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BILAGA V 

 

Förteckning enligt artikel 21 i anslutningsakten:  

andra permanenta bestämmelser 

 

1. BOLAGSRÄTT 

 

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, tredje delen avdelning I, Fri rörlighet för 

varor 

 

SPECIFIK MEKANISM 

 

När det gäller Bulgarien eller Rumänien får innehavaren, eller dennes förmånstagare, av ett patent 

eller tilläggsskydd för en farmaceutisk produkt, för vilken ansökan om sådant skydd lämnades in i 

en medlemsstat vid en tidpunkt då ett sådant skydd inte kunde erhållas i en av de ovannämnda nya 

medlemsstaterna för produkten, åberopa de rättigheter som ges genom detta patent eller 

tilläggsskydd för att förhindra import och marknadsföring av produkten i den eller de medlemsstater 

där produkten i fråga har patentskydd eller tilläggsskydd, även om produkten för första gången 

fördes ut på marknaden i den nya medlemsstaten av honom själv eller med hans samtycke. 
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Varje person som avser att importera eller marknadsföra en farmaceutisk produkt som avses i 

föregående stycke i en medlemsstat där produkten har patentskydd eller tilläggsskydd skall i 

ansökan angående importen visa för de behöriga myndigheterna att innehavaren av ett sådant skydd 

eller dennes förmånstagare har underrättats en månad i förväg. 

 

 

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

 

2. KONKURRENSPOLITIK 

 

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, tredje delen avdelning VI kapitel 1, 

Konkurrensregler 

 

1. Följande stödordningar och individuellt stöd som införts i en ny medlemsstat före dagen för 

anslutningen och fortfarande tillämpas efter denna dag skall vid anslutningen betraktas som 

befintligt stöd enligt artikel 88.1 i EG-fördraget: 

 

a) Stödåtgärder som införts före den 10 december 1994. 
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b) Stödåtgärder som förtecknas i tillägget till denna bilaga. 

 

c) Stödåtgärder som före anslutningen utvärderats av den nya medlemsstatens myndighet 

för övervakning av statligt stöd och befunnits vara förenliga med regelverket och som 

kommissionen inte har gjort några invändningar emot på grundval av allvarliga tvivel 

om åtgärdens förenlighet med den gemensamma marknaden, i enlighet med förfarandet 

i punkt 2. 

 

Samtliga vid anslutningen ännu tillämpliga åtgärder som utgör statligt stöd och som inte 

uppfyller villkoren ovan skall vid tillämpningen av artikel 88.3 i EG-fördraget anses vara nytt 

stöd vid anslutningen. 

 

Bestämmelserna ovan gäller inte stöd till transportsektorn, inte heller åtgärder som hänger 

samman med produktion, bearbetning och saluföring av de produkter som finns förtecknade i 

bilaga I till EG-fördraget, med undantag av fiskeriprodukter och produkter som framställts av 

dessa. 

 

Bestämmelserna ovan skall inte heller påverka tillämpningen av de övergångsåtgärder i fråga 

om konkurrenspolitik som anges i anslutningsakten och de åtgärder som fastställs i bilaga VII 

kapitel 4 avsnitt B till anslutningsakten. 
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2. Om en ny medlemsstat önskar att kommissionen skall granska en stödåtgärd enligt det 

förfarande som beskrivs i punkt 1 c skall den regelbundet förse kommissionen med 

 

a) en förteckning över befintliga stödåtgärder som har utvärderats av den nationella 

myndigheten för övervakning av statligt stöd och som denna myndighet har ansett vara 

förenliga med regelverket, och 

 

b) all annan information som är väsentlig för bedömningen av huruvida den stödåtgärd 

som skall granskas är förenlig med regelverket, 

 

enligt den konkreta utformning av denna rapportering som tillhandahålls av kommissionen. 

 

Om kommissionen inte motsätter sig den befintliga stödåtgärden på grundval av allvarliga 

tvivel om åtgärdens förenlighet med den gemensamma marknaden inom tre månader efter att 

ha erhållit uttömmande information om åtgärden eller efter att ha erhållit ett uttalande från 

den nya medlemsstaten i vilket medlemsstaten underrättar kommissionen om att den anser att 

den information som lämnats är uttömmande eftersom begärd ytterligare information inte är 

tillgänglig eller redan har lämnats, skall kommissionen anses ha avstått från att göra några 

invändningar. 
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Alla stödåtgärder som före anslutningen har lagts fram för kommissionen enligt förfarandet i 

punkt 1 c skall omfattas av ovannämnda förfarande, oberoende av att den berörda nya 

medlemsstaten redan har blivit medlem i unionen under undersökningsperioden. 

 

3. Ett beslut av kommissionen om att motsätta sig en åtgärd enligt punkt 1 c skall anses som ett 

beslut att inleda det formella undersökningsförfarandet enligt rådets förordning (EG) 

nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget1. 

 

Om ett sådant beslut fattas före anslutningen skall beslutet träda i kraft först på dagen för 

anslutningen. 

 

                                                 
1  EGT L 83, 27.3.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt 

(EUT L 236, 23.9.2003, s. 33). 
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4. Utan att det påverkar de förfaranden avseende befintligt stöd som anges i artikel 88 

i EG-fördraget, skall stödordningar och individuellt stöd som beviljas inom transportsektorn, 

som införts i en ny medlemsstat före dagen för anslutningen och som fortfarande gäller efter 

denna dag betraktas som befintligt stöd enligt artikel 88.1 i EG-fördraget på följande villkor: 

 

– Stödåtgärderna skall meddelas kommissionen inom fyra månader efter anslutningen. 

Meddelandet skall innehålla information om den rättsliga grunden för varje åtgärd. 

Befintliga stödåtgärder och planer på att bevilja eller ändra stöd som har meddelats 

kommissionen före anslutningen skall anses ha meddelats på dagen för anslutningen. 

 

Dessa stödåtgärder skall anses som "befintligt" stöd enligt artikel 88.1 i EG-fördraget fram till 

utgången av det tredje året efter anslutningen. 

 

De nya medlemsstaterna skall vid behov ändra dessa stödåtgärder så att de senast vid 

utgången av det tredje året efter anslutningen överensstämmer med de riktlinjer som tillämpas 

av kommissionen. Efter den tidpunkten skall allt stöd som befinns vara oförenligt med dessa 

riktlinjer betraktas som nytt stöd. 
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5. När det gäller Rumänien skall punkt 1 c endast tillämpas på stödåtgärder som har utvärderats 

av den rumänska övervakningsmyndigheten för statligt stöd efter en tidpunkt som fastställs 

när kommissionen på grundval av kontinuerlig övervakning av de åtaganden Rumänien gjort i 

samband med anslutningsförhandlingarna beslutar att Rumäniens genomförande av 

bestämmelserna om statligt stöd under föranslutningsperioden har nått en tillfredsställande 

nivå. En tillfredsställande nivå skall anses vara uppnådd först när Rumänien har visat att 

landet konsekvent tillämpar en fullständig och ordentlig kontroll av statligt stöd i samband 

med alla stödåtgärder som beviljas i Rumänien, inklusive antagande och genomförande av 

fullständigt och korrekt motiverade beslut av den rumänska övervakningsmyndigheten för 

statligt stöd, med en noggrann utvärdering av arten av statligt stöd i samband med varje åtgärd 

och en korrekt tillämpning av kriterierna för förenlighet. 

 

Kommissionen får, på grundval av allvarliga tvivel om åtgärdens förenlighet med den 

gemensamma marknaden, motsätta sig stödåtgärder som har beviljats under 

föranslutningsperioden mellan den 1 september 2004 och den dag som fastställs i ovan 

nämnda kommissionsbeslut att genomförandet av bestämmelserna har nått en tillfredsställande 

nivå. Ett sådant beslut av kommissionen att motsätta sig en åtgärd skall anses som ett beslut 

att inleda det formella undersökningsförfarandet enligt förordning (EG) nr 659/1999. Om ett 

sådant beslut fattas före anslutningen skall beslutet träda i kraft först på dagen för 

anslutningen. 
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Om kommissionen antar ett negativt beslut efter inledande av det formella 

undersökningsförfarandet skall den besluta att Rumänien skall vidta alla nödvändiga åtgärder 

för att verkligen återkräva stödet från mottagaren. Det stöd som skall återkrävas skall 

inbegripa ränta enligt en lämplig räntesats som skall fastställas i enlighet med förordning (EG) 

nr 794/20041 och skall betalas från och med samma dag. 

 

                                                 
1  Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av 

rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget 
(EUT L 140, 30.4.2004, s. 1). 
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3. JORDBRUK 

 

a) Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, tredje delen avdelning II, Jordbruk 

 

1. Offentliga lager som vid anslutningen innehas av de nya medlemsstaterna och som är ett 

resultat av deras politik för marknadsstöd skall tas över av gemenskapen till det värde som 

följer av tillämpningen av artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 1883/78 av 

den 2 augusti 1978 om allmänna bestämmelser för finansiering av interventioner genom 

garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)1. 

Dessa lager skall tas över endast under förutsättning att offentlig intervention tillämpas i 

gemenskapen för de berörda produkterna och att lagren uppfyller kraven för gemenskapens 

intervention. 

 

2. Alla lager, såväl privata som offentliga, i fri omsättning inom de nya medlemsstaternas 

territorium vid anslutningen utöver den mängd som kan betraktas som ett normalt 

övergångslager skall avvecklas på de nya medlemsstaternas bekostnad. 

 

                                                 
1  EGT L 216, 5.8.1978, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1259/96, 

(EGT L 163, 2.7.1996, s. 10). 
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Begreppet normalt övergångslager skall fastställas för varje produkt på grundval av specifika 

kriterier och mål för varje gemensam organisation av marknaden. 

 

3. De lager som avses i punkt 1 skall räknas av från den mängd som överskrider ett normalt 

övergångslager. 

 

4. Kommissionen skall genomföra och tillämpa de arrangemang som skisseras ovan i enlighet 

med förfarandet i artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om 

finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken1 eller, i förekommande fall, i enlighet 

med förfarandet i artikel 42.2 i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 30 juni 2001 om 

den gemensamma organisationen av marknaden för socker2 eller i motsvarande artiklar i 

övriga förordningar om den gemensamma organisationen av jordbruksmarknader eller det 

relevanta kommittéförfarande som fastställs i den tillämpliga lagstiftningen. 

 

 

                                                 
1  EGT L 160, 26.6.1999, s. 103. 
2  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens 

förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16). 
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b) Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, tredje delen avdelning VI kapitel 1, 

Konkurrensregler 

 

Utan att det påverkar de förfaranden avseende befintligt stöd som anges i artikel 88 i EG-fördraget 

skall stödsystem och individuellt stöd som beviljas för verksamhet med anknytning till produktion, 

bearbetning eller försäljning av produkter som tas upp i bilaga I till EG-fördraget med undantag av 

fiskeriprodukter och därav framställda produkter, som införts i en ny medlemsstat före anslutningen 

och som fortfarande gäller efter detta datum, betraktas som befintligt stöd enligt artikel 88.1 

i EG-fördraget på följande villkor: 

 

– Stödåtgärderna skall meddelas till kommissionen inom fyra månader efter anslutningen. 

Meddelandet skall innehålla information om den rättsliga grunden för varje åtgärd. Befintliga 

stödåtgärder och planer på att bevilja eller ändra stöd som har meddelats till kommissionen 

före anslutningen skall anses ha meddelats på anslutningsdagen. Kommissionen skall 

offentliggöra en förteckning över sådant stöd. 

 

Dessa stödåtgärder skall anses som "befintligt" stöd enligt artikel 88.1 i EG-fördraget fram till 

utgången av det tredje året efter anslutningen. 

 

De nya medlemsstaterna skall vid behov ändra dessa stödåtgärder så att de senast vid utgången av 

det tredje året efter anslutningen överensstämmer med de riktlinjer som tillämpas av kommissionen. 

Efter denna tidpunkt skall allt stöd som befinns vara oförenligt med dessa riktlinjer betraktas som 

nytt stöd. 
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4. TULLUNION 

 

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, tredje delen avdelning I, Fri rörlighet för 

varor, kapitel 1, Tullunionen 

 

 

31992 R 2913: Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en 

tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1), senast ändrad genom 

 

– 12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, 

Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33). 

 

31993 R 2454: Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om 

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för 

gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1), senast ändrad genom 

 

– 32003 R 2286: Kommissionens förordning (EG) nr 2286/2003 av den 18.12.2003 

(EUT L 343, 31.12.2003, s. 1). 
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Förordning (EEG) nr 2913/92 och förordning (EEG) nr 2454/93 skall tillämpas på de nya 

medlemsstaterna om inte annat följer av följande särskilda bestämmelser: 

 

BEVIS PÅ GEMENSKAPSSTATUS (HANDEL INOM DEN UTVIDGADE GEMENSKAPEN) 

 

1. Trots artikel 20 i förordning (EEG) nr 2913/92 skall varor som vid anslutningen är i tillfällig 

förvaring eller som omfattas av någon av de tullbehandlingar och tullförfaranden som avses i 

artikel 4.15 b och 4.16 b g i den förordningen i den utvidgade gemenskapen, eller som är under 

transport inom den utvidgade gemenskapen efter att ha varit föremål för exportformaliteter, vara 

befriade från tullar och andra tullåtgärder när de har deklarerats för övergång till fri omsättning 

inom den utvidgade gemenskapen under förutsättning att något av följande uppvisas: 

 

a)  Bevis på förmånsursprung, som utfärdats eller upprättats före dagen för anslutningen i 

enlighet med ett av de Europaavtal som förtecknas nedan eller motsvarande preferensavtal 

som de nya medlemsstaterna ingått sinsemellan och som innehåller ett förbud mot restitution 

av, eller befrielse från, tullar på icke-ursprungsmaterial som använts i tillverkningen av de 

produkter för vilka ett ursprungsintyg utfärdats eller upprättats (regel om förbud mot 

restitution av eller befrielse från tullar (no-drawback-rule)). 
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Europaavtalen: 

 

– 21994 A 1231 (24) Bulgarien: Europaavtalet om upprättande av en associering mellan 

Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bulgarien, 

å andra sidan  Protokoll nr 4 om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och 

metoder för administrativt samarbete1. 

 

 21994 A 1231 (20) Rumänien: Europaavtalet om upprättande av en associering mellan 

Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, 

å andra sidan  Protokoll nr 4 om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och 

metoder för administrativt samarbete2. 

 

b) Ett bevis på gemenskapsstatus enligt artikel 314c i förordning (EEG) nr 2454/93. 

 

c) En ATA-carnet som utfärdats före dagen för anslutningen i en nuvarande medlemsstat eller i 

en ny medlemsstat. 

 

                                                 
1  EGT L 358, 31.12.1994, s. 3. Protokollet senast ändrat genom beslut nr 1/2003 av 

associeringsrådet EU Bulgarien av den 4.6.2003 (EUT L 191, 30.7.2003, s. 1). 
2  EGT L 357, 31.12.1994, s. 2. Protokollet senast ändrat genom beslut nr 2/2003 av 

associeringsrådet EU Rumänien av den 25.9.2003 (ännu inte offentliggjort i EUT). 
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2. Vid utfärdande av de bevis som avses i punkt 1 b skall, med hänvisning till situationen vid 

anslutningen och utöver bestämmelserna i artikel 4.7 i förordning (EEG) nr 2913/92, med 

"gemenskapsvaror" avses varor 

 

 som helt och hållet har erhållits inom någon av de nya medlemsstaternas territorium på villkor 

som är identiska med villkoren i artikel 23 i förordning (EEG) nr 2913/92 och som inte 

inbegriper varor som importerats från andra länder eller territorier, eller 

 

 som importerats från andra länder eller territorier än det berörda landet, och som övergått till 

fri omsättning i det landet, eller 

 

 som erhållits eller producerats i det berörda landet, antingen endast utifrån de varor som avses 

i andra strecksatsen i denna punkt eller utifrån de varor som avses i första och 

andra strecksatserna i denna punkt. 

 

3. För kontroll av de bevis som avses i punkt 1 a skall bestämmelserna om definitionen av 

begreppet "ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete i enlighet med respektive 

Europaavtal eller motsvarande preferensavtal som de nya medlemsstaterna ingått sinsemellan gälla. 

Begäran om senare kontroll av dessa bevis skall godtas av de behöriga tullmyndigheterna i de 

nuvarande medlemsstaterna och de nya medlemsstaterna under tre år efter det att det berörda 

ursprungsintyget utfärdades och kontrollen får utföras av dessa myndigheter inom tre år efter 

godtagandet av ursprungsintyget till stöd för deklarationen om övergång till fri omsättning. 
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BEVIS PÅ FÖRMÅNSURSPRUNG (HANDEL MED TREDJELÄNDER, INKLUSIVE 

TURKIET, INOM RAMEN FÖR PREFERENSAVTAL OM JORDBRUKS-, KOL- OCH 

STÅLPRODUKTER) 

 

4. Utan att det påverkar tillämpningen av åtgärder som härrör från den gemensamma 

handelspolitiken skall ursprungsintyg som utfärdats eller upprättats på ett korrekt sätt av 

tredjeländer inom ramen för preferensavtal som de nya medlemsstaterna har ingått med dessa länder 

eller som utfärdats eller upprättats inom ramen för de nya medlemsstaternas unilaterala nationella 

lagstiftning godkännas i respektive nya medlemsstater under förutsättning att 

 

a)  sådan ursprungsstatus medför förmånsbehandling i tullhänseende på grundval av de 

bestämmelser om förmånstull som ingår i de avtal eller överenskommelser som gemenskapen 

har ingått med, eller antagit angående, dessa tredjeländer eller grupper av länder, i enlighet 

med artikel 20.3 d och 20.3 e i förordning (EEG) nr 2913/92, 

 

b) ursprungsintyget och transportdokumenten utfärdades eller upprättades senast dagen före 

anslutningen, och 

 

c) ursprungsintyget lämnas till tullmyndigheterna inom fyra månader efter anslutningen. 
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När varor deklarerades för övergång till fri omsättning i en ny medlemsstat före dagen för 

anslutningen kan ett ursprungsintyg som utfärdats eller upprättats i efterhand, enligt ett 

preferensavtal eller en förmånsordning som var i kraft i den nya medlemsstaten vid dagen för 

övergång till fri omsättning, också godtas i den berörda nya medlemsstaten under förutsättning att 

det lämnas till tullmyndigheterna inom fyra månader efter anslutningen. 

 

5. Bulgarien och Rumänien får behålla de tillstånd genom vilka status som "godkänd exportör" 

har beviljats inom ramen för avtal med tredjeländer, under förutsättning att 

 

a) en sådan bestämmelse även ingår i de avtal som dessa tredjeländer har ingått med 

gemenskapen före anslutningen, och 

 

b) de godkända exportörerna tillämpar de ursprungsregler som föreskrivs i dessa avtal. 

 

Dessa tillstånd skall av de nya medlemsstaterna senast ett år efter anslutningen ersättas med nya 

tillstånd utfärdade i enlighet med gemenskapslagstiftningen. 
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6. För kontroll av de bevis som avses i punkt 4 skall bestämmelserna om definitionen av 

begreppet "ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete i de tillämpliga avtalen 

eller överenskommelserna gälla. Begäran om senare kontroll av dessa bevis skall godtas av de 

behöriga tullmyndigheterna i de nuvarande medlemsstaterna och de nya medlemsstaterna under 

tre år efter det att det berörda ursprungsintyget utfärdades och kontrollen får utföras av dessa 

myndigheter inom tre år efter godtagandet av ursprungsintyget till stöd för deklarationen om 

övergång till fri omsättning. 

 

7. Utan att det påverkar tillämpningen av åtgärder som härrör från den gemensamma 

handelspolitiken skall ursprungsintyg som utfärdats i efterhand av tredjeländer inom ramen för 

preferensavtal som gemenskapen har ingått med dessa länder godtas i de nya medlemsstaterna för 

övergång till fri omsättning av varor som på dagen för anslutningen befinner sig antingen under 

transport eller i tillfällig förvaring i ett tullager eller en frizon i ett av dessa tredjeländer eller i den 

nya medlemsstaten, under förutsättning att den nya medlemsstat i vilken övergången till fri 

omsättning äger rum inte hade något gällande handelsavtal med tredjelandet för de berörda 

produkterna när transportdokumenten utfärdades, och under förutsättning att 

 

a) sådan ursprungsstatus medför förmånsbehandling i tullhänseende på grundval av de 

bestämmelser om förmånstull som ingår i de avtal eller överenskommelser som gemenskapen 

har ingått med, eller antagit angående, dessa tredjeländer eller grupper av länder, i enlighet 

med artikel 20.3 d och 20.3 e i förordning (EEG) nr 2913/92, 
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b) transportdokumenten utfärdades senast dagen före anslutningen, och 

 

c) ursprungsintyget som utfärdats i efterhand lämnas till tullmyndigheterna inom fyra månader 

efter anslutningen. 

 

8. För kontroll av de bevis som avses i punkt 7 skall bestämmelserna om definitionen av 

begreppet "ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete i de tillämpliga avtalen 

eller överenskommelserna gälla. 

 

BEVIS PÅ STATUS I ENLIGHET MED BESTÄMMELSERNA OM FRI OMSÄTTNING FÖR 

INDUSTRIPRODUKTER INOM TULLUNIONEN MELLAN EG OCH TURKIET 
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9. Ursprungsbevis som utfärdats på ett korrekt sätt av antingen Turkiet eller en ny medlemsstat, 

inom ramen för avtal om förmånshandel som tillämpas mellan dem och som tillåter en 

ursprungskumulation med gemenskapen på grundval av identiska ursprungsregler och förbud mot 

restitution eller tillfälligt upphävande av tullar på de berörda varorna, skall godtas i respektive 

länder som ett bevis på status i enlighet med de bestämmelser om fri omsättning för 

industriprodukter som fastställs i beslut nr 1/95 av associeringsrådet EG Turkiet1, under 

förutsättning att 

 

a) ursprungsintyget och transportdokumenten utfärdades senast dagen före anslutningen, och 

 

b) ursprungsintyget lämnas till tullmyndigheterna inom fyra månader efter anslutningen. 

 

Om varor har deklarerats för övergång till fri omsättning före dagen för anslutningen i antingen 

Turkiet eller en ny medlemsstat, inom ramen för avtal om förmånshandel som nämns ovan, kan ett 

ursprungsintyg som utfärdats i efterhand i enlighet med dessa avtal också godtas, under 

förutsättning att det lämnas till tullmyndigheterna inom fyra månader efter anslutningen. 

 

                                                 
1  Beslut nr 1/95 av associeringsrådet EG Turkiet av den 22.12.1995 om genomförande av den 

slutgiltiga fasen av tullunionen (EGT L 35, 13.2.1996, s. 1). Beslutet senast ändrat genom 
beslut nr 2/99 av associeringsrådet EG Turkiet (EGT L 72, 18.3.1999, s. 36). 
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10. För kontroll av de bevis som avses i punkt 9 skall bestämmelserna om definitionen av 

begreppet "ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete i de tillämpliga 

preferensavtalen gälla. Begäran om senare kontroll av dessa bevis skall godtas av de behöriga 

tullmyndigheterna i de nuvarande medlemsstaterna och de nya medlemsstaterna under tre år efter 

det att det berörda ursprungsintyget utfärdades och kontrollen får utföras av dessa myndigheter 

inom tre år efter godtagandet av ursprungsintyget till stöd för deklarationen om övergång till fri 

omsättning. 

 

11. Utan att det påverkar tillämpningen av åtgärder som härrör från den gemensamma 

handelspolitiken skall ett varucertifikat A.TR, som utfärdats i enlighet med de bestämmelser om fri 

omsättning för industriprodukter som fastställs i beslut nr 1/95 av associeringsrådet EG Turkiet, 

godtas i de nya medlemsstaterna för övergång till fri omsättning för varor som på dagen för 

anslutningen befinner sig antingen under transport, efter att ha varit föremål för exportformaliteter i 

gemenskapen eller Turkiet, eller i tillfällig förvaring eller omfattas av ett tullförfarande som avses i 

artikel 4.16 b h i förordning (EEG) nr 2913/92 i Turkiet eller den nya medlemsstaten, under 

förutsättning att 

 

a) inget ursprungsintyg som avses i punkt 9 lämnas för de berörda varorna, 
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b) varorna uppfyller villkoren för tillämpningen av bestämmelserna om fri omsättning för 

industriprodukter, 

 

c) transportdokumenten utfärdades senast dagen före anslutningen, och 

 

d) varucertifikatet A.TR lämnas till tullmyndigheterna inom fyra månader efter anslutningen. 

 

12. För kontroll av de varucertifikat A.TR som avses i punkt 11 skall bestämmelserna om 

utfärdande av varucertifikat A.TR och metoder för administrativt samarbete enligt beslut nr 1/2001 

av tullsamarbetskommittén EG Turkiet1 gälla. 

 

TULLFÖRFARANDEN 

 

13. Tillfällig förvaring och tullförfaranden enligt artikel 4.16 b h i förordning (EEG) nr 2913/92 

som har inletts före anslutningen skall avslutas i enlighet med gemenskapslagstiftningen. 

 

                                                 
1  Beslut nr 1/2001 av tullsamarbetskommittén EG Turkiet av den 28.3.2001 om ändring av 

beslut nr 1/96 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för beslut nr 1/95 fattat av 
associeringsrådet för EG och Turkiet (EGT L 98, 7.4.2001, s. 31). Beslutet senast ändrat 
genom beslut nr 1/2003 av tullsamarbetskommittén EG Turkiet (EUT L 28, 4.2.2003, s. 51). 
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När avslutandet ger upphov till en tullskuld skall den importtull som skall betalas uppgå till det 

belopp som gäller vid den tidpunkt då tullskulden uppkom, i enlighet med Gemensamma tulltaxan, 

och det belopp som betalas skall betraktas som gemenskapens egna medel. 

 

14. De förfaranden för lagring i tullager som fastställs i artiklarna 84 90 och 98 113 i förordning 

(EEG) nr 2913/92 och artiklarna 496 535 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tillämpas på de nya 

medlemsstaterna om inte annat följer av följande särskilda bestämmelser: 

 

 När tullskuldens belopp fastställs på grundval av de importerade varornas art, tullvärdet och 

mängden av importerade varor vid den tidpunkt då deklarationen om deras placering i tullager 

godkändes och denna deklaration godkändes före anslutningen, skall dessa faktorer vara de 

som följer av den lagstiftning som gällde i den berörda nya medlemsstaten före anslutningen. 
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15. De förfaranden för aktiv förädling som fastställs i artiklarna 84 90 och 114 129 i förordning 

(EEG) nr 2913/92 och artiklarna 496 523 och 536 550 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall 

tillämpas på de nya medlemsstaterna om inte annat följer av följande särskilda bestämmelser: 

 

 När tullskuldens belopp fastställs på grundval av de importerade varornas art, deras 

klassificering enligt tulltaxan, mängd, tullvärde och ursprung vid den tidpunkt då de 

hänfördes till förfarandet och när deklarationen om deras hänförande till förfarandet 

godkändes före anslutningen, skall dessa faktorer vara de som följer av den lagstiftning som 

gällde i den berörda nya medlemsstaten före anslutningen. 

 

 För att bevara likvärdigheten mellan tillståndshavare som är etablerade i de nuvarande 

medlemsstaterna och tillståndshavare i de nya medlemsstaterna skall, när förfarandets 

avslutande ger upphov till en tullskuld, kompensationsränta betalas på den importtull som 

förfaller till betalning enligt gemenskapslagstiftningen från och med dagen för anslutningen. 

 

 Om deklarationen om aktiv förädling godkändes enligt ett restitutionssystem skall 

restitutionen göras i enlighet med gemenskapslagstiftningen, av och på bekostnad av den nya 

medlemsstat där den tullskuld för vilken restitution begärs uppkom före dagen för 

anslutningen. 
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16. De förfaranden för temporär import som fastställs i artiklarna 84 90 och 137 144 

i förordning (EEG) nr 2913/92 och artiklarna 496 523 och 553 584 i förordning (EEG) nr 2454/93 

skall tillämpas på de nya medlemsstaterna om inte annat följer av följande särskilda bestämmelser: 

 

 När tullskuldens belopp fastställs på grundval av de importerade varornas art, deras 

klassificering enligt tulltaxan, mängd, tullvärde och ursprung vid den tidpunkt då de 

hänfördes till förfarandet och när deklarationen om deras hänförande till förfarandet 

godkändes före anslutningen, skall dessa faktorer vara de som följer av den lagstiftning som 

gällde i den berörda nya medlemsstaten före anslutningen. 

 

 För att bevara likvärdigheten mellan tillståndshavare som är etablerade i de nuvarande 

medlemsstaterna och tillståndshavare i de nya medlemsstaterna skall, när förfarandets 

avslutande ger upphov till en tullskuld, kompensationsränta betalas på den importtull som 

förfaller till betalning enligt gemenskapslagstiftningen från och med dagen för anslutningen. 
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17. De förfaranden för passiv förädling som fastställs i artiklarna 84 90 och 145 160 i förordning 

(EEG) nr 2913/92 och artiklarna 496 523 och 585 592 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall 

tillämpas på de nya medlemsstaterna om inte annat följer av följande särskilda bestämmelser: 

 

 Artikel 591.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall på motsvarande sätt tillämpas på temporärt 

exporterade varor som före dagen för anslutningen temporärt har exporterats från de nya 

medlemsstaterna. 

 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

 

18.  Tillstånd som före dagen för anslutningen har beviljats för användning av de tullförfaranden 

som avses i artikel 4.16 d, e och g i förordning (EEG) nr 2913/92 skall vara giltiga till utgången av 

deras giltighetstid, dock högst ett år efter anslutningen. 
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19. De förfaranden vid uppkomst av en tullskuld, bokföring och uppbörd i efterhand som 

fastställs i artiklarna 201 232 i förordning (EEG) nr 2913/92 och artiklarna 859 876a i förordning 

(EEG) nr 2454/93 skall tillämpas på de nya medlemsstaterna om inte annat följer av följande 

särskilda bestämmelser: 

 

 Uppbörd skall ske i enlighet med gemenskapslagstiftningen. Om tullskulden uppkom före 

dagen för anslutningen skall uppbörden dock ombesörjas på de villkor som gäller i den 

berörda nya medlemsstaten, av och till förmån för denna medlemsstat. 

 

20. De förfaranden för återbetalning och eftergift av tullar som fastställs i artiklarna 235 242 

i förordning (EEG) nr 2913/92 och artiklarna 877 912 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall 

tillämpas på de nya medlemsstaterna om inte annat följer av följande särskilda bestämmelser: 

 

 Återbetalning och eftergift av tullar skall ske i enlighet med gemenskapslagstiftningen. Om de 

tullar för vilka återbetalning eller eftergift begärs avser en tullskuld som uppkom före dagen 

för anslutningen, skall återbetalning och eftergift dock ombesörjas på de villkor som gällde i 

den berörda nya medlemsstaten före anslutningen, av och på bekostnad av denna 

medlemsstat. 

 

___________ 
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Tillägg till bilaga V 

 
Förteckning över befintliga stödåtgärder  

som avses i punkt 1 b i den befintliga stödmekanismen  

i kapitel 2 i bilaga V 

 
Anmärkning: De stödåtgärder som förtecknas i detta tillägg är endast att betrakta som befintligt stöd 
för tillämpningen av den befintliga stödmekanismen i kapitel 2 i bilaga V i den mån de hör till 
tillämpningsområdet för dess första punkt. 
 

Nr Varaktighet 
MS Nr Yr 

Titel (original) Datum för 
godkännande av den 

nationella myndigheten 
för övervakning av 

statligt stöd 
 

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 

 

________________________ 

 


