoli ukrepa, ki izhaja iz skupne trgovinske politike, 

se potrdilo o gibanju blaga A.TR, izdano na podlagi določb o prostem prometu za industrijske 

izdelke iz Sklepa št. 1/95 Pridružitvenega sveta ES-Turčija, sprejme v novih državah članicah za 

sprostitev v prosti promet blaga, ki je na dan pristopa v prevozu po Skupnosti ali Turčiji po 

opravljenih izvoznih formalnostih, v začasni hrambi ali carinskem postopku iz člena 4(16) (b) do 

(h) Uredbe (EGS) št. 2913/92 v Turčiji ali tej novi državi članici, pod pogojem, da: 

 

(a) za zadevno blago ni predloženo dokazilo o poreklu iz devetega odstavka; in 

 

(b) je blago v skladu s pogoji za izvajanje določb o prostem pretoku za industrijske izdelke; in 

 

(c) so bili prevozni dokumenti izdani najkasneje na dan pred dnem pristopa; in 

 

(d) se potrdilo o gibanju blaga A.TR predloži carinskim organom v obdobju štirih mesecev od 

dne pristopa. 
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12. Za namene preverjanja potrdil o gibanju blaga A.TR iz odstavka 11 zgoraj se uporabijo 

določbe o izdaji potrdil o gibanju blaga A.TR in načinih upravnega sodelovanja iz Sklepa št. 1/2001 

Odbora za carinsko sodelovanje ES-Turčija1. 

 

CARINSKI POSTOPKI 

 

13. Začasna hramba in carinski postopki iz člena 4(16)(b) do (h) Uredbe (EGS) št. 2913/92, ki so 

se začeli pred pristopom, se zaključijo ali opravijo pod pogoji iz zakonodaje Skupnosti. 

 

Če zaključek ali dovršitev postopka povzroči nastanek carinskega dolga, je uvozna dajatev, ki jo je 

treba plačati, enaka tisti, ki je v veljavi v času nastanka carinskega dolga v skladu s skupno carinsko 

tarifo, plačani znesek pa se šteje za lastna sredstva Skupnosti. 

 

14. Postopki, ki urejajo carinsko skladiščenje iz členov od 84 do 90 in od 98 do 113 Uredbe 

(EGS) št. 2913/92 in iz členov od 496 do 535 Uredbe (EGS) št. 2454/93, se za nove države članice 

uporabljajo ob upoštevanju naslednjih posebnih določb: 

                                                 
1 Sklep št. 1/2001 Odbora za carinsko sodelovanje ES-Turčija z dne 28.3.2001 o spremembi 

Sklepa št. 1/96 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Sklepa št 1/95 Pridružitvenega sveta 
ES-Turčija (UL L 98, 7.4.2001, str. 31). Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom št 
1/2003 Odbora za carinsko sodelovanje ES-Turčija (UL L 28, 4.2.2003, str. 51). 
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– če je znesek carinskega dolga določen na podlagi narave uvoznega blaga, carinske vrednosti 

in količine uvoznega blaga v trenutku sprejema deklaracije za njegov vnos v carinsko 

skladiščenje in je bila ta deklaracija sprejeta pred dnem pristopa, te podlage izhajajo iz 

zakonodaje, ki se je v zadevni novi državi članici uporabljala pred dnem pristopa. 

 

15. Postopki, ki urejajo aktivno oplemenitenje iz členov od 84 do 90 in od 114 do 129 Uredbe 

(EGS) št. 2913/92 in iz členov od 496 do 523 in od 536 do 550 Uredbe (EGS) št. 2454/93, se za 

nove države članice uporabljajo ob upoštevanju naslednjih posebnih določb: 

 

– če je znesek carinskega dolga določen na podlagi narave uvoznega blaga, njegove tarifne 

uvrstitve, količine, carinske vrednosti in porekla uvoznega blaga v trenutku vnosa blaga v 

postopek in če je bila deklaracija za vnos blaga v postopek sprejeta pred dnem pristopa, te 

podlage izhajajo iz zakonodaje, ki se je v zadevni novi državi članici uporabljala pred dnem 

pristopa; 

 

– če zaključek postopka povzroči nastanek carinskega dolga se, da bi se ohranila enakost med 

imetniki dovoljenj v sedanjih državah članicah in novih državah članicah, plača 

kompenzacijske obresti na uvozne dajatve, ki so z dnem pristopa dolgovane v skladu s pogoji 

iz zakonodaje Skupnosti; 
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– če je bila deklaracija za aktivno oplemenitenje sprejeta po sistemu povračila in je carinski 

dolg, glede katerega se zahteva povračilo, nastal pred dnem pristopa, povračilo izvede nova 

država članica na lastne stroške v skladu s pogoji iz zakonodaje Skupnosti. 

 

16. Postopki, ki urejajo začasni uvoz iz členov od 84 do 90 in od 137 do 144 Uredbe (EGS) 

št. 2913/92 in iz členov od 496 do 523 in od 553 do 584 Uredbe (EGS) št. 2454/93 se za nove 

države članice uporabljajo ob upoštevanju naslednjih posebnih določb: 

 

– če je znesek carinskega dolga določen na podlagi narave uvoznega blaga, njegove tarifne 

uvrstitve, količine, carinske vrednosti in porekla uvoznega blaga v trenutku vnosa blaga v 

postopek in če je bila deklaracija za vnos blaga v postopek sprejeta pred dnem pristopa, te 

podlage izhajajo iz zakonodaje, ki se je v zadevni novi državi članici uporabljala pred dnem 

pristopa; 
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– če zaključek postopka povzroči nastanek carinskega dolga se, da bi se ohranila enakost med 

imetniki dovoljenj v sedanjih državah članicah in novih državah članicah, plača 

kompenzacijske obresti na uvozne dajatve, ki so z dnem pristopa dolgovane v skladu s pogoji 

iz zakonodaje Skupnosti. 

 

17. Postopki, ki urejajo pasivno oplemenitenje iz členov od 84 do 90 in od 145 do 160 Uredbe 

(EGS) št. 2913/92 in iz členov od 496 do 523 in od 585 do 592 Uredbe (EGS) št. 2454/93, se za 

nove države članice uporabljajo ob upoštevanju naslednjih posebnih določb: 

 

– drugi odstavek člena 591 Uredbe (EGS) št. 2454/93 se smiselno uporablja za blago na 

začasnem izvozu, ki je bilo začasno izvoženo v nove države članice pred dnem pristopa. 

 

DRUGE DOLOČBE 

 

18. Dovoljenja, ki so bila izdana pred dnem pristopa za uporabo carinskih postopkov iz 

člena 4(16)(d), (e) in (g) Uredbe (EGS) št. 2913/92, veljajo do konca svoje veljavnosti ali eno leto 

od dne pristopa, kar se zgodi prej. 
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19. Postopki, ki urejajo nastanek carinskega dolga, vknjižbo in naknadno izterjavo iz členov od 

201 do 232 Uredbe (EGS) št. 2913/92 in iz členov od 859 do 876a Uredbe (EGS) št. 2454/93, se za 

nove države članice uporabljajo ob upoštevanju naslednjih posebnih določb: 

 

– izterjava se izvede v skladu s pogoji iz zakonodaje Skupnosti. Če pa je carinski dolg nastal 

pred dnem pristopa, izterjavo pred pristopom izvede zadevna nova država članica v svojo 

korist v skladu s pogoji, ki veljajo v njej. 

 

20. Postopki, ki urejajo povračilo in odpust dajatev iz členov od 235 do 242 Uredbe (EGS) 

št. 2913/92 in iz členov od 877 do 912 Uredbe (EGS) št. 2454/93 se za nove države članice 

uporabljajo ob upoštevanju naslednjih posebnih določb: 

 

– povračilo in odpust dajatev se izvede v skladu s pogoji iz zakonodaje Skupnosti. Če pa se 

dajatve, katerih povračilo ali odpust se zahteva, nanašajo na carinski dolg, ki je nastal pred 

dnem pristopa, povračilo in odpust dajatev izvede zadevna nova država članica pred 

pristopom, na lastne stroške v skladu s pogoji, ki veljajo v njej. 
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Dodatek k PRILOGI V 

 

Seznam obstoječih ukrepov pomoči iz točke 1(b) mehanizma za obstoječe pomoči, ki je določen v 

2. poglavju Priloge V  

 
Opomba: Ukrepi pomoči, našteti v tem dodatku se štejejo za obstoječo pomoč le za namene uporabe 
mehanizma za obstoječe pomoči, ki je določen v 2. poglavju Priloge V k temu aktu, v obsegu, v 
katerem ti ukrepi sodijo v okvir prvega odstavka te priloge. 
 

Št. 
MS Št. Leto 

Naslov (v izvirniku) Datum odobritve s 
strani nacionalnega 
organa za nadzor 
državnih pomoči 

Trajanje 

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 

 
 

 

    

 


