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ANEXA IV
Lista menționată la articolul 16 din Actul de aderare: alte dispoziții permanente
1. LEGISLAȚIA PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, partea a treia titlul II, Libera circulație a mărfurilor
MECANISMUL SPECIAL
În ceea ce privește Croația, titularul sau beneficiarul unui brevet sau al unui certificat suplimentar de protecție (CSP)
pentru un medicament pentru care s-a depus o cerere într-un stat membru, într-un moment în care o astfel de protecție
nu putea fi obținută în Croația pentru acel medicament, poate invoca drepturile acordate prin acel brevet sau CSP pentru
a împiedica importul sau comercializarea acelui medicament în statul membru sau în statele membre în care medica
mentul respectiv se bucură de protecția unui brevet sau a unui CSP, chiar dacă respectivul medicament a fost comer
cializat pentru prima dată în Croația de către titular sau cu acordul acestuia.
Orice persoană care intenționează să importe sau să comercializeze un medicament care intră sub incidența primului
paragraf într-un stat membru în care medicamentul se bucură de protecția unui brevet sau a unui CSP trebuie să
demonstreze autorităților competente, în cadrul cererii privind respectivul import, că titularul sau beneficiarul acelei
protecții a fost notificat cu o lună în prealabil.
2. POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, partea a treia titlul VII capitolul 1, Regulile de concurență
1. Următoarele scheme de ajutor și ajutorul individual puse în aplicare în Croația înainte de data aderării și aplicabile și
după această dată se consideră după aderare ca ajutor existent în înțelesul articolului 108 alineatul (1) din TFUE:
(a) măsurile de ajutor puse în aplicare înainte de 1 martie 2002;
(b) măsurile de ajutor enumerate în apendicele la prezenta anexă;
(c) măsurile de ajutor care, înainte de data aderării, au fost evaluate de Consiliul Concurenței din Croația și considerate
compatibile cu acquis-ul Uniunii și față de care Comisia nu a ridicat nici o obiecție în temeiul unor rezerve serioase
privind compatibilitatea măsurii cu piața internă, în conformitate cu procedura stabilită la alineatul (2).
Toate măsurile aplicabile și după data aderării care constituie ajutor de stat și care nu îndeplinesc condițiile stabilite
mai sus sunt considerate drept un ajutor nou după aderare în scopul aplicării articolului 108 alineatul (3) din TFUE.
Dispozițiile sus-menționate nu se aplică ajutorului acordat activităților legate de producția, prelucrarea sau comercia
lizarea produselor enumerate în anexa I la TUE și TFUE.
2. În măsura în care Croația dorește examinarea de către Comisie a unei măsuri de ajutor în conformitate cu procedura
descrisă în alineatul (1) litera (c), aceasta pune la dispoziția Comisiei, cu regularitate, următoarele:
(a) o listă a măsurilor de ajutor existente care au fost evaluate de către Consiliul Concurenței din Croația și pe care
această autoritate le-a găsit compatibile cu acquis-ul Uniunii; și
(b) orice altă informație care este esențială pentru evaluarea compatibilității măsurii de ajutor care urmează să fie
examinată,
în conformitate cu formatul concret de raportare furnizat de Comisie.
În cazul în care Comisia nu obiectează cu privire la măsura de ajutor existentă în temeiul unor rezerve serioase în ceea
ce privește compatibilitatea măsurii cu piața internă în termen de trei luni de la primirea informațiilor complete cu
privire la această măsură sau de la primirea declarației Croației prin care aceasta informează Comisia că, în opinia sa,
informațiile furnizate sunt complete, deoarece informațiile adiționale cerute nu sunt disponibile sau au fost deja
furnizate, se consideră că nu s-a ridicat nicio obiecție din partea Comisiei.
Toate măsurile de ajutor prezentate Comisiei în conformitate cu procedura descrisă în alineatul (1) litera (c) înainte de
data aderării sunt supuse procedurii respective indiferent de faptul că, în perioada de examinare, Croația a devenit deja
membru al Uniunii.
3. O decizie a Comisiei de obiecție față de o măsură în înțelesul alineatului (1) litera (c) este considerată ca o decizie de a
iniția procedura oficială de investigare, în înțelesul Regulamentului (CE) nr. 659/1999 din 25 martie 1999 al
Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (1) (în prezent articolul 108 din TFUE).
(1) JO L 83, 27.3.1999, p. 1.

24.4.2012

24.4.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

În cazul în care se adoptă o asemenea decizie înainte de data aderării, aceasta produce efecte doar începând cu data
aderării.
3. AGRICULTURĂ
(a) Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, partea a treia titlul III, Agricultura și pescuitul
1. Stocurile publice deținute de Croația la data aderării și rezultând din politica acesteia de sprijin al pieței sunt
preluate de Uniune la valoarea care rezultă prin aplicarea articolului 4 alineatul (1) litera (d) și a anexei VIII la
Regulamentul (CE) nr. 884/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regula
mentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanțarea din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) a
măsurilor de intervenție sub forma depozitării publice și contabilizarea operațiunilor de depozitare publică de către
agențiile plătitoare ale statelor membre (1). Stocurile în cauză sunt preluate numai cu condiția ca intervenția publică
pentru produsele respective să fie efectuată în Uniune, iar stocurile să îndeplinească cerințele în materie de
intervenție ale Uniunii.
2. Pentru orice stocuri atât private, cât și publice care se află în liberă circulație în Croația la data aderării și care
depășesc nivelul care poate fi considerat drept cantitate normală reportată, Croația efectuează o plată la bugetul
general al Uniunii Europene.
Valoarea plății se fixează la un nivel care să reflecte costurile legate de efectele stocului excedentar asupra piețelor
produselor agricole.
Nivelul stocului excedentar este stabilit pentru fiecare produs, ținând seama de caracteristicile fiecărui produs și de
piețele relevante, precum și de legislația Uniunii aplicabilă în cazul acestuia.
3. Stocurile menționate la punctul 1 sunt scăzute din cantitatea care depășește nivelul stocurilor normale reportate.
4. Comisia pune în aplicare și execută măsurile prevăzute la punctele 1-3 în conformitate cu procedura prevăzută la
articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea
politicii agricole comune (2) sau, după caz, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 195 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sau cu procedura corespunzătoare a comitetului, astfel cum prevede legislația
aplicabilă.
(b) Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, partea a treia titlul VII capitolul 1, Regulile de concurență
Fără a aduce atingere procedurilor referitoare la ajutoarele existente prevăzute la articolul 108 din TFUE, schemele de
ajutor și ajutorul individual acordat activităților legate de producția și comercializarea produselor enumerate în anexa I
la TUE și la TFUE, cu excepția produselor pescărești și a produselor derivate din acestea, puse în aplicare în Croația
înainte de data aderării și aplicabile în continuare după data respectivă, sunt considerate ajutoare existente în sensul
articolului 108 alineatul (1) din TFUE cu următoarele condiții:
— măsurile de ajutor sunt comunicate Comisiei în termen de patru luni de la data aderării. Comunicarea acestora
cuprinde informații referitoare la temeiul juridic al fiecărei măsuri. Se consideră că măsurile de ajutor existente și
planurile de acordare sau de modificare a ajutoarelor comunicate Comisiei înainte de data aderării au fost
comunicate la data aderării. Comisia publică lista acestor ajutoare.
Aceste măsuri de ajutor sunt considerate drept ajutoare „existente” în sensul articolului 108 alineatul (1) din TFUE pe o
perioadă de trei ani de la data aderării.
În termen de trei ani de la data aderării, Croația modifică, atunci când este necesar, aceste măsuri de ajutor pentru a se
conforma orientărilor aplicate de Comisie. După această perioadă, orice ajutor declarat incompatibil cu respectivele
orientări este considerat drept ajutor nou.
4. PESCUIT
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, partea a treia titlul VII capitolul 1, Regulile de concurență
Fără a aduce atingere procedurilor referitoare la ajutoarele existente prevăzute la articolul 108 din TFUE, schemele de
ajutor și ajutoarele individuale acordate activităților legate de producția și comercializarea de produse pescărești și produse
derivate din acestea, enumerate în anexa I la TUE și TFUE, puse în aplicare în Croația înainte de data aderării și aplicabile
în continuare după data respectivă, sunt considerate ajutoare existente în sensul articolului 108 alineatul (1) din TFUE cu
următoarele condiții:
— măsurile de ajutor sunt comunicate Comisiei în termen de patru luni de la data aderării. Comunicarea acestora
cuprinde informații referitoare la temeiul juridic al fiecărei măsuri. Se consideră că măsurile de ajutor existente și
planurile de acordare sau de modificare a ajutoarelor comunicate Comisiei înainte de data aderării au fost comunicate
la data aderării. Comisia publică lista acestor ajutoare.
Aceste măsuri de ajutor sunt considerate drept ajutoare „existente” în sensul articolului 108 alineatul (1) din TFUE
până la sfârșitul celui de al treilea an de la data aderării.
(1) JO L 171, 23.6.2006, p. 35 și JO L 326M, 10.12.2010, p. 70.
(2) JO L 209, 11.8.2005, p. 1.
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În termen de trei ani de la data aderării, Croația modifică, atunci când este necesar, aceste măsuri de ajutor pentru a se
conforma orientărilor aplicate de Comisie. După această perioadă, orice ajutor declarat incompatibil cu respectivele
orientări este considerat drept ajutor nou.
5. UNIUNEA VAMALĂ
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, partea a treia titlul II: Libera circulație a mărfurilor, capitolul 1: Uniunea
vamală
31992 R 2913: Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal
Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).
31993 R 2454: Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a
Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului și Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei se aplică în cazul Croației
sub rezerva următoarelor dispoziții specifice.
DOVADA STATUTULUI UNIONAL (COMERȚUL ÎN INTERIORUL UNIUNII EXTINSE)
1. Fără a aduce atingere articolului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului, mărfurile care la data aderării
sunt depozitate temporar, sunt plasate sub unul dintre regimurile vamale sau fac obiectul unei proceduri vamale
menționate la articolul 4 alineatul (15) litera (b) și alineatul (16) literele (b)-(h) din regulamentul menționat în cadrul
Uniunii extinse, sau care sunt transportate după ce au fost supuse unor formalități de export în interiorul Uniunii
extinse, nu sunt supuse taxelor vamale și altor măsuri vamale atunci când sunt declarate în vederea punerii în liberă
circulație în interiorul Uniunii extinse, sub rezerva prezentării unuia dintre următoarele documente:
(a) dovada de origine preferențială eliberată sau întocmită anterior datei aderării, în conformitate cu Acordul de
stabilizare și de asociere;
(b) orice mod de a dovedi statutul unional menționat la articolul 314c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al
Comisiei;
(c) un carnet TIR eliberat anterior datei aderării într-un stat membru actual sau în Croația.
2. În scopul eliberării dovezilor menționate la punctul 1 litera (b) de mai sus cu referire la situația de la data aderării și
în completarea dispozițiilor articolului 4 alineatul (7) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului, „mărfurile
comunitare” sunt mărfurile:
— obținute integral pe teritoriul Croației, în condiții identice celor menționate la articolul 23 din Regulamentul (CEE)
nr. 2913/92 al Consiliului și care nu încorporează mărfuri importate din alte țări sau teritorii;
— importate din țări sau teritorii altele decât Croația și puse în liberă circulație în Croația; sau
— obținute sau produse în Croația, fie numai pe baza mărfurilor menționate la a doua liniuță, fie pe baza mărfurilor
menționate la prima și a doua liniuță.
3. În scopul verificării dovezilor menționate la punctul 1 litera (a), se aplică dispozițiile referitoare la definirea
conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă prevăzute în Acordul de stabilizare și
de asociere. Cererile privind verificarea ulterioară a respectivelor dovezi sunt acceptate de autoritățile vamale
competente ale actualelor state membre și ale Croației pentru o perioadă de trei ani de la data eliberării sau întocmirii
dovezii de origine vizate și pot fi întocmite de respectivele autorități pentru o perioadă de trei ani de la acceptarea
dovezii de origine în sprijinul unei declarații de liberă circulație.
DOVADA DE ORIGINE PREFERENȚIALĂ (COMERȚUL CU STATE TERȚE, INCLUSIV TURCIA, ÎN CADRUL ACOR
DURILOR PREFERENȚIALE PRIVIND AGRICULTURA, PRODUSELE DIN CĂRBUNE ȘI DIN OȚEL)
4. Fără a aduce atingere aplicării oricărei măsuri derivate din politica comercială comună, dovada de origine eliberată în
mod corespunzător de țări terțe sau întocmită în cadrul acordurilor preferențiale încheiate de Croația cu țările terțe
respective este acceptată în Croația, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:
(a) dobândirea unei asemenea origini conferă tratamente preferențiale privind tarifele pe baza măsurilor privind
tarifele preferențiale cuprinse în acordurile sau înțelegerile pe care Uniunea le-a încheiat cu, sau le-a adoptat în
relație cu țările terțe sau cu grupurile de țări terțe respective, astfel cum se menționează la articolul 20 alineatul
(3) literele (d) și (e) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului;
(b) dovada de origine și documentele de transport au fost eliberate sau întocmite cel târziu în ziua anterioară datei
aderării; și
(c) dovada de origine a fost înaintată autorităților vamale în termen de patru luni de la data aderării.
În cazul în care mărfurile au fost declarate în vederea punerii în liberă circulație în Croația anterior datei aderării,
dovada de origine eliberată sau întocmită retrospectiv în temeiul acordurilor preferențiale, aflate în vigoare în Croația
la data punerii în liberă circulație, poate fi acceptată în Croația cu condiția ca această dovadă de origine să fi fost
prezentată autorităților vamale în termen de patru luni de la data aderării.
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5. Croația este autorizată să rețină autorizațiile pe baza cărora a fost acordat statutul de „exportatori agreați“, în cadrul
acordurilor încheiate cu țările terțe, cu respectarea următoarelor dispoziții:
(a) există o astfel de dispoziție în acordurile sau înțelegerile pe care Uniunea le-a încheiat cu, sau le-a adoptat în
relație cu țările terțe sau cu grupurile de țări terțe respective anterior datei aderării; și
(b) exportatorii autorizați aplică regulile de origine prevăzute de acordurile sau de înțelegerile respective.
Croația înlocuiește autorizațiile în cauză, în termen de cel mult un an de la data aderării, cu noi autorizații eliberate în
conformitate cu legislația Uniunii.
6. În scopul verificării dovezilor menționate la alineatul (4), se aplică dispozițiile referitoare la definirea conceptului de
„produse originare“ și metodele de cooperare administrativă prevăzute în acordurile sau înțelegerile relevante. Cererile
privind verificarea ulterioară a respectivelor dovezi sunt acceptate de autoritățile vamale competente ale actualelor
state membre și ale Croației pentru o perioadă de trei ani de la data eliberării sau întocmirii dovezii de origine vizate
și pot fi întocmite de respectivele autorități pentru o perioadă de trei ani de la acceptarea dovezii de origine în
sprijinul unei declarații de liberă circulație.
7. Fără a aduce atingere aplicării oricărei măsuri derivate din politica comercială comună, dovada de origine eliberată sau
întocmită retroactiv de țări terțe în cadrul acordurilor sau înțelegerilor preferențiale pe care Uniunea le-a încheiat cu,
sau le-a adoptat în relație cu țările terțe respective este acceptată de către Croația pentru punerea în liberă circulație a
mărfurilor care la data aderării sunt fie în situația de a fi transportate, fie depozitate temporar într-un antrepozit
vamal sau într-o zonă liberă într-una din aceste țări terțe sau în Croația, dat fiind faptul că Croația nu avea în vigoare
nici un acord de liber schimb cu țara terță pentru mărfurile vizate la momentul la care au fost eliberate documentele
de transport și cu condiția ca:
(a) dobândirea unei asemenea origini să confere tratamente preferențiale în ceea ce privește tarifele pe baza măsurilor
privind tarifele preferențiale cuprinse în acordurile sau înțelegerile pe care Uniunea le-a încheiat cu, sau le-a
adoptat în relație cu țările terțe sau cu grupuri de țări terțe, astfel cum se menționează la articolul 20 alineatul (3)
literele (d) și (e) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului;
(b) documentele de transport să fi fost eliberate cel târziu în ziua anterioară datei aderării; și
(c) dovada de origine eliberată sau întocmită retroactiv să fie transmisă autorităților vamale în termen de patru luni
de la data aderării.
8. În scopul verificării dovezilor menționate la alineatul (7), se aplică dispozițiile referitoare la definirea conceptului de
„produse originare“ și metodele de cooperare administrativă prevăzute în acordurile sau înțelegerile relevante.
DOVADA STATUTULUI ÎN TEMEIUL DISPOZIȚIILOR PRIVIND LIBERA CIRCULAȚIE PENTRU PRODUSE INDUS
TRIALE ÎN CADRUL UNIUNII VAMALE UE-TURCIA
9. Dovezile de origine eliberate sau întocmite în mod corespunzător de Turcia sau de Croația în cadrul acordurilor
comerciale preferențiale aplicate între acestea și care prevăd o interzicere a rambursării sau a scutirii de taxe vamale
privind mărfurile vizate sunt acceptate în țările respective ca o dovadă a statutului în temeiul dispozițiilor privind
libera circulație a produselor industriale, prevăzute în Decizia nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE-Turcia din
22 decembrie 1995 privind punerea în aplicare a etapei finale a uniunii vamale (1) (denumită în continuare
„Decizia nr. 1/95”), cu condiția ca:
(a) dovada de origine și documentele de transport au fost eliberate sau întocmite cel târziu în ziua anterioară datei
aderării; și
(b) dovada de origine a fost înaintată autorităților vamale în termen de patru luni de la data aderării.
În cazul în care mărfurile au fost declarate pentru punere în liberă circulație fie în Turcia, fie în Croația, anterior datei
aderării, în cadrul acordurilor comerciale preferențiale menționate la primul paragraf, dovada de origine eliberată sau
întocmită retroactiv în temeiul acestor acorduri poate fi de asemenea acceptată cu condiția ca aceasta să fie prezentată
autorităților vamale în interval de patru luni de la data aderării.
10. În scopul verificării dovezilor menționate la punctul 9, se aplică dispozițiile referitoare la definirea conceptului de
„produse originare” și metodele de cooperare administrativă prevăzute în acordurile preferențiale relevante. Cererile
privind verificarea ulterioară a respectivelor dovezi sunt acceptate de autoritățile vamale competente ale actualelor
state membre și ale Croației pentru o perioadă de trei ani de la data eliberării sau întocmirii dovezii de origine vizate
și pot fi întocmite de respectivele autorități pentru o perioadă de trei ani de la acceptarea dovezii de origine în
sprijinul unei declarații de liberă circulație.
(1) JO L 35, 13.2.1996, p. 1.
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11. Fără a aduce atingere aplicării oricărei măsuri derivate din politica comercială comună, un certificat de circulație a
mărfurilor A.TR eliberat în temeiul dispozițiilor privind libera circulație a produselor industriale, prevăzute în Decizia
nr. 1/95, este acceptat în Croația pentru punerea în liberă circulație a mărfurilor care la data aderării sunt fie în
situația de a fi transportate după ce au fost supuse formalităților privind exportul în cadrul Uniunii sau în Turcia, sunt
depozitate temporar sau sunt supuse unei proceduri vamale menționate la articolul 4 alineatul (16) literele (b)-(h) din
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului în Turcia sau în Croația, cu condiția ca:
(a) nicio dovadă de origine, astfel cum este prevăzută la punctul 9, să nu fi fost depusă pentru mărfurile vizate;
(b) mărfurile să respecte condițiile de punere în aplicare a dispozițiilor privind libera circulație a produselor indus
triale;
(c) documentele de transport să fi fost eliberate cel târziu în ziua anterioară datei aderării; și
(d) certificatul de circulație a mărfurilor A.TR să fie înaintat autorităților vamale în termen de patru luni de la data
aderării.
12. În scopul verificării certificatelor de circulație a mărfurilor A.TR menționate la punctul 11, se aplică dispozițiile
referitoare la certificatele de circulație a mărfurilor A.TR și metodele de cooperare administrativă prevăzute în Decizia
nr. 1/2006 a Comitetului de cooperare în domeniul vamal CE-Turcia din 26 iulie 2006 de stabilire a normelor
detaliate de aplicare a Deciziei nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE-Turcia (1).
PROCEDURILE VAMALE
13. Depozitarea temporară și regimurile vamale menționate la articolul 4 alineatul (16) literele (b)-(h) din Regulamentul
(CEE) nr. 2913/92 al Consiliului care au început înaintea aderării încetează sau se încheie în conformitate cu legislația
Uniunii.
În situația în care încetarea sau încheierea produce o datorie vamală, suma aferentă taxei de import care trebuie
plătită este cea în vigoare la momentul la care a luat naștere datoria vamală în conformitate cu Tariful vamal comun,
iar suma plătită este considerată ca făcând parte din resursele proprii ale Uniunii.
14. Procedurile care guvernează antrepozitele vamale prevăzute la articolele 84-90 și 98-113 din Regulamentul (CEE) nr.
2913/92 al Consiliului și la articolele 496-535 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei se aplică Croației sub
rezerva următoarelor dispoziții specifice:
— în situația în care cuantumul unei datorii vamale este determinat pe baza naturii mărfurilor importate și declarația
de plasare a mărfurilor sub regim vamal a fost acceptată înaintea datei aderării, clasificarea lor tarifară, cantitatea,
valoarea în scop vamal și originea mărfurilor importate la data la care au fost plasate sub regim vamal rezultă din
legislația aplicabilă în Croația la data acceptării declarației de către autoritățile vamale.
15. Procedurile care guvernează perfecționarea activă prevăzute la articolele 84-90 și 114-129 din Regulamentul (CEE)
nr. 2913/92 al Consiliului și la articolele 496-523 și 536-550 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei se
aplică Croației sub rezerva următoarelor dispoziții specifice:
— în situația în care cuantumul unei datorii vamale este determinat pe baza naturii mărfurilor importate și declarația
de plasare a mărfurilor sub regim vamal a fost acceptată înaintea datei aderării, clasificarea lor tarifară, cantitatea,
valoarea în scop vamal și originea mărfurilor importate la data la care au fost plasate sub regim vamal rezultă din
legislația aplicabilă în Croația la data acceptării declarației de către autoritățile vamale;
— în situația în care încheierea dă naștere unei datorii vamale, în vederea menținerii echității între deținătorii
autorizațiilor stabiliți în statele membre actuale și cei stabiliți în Croația, se plătește dobândă compensatorie la
datoriile vamale în conformitate cu legislația Uniunii de la data aderării;
— în situația în care declarația pentru perfecționarea activă a fost acceptată în temeiul unui sistem de rambursare,
rambursarea se efectuează în conformitate cu legislația Uniunii, de către Croația și pe cheltuiala acesteia, acolo
unde datoria vamală în legătură cu care se solicită rambursarea a luat naștere înainte de data aderării.
16. Procedurile care guvernează importul temporar prevăzute la articolele 84-90 și 137-144 din Regulamentul (CEE) nr.
2913/92 al Consiliului și la articolele 496-523 și 553-584 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei se aplică
Croației sub rezerva următoarelor dispoziții specifice:
— în situația în care cuantumul unei datorii vamale este determinată pe baza naturii mărfurilor importate și
declarația de plasare a mărfurilor sub regim vamal a fost acceptată înaintea datei aderării, clasificarea lor
tarifară, cantitatea, valoarea în scop vamal și originea mărfurilor importate la data la care au fost plasate sub
regim vamal rezultă din legislația aplicabilă în Croația la data acceptării declarației de către autoritățile vamale;
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— în situația în care încheierea dă naștere unei datorii vamale, în vederea menținerii echității între deținătorii
autorizațiilor stabiliți în statele membre actuale și cei stabiliți în Croația, se plătește dobândă compensatorie la
datoriile vamale în conformitate cu legislația Uniunii de la data aderării.
17. Procedurile care guvernează perfecționarea pasivă prevăzute la articolele 84-90 și 145-160 din Regulamentul (CEE)
nr. 2913/92 al Consiliului și la articolele 496-523 și 585-592 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei se
aplică Croației sub rezerva următoarelor dispoziții specifice:
— articolul 591 paragraful al doilea din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei se aplică, mutatis mutandis,
mărfurilor exportate temporar care au fost exportate temporar din Croația înainte de data aderării.
ALTE DISPOZIȚII
18. Autorizațiile care au fost eliberate de Croația înainte de data aderării pentru utilizarea regimurilor vamale menționate
la articolul 4 alineatul (16) literele (d), (e) și (g) sau statutul operatorilor economici autorizați menționat la articolul 5a
alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului sunt valabile până la expirarea valabilității lor sau un
an de la data aderării, în funcție de care dintre aceste două termene intervine mai curând.
19. Procedurile care guvernează nașterea unei datorii vamale, înscrierea în cont și recuperarea ulterioară prevăzute la
articolele 201-232 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului și la articolele 859-876a din Regulamentul
(CEE) nr. 2454/93 al Comisiei se aplică Croației sub rezerva următoarelor dispoziții specifice:
— recuperarea se efectuează în conformitate cu legislația Uniunii. Totuși, în situația în care datoria vamală a luat
naștere înainte de data aderării, recuperarea se aplică de către Croația, în beneficiul propriu, în conformitate cu
dispozițiile aflate în vigoare în Croația înaintea aderării.
20. Procedurile care guvernează rambursarea și remiterea taxelor prevăzute la articolele 235-242 din Regulamentul (CEE)
nr. 2913/92 al Consiliului și la articolele 877-912 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei se aplică Croației
sub rezerva următoarelor dispoziții specifice:
— rambursarea și remiterea taxelor se efectuează în conformitate cu legislația Uniunii. Totuși, în situația în care
rambursarea sau remiterea taxelor este solicitată în legătură cu o datorie vamală care a luat naștere înainte de data
aderării, rambursarea și remiterea taxelor se efectuează de către Croația, pe cheltuiala proprie, în conformitate cu
condițiile aflate în vigoare în Croația înaintea aderării.
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Apendice la ANEXA IV
Lista măsurilor de ajutor existente menționate la punctul 1 litera (b) ale mecanismului de ajutor existent
prevăzut la secțiunea 2 („Politica în domeniul concurenței”)
Notă: Măsurile de ajutor enumerate în prezentul apendice trebuie considerate ca ajutor existent doar în sensul aplicării
mecanismului de ajutor existent prevăzut la secțiunea 2 în limita în care acestea se încadrează în domeniul de
aplicare a primului paragraf.

Numărul de înregistrare
Titlu (original)

Data aprobării de
către Consiliul
Concurenței din
Croația

Durată

Stat
membru

Nr.

An

Croația

1

2011

Zakon o slobodnim zonama (NN 44/96, 92/05,
85/08)

17.6.2008

31.12.2016

Croația

3

2011

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10)

21.10.2010

Nelimitată

Croația

4

2011

Odluka o otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. u
razdoblju od 2009. do 2013. godine, od 20. veljače
2009. i 24. travnja 2009.

25.5.2009

31.12.2013

Croația

5

2011

Program financiranja nakladništva od 2011. do 2013.

10.2.2011

31.12.2013

Croația

6

2011

Naknadno odobrenje državnih potpora poduzetniku
Rockwool Adriatic d.o.o.

30.12.2010

31.12.2015

Croația

9

2011

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obra
zovanju

1.2.2007

31.12.2014

10.3.2011

31.12.2014

(NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07)
Croația

10

2011

Odluka o obvezi otvorenosti Zračne luke Rijeka d.o.o.
za javni zračni promet u razdoblju od 2010. do
2014., od 25. siječnja 2010. i 3. studenoga 2010.

