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ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, 16.7.2015 г. 

COM(2015) 344 final 

ANNEX 1 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА 

за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за 

определени продукти от риболов за периода 2016—2018 година 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА 

за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за 

определени продукти от риболов за периода 2016—2018 година 

 

Пореден 

№ 
Код по КН 

Подразд

еление 

по 

ТАРИК 

Описание 

Годишен 

размер на 

квотата 

(тонове) (*) 

Мито за 

квотата 
Период на квотата 

09.2759 ex 0302 51 10 

ex 0302 51 90 

ex 0302 59 10 

ex 0303 63 10 

ex 0303 63 30 

ex 0303 63 90 

ex 0303 69 10 

 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus) и риба от вида Boreaogadus 

saida, без черен дроб, хайвер и семенната 

течност, прясна, охладена или замразена, 

за преработка (1) (2)  

70 000 0 % 1.1.2016—

31.12.2018 г. 

09.2765 ex 0305 62 00 

 

 

ex 0305 69 10 

20 

25 

29 

10 

Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus) и риба от вида 

Boreogadus saida, осолена или в 

саламура, но несушена, нито пушена, за 

преработка (1) (2) 

3200 0 % 1.1.2016—31.12.2018 

г. 

09.2776 ex 0304 71 10 

ex 0304 71 90 

ex 0304 95 21 

ex 0304 95 25 

10 

10 

10 

10 

Треска (Gadus morhua, Gadus 

macrocephalus), замразени филета и 

замразено месо, за преработка (1) (2) 

 

30 000 0 % 1.1.2016—31.12.2018 

г. 

09.2761 ex 0304 79 50 

ex 0304 95 90 

10 

11 

 

Новозеландски макруронус (Macruronus 

novaezelandiae), замразени филета и 

други замразени меса, за преработка (1) (2) 

17 500 0 % 1.1.2016—31.12.2018 

г. 

09.2798 ex 0306 16 99 

ex 0306 26 90 

20 

12 

92 

Скариди от вида Pandalus borealis, с 

черупки, пресни, охладени или 

замразени за преработка (1) (2)  

9000 0 % 1.1.2016—

31.12.2018 г. 

09.2794 ex 1605 21 90 

ex 1605 29 00 

45 

50 

Скариди от вида Pandalus borealis, 

сварени и без черупки, за преработка (1) ( 

2) (3) (4) 

30 000 0 % 1.1.2016—

31.12.2018 г. 

09.2800 ex 1605 21 90 

ex 1605 29 00 

55 

60 

Скариди от вида Pandalus jordani, 

сварени и без черупки, за преработка (1) ( 

2) (3) 

2500 0 % 1.1.2016—

31.12.2018 г. 
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09.2802 ex 0306 17 92 
ex 0306 27 99 

10 

10 

Скариди от вида Penaeus Vannamei, дори 

и без черупки, пресни, охладени или 

замразени, за преработка (1) (2) 

20 000 0 % 1.1.2016—31.12.2018 

г. 

09.2760 ex 0303 66 11 

ex 0303 66 12 

ex 0303 66 13 

ex 0303 66 19 

 

ex 0303 89 70 

10 

10 

10 

11 

91 

10 

Мерлуза (Merluccius spp. с изключение 

на Merluccius merluccius, Urophycis spp.), 

и риба от вида Genypterus blacodes, 

замразена, за преработка (1) (2) 

12 500 0 % 1.1.2016—31.12.2018 

г. 

09.2774 ex 0304 74 19 

ex 0304 95 50 

10 

10 

Северно-тихоокеанска мерлуза 

(Merluccius productus), замразени филета 

и други меса, за преработка (1) (2) 

 

12 000 0 % 1.1.2016—31.12.2018 

г. 

09.2770 ex 0305 63 00 10 Аншуа (Engraulis anchoita), осолена или 

в саламура, но несушена, нито пушена, 

за преработка (1) (2) 

2500 0 % 1.1.2016—31.12.2018 

г. 

09.2788 ex 0302 41 00 

ex 0303 51 00 

ex 0304 59 50 

ex 0304 99 23 

10 

10 

10 

10 

Херинги (Clupea harengus, Clupea 

pallasii), с единично тегло, превишаващо 

100 g, или на половинка риба ― с 

единично тегло над 80 g на парче, с 

изключение на черния дроб, хайвера и 

семенната течност, за преработка (1) (2) 

12 000 0 % 1.1.2016—31.12.2016 

г. 

1.1.2017—31.12.2017 

г. 

1.1.2018—31.12.2018 

г. 
09.2792 ex 1604 12 99 11 Херинги, с подправки и/или оцет, в 

саламура, консервирани в съдове с 

нетно отцедено тегло не по-малко от 

70 kg, за преработка (1) (2)  

 

7500(5) 6 % 1.1.2016—31.12.2018 

г. 

09.2790 ex 1604 14 26 
ex 1604 14 36 
ex 1604 14 46 

 

10 

10 

11 
21 

91 

Филета, наречени „карета“, от риба тон 

и скокливи риби, за преработка (1) (2) 

 

 

 

22 000 0 % 1.1.2016—31.12.2018 

г. 

09.2785 ex 0307 49 59 

ex 0307 99 11 
ex 0307 99 17 

10 

10 
21 

Продълговатата част(6) на калмари 

[Ommastrephes spp., Todarodes spp. — с 

изключение на Todarodes sagittatus 

(synonym Ommastrephes sagittatus) —, 

Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.] и Illex 

spp., замразена, с кожа и перки, за 

преработка (1) (2) 

40 000 0 % 1.1.2016—31.12.2018 

г. 

09.2786 ex 0307 49 59 

ex 0307 99 11 
ex 0307 99 17 

20 

20 
29 

Калмари [Ommastrephes spp., Todarodes 

spp. — с изключение на Todarodes 

sagittatus (synonym Ommastrephes 

sagittatus) —, Nototodarus spp., 

Sepioteuthis spp.] и Illex spp., замразени, 

цели или пипала и перки от тях, за 

преработка (1) (2) 

1500 0 % 1.1.2016—31.12.2018 

г. 

09.2777 ex 0303 67 00 

ex 0304 75 00 

ex 0304 94 90 

 

10 

10 

10 

Минтай (Theragra chalcogramma), 

замразен, замразени филета и други 

замразени меса, за преработка (1) (2) 

280 000 0 % 1.1.2016—31.12.2018 

г. 
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09.2772 ex 0304 93 10 

ex 0304 94 10 

ex 0304 95 10 

ex 0304 99 10 

10 

10 

10 

10 

Сурими, замразено, за преработка (1) (2) 

 

46 000 0 % 1.1.2016—31.12.2018 

г. 

09.2746 ex 0302 89 90 30 Южна червена риба (Lutjanus purpureus), 

прясна, охладена, за преработка (1) (2) 
1250 0 % 1.1.2016—31.12.2018 

г. 

09.2748 ex 0302 90 00 

ex 0303 90 90 

ex 0305 20 00 

95 

91 

30 

Хайвер от риба, пресен, охладен или 

замразен, осолен или в саламура, за 

преработка (1) (2)  

5700 0 % 1.1.2016—31.12.2018 

г. 

09.2750 ex 1604 32 00 20 Хайвер от риба, измит, изчистен от 

прилепналите по него части от 

вътрешните органи, осолени или в 

саламура, за преработка в заместители 

на хайвер(1) (2) 

2000 0 % 1.1.2016—31.12.2018 

г. 

09.2778 ex 0304 83 90 
ex 0304 99 99 

 

21 
65 

Морски език, замразени филета и други 

меса (Limanda aspera, Lepidopsetta 

bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, 

Limanda ferruginea, Lepidopsetta 

polyxystra), за преработка (1) (2) 

5000 0 % 1.1.2016—

31.12.2018 г. 

09.2824 
 

 

 

 
  

0302 52 00 
0303 64 00 

 Пикша (Melanogrammus aeglefinus), 

прясна, охладена или замразена, без 

глави, без хриле, изкормени, за 

преработка (1) (2) 

5000 2,6 % 1.1.2016—

31.12.2018 г. 

09.2826 ex 0306 17 92 

ex 0306 27 99

  

 Скариди от вида Pleoticus Muelleri, 

дори и без черупки, пресни, охладени 

или замразени, за преработка (1) (2) 

 

10 000 4,2 % 1.1.2016—

31.12.2018 г. 

(*) Изразен в нетно тегло, освен ако не е посочено друго. 

(1) За квотата се прилагат условията, определени в членове 291—300 от Регламент 

(ЕИО) № 2454/93. 

(2) Квотата не се използва за продукти, които са предназначени единствено за една или 

повече от следните операции: 

почистване, отстраняване на вътрешности, опашка и глава, 
нарязване, 
вземане на проби, сортиране, 
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етикетиране, 
опаковане, 
охлаждане, 
замразяване, 
дълбоко замразяване, 

глазиране, 
размразяване, 
отделяне. 

Квотата не се използва за продукти, които освен това са предназначени за обработка 

или за операции, които дават право на ползване на квотата, ако тази обработка или тези 

операции се извършват на ниво продажба на дребно или кетъринг. Намаляването на 

митата се прилага само за продукти, предназначени за консумация от човека. 

Квотата обаче се използва за материали, които са предназначени за една или повече от 

следните операции: 

нарязване на кубчета, 

разрязване на кръгчета, изрязване на ленти за материали от кодове по КН 0307 49 59, 

0307 99 11, 0307 99 17, 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17  

филетиране, 

производство на половинки, 

нарязване на замразени блокове, 

разделяне на замразени блокове от преплетени филета. 

 

 (3)
 Продуктите с кодове по КН 1605 21 90 (кодове по ТАРИК 45 и 55) и 1605 29 00 

(кодове по ТАРИК 50 и 60), въпреки бележка под линия (2), отговарят на условията на 

квотата, ако подлежат на следната операция: подлагане на скаридите на обработка с 

опаковъчни газове съгласно определението в приложение I към Регламент (ЕО) № 

1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно 

добавките в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16). 

(4) Тарифната квота 09.2794 се намалява автоматично до 7000 тона годишно, считано от 

1 януари на годината, следваща годината, през която всеобхватното икономическо и 

търговско споразумение между Европейския съюз и Канада влиза в сила или започва 

временно да се прилага — в зависимост от това кое настъпи първо. 

(5) Изразен в нетно сухо тегло. 

(6)Тяло на главоноги и калмари без глава и пипала, с кожа и перки. 
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 

ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА, СТРОГО ОГРАНИЧЕНО ДО ПРИХОДНАТА 

ЧАСТ 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО: 

Предложение за регламент на Съвета за откриване и управление на 

автономните тарифни квоти на Съюза за определени рибни продукти за 

периода 2016—2018 година и за отмяна но Регламент (ЕО) № 1220/2012 на 

Съвета 

2. БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ: 

Глава и статия: дял 1, глава 2, статия 0. 

Сума, предвидена в бюджета за 2015 г.: 16 701 200 000 EUR 

3. ФИНАНСОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

 Предложението няма финансово отражение 

x Предложението няма финансово отражение върху разходите, но оказва 

следното въздействие върху приходите: 

(в милиони евро, до един знак след десетичната запетая) 

Бюджетен 

ред 

Приходи
1
 Година 2016 

Статия 

1.2.0 

Въздействие върху 

собствените ресурси 

- 180 годишно 

4. МЕРКИ ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ 

В съответствие с членове 291—300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на 

Комисията за определяне на разпоредби за прилагането на Митническия кодекс 

на Общността ще се провеждат проверки за специфичното предназначение на 

някои от продуктите — предмет на настоящия регламент на Съвета. 

5. ДРУГИ ЗАБЕЛЕЖКИ  

Основната част от въздействието на регламента се заключава в загубата на 

приходи за Европейския съюз. Въз основа на последните пълни статистически 

данни (2013 г.) въздействието на произтичащата от настоящия регламент 

загуба на приходи може да бъде оценено на 180 млн. евро за първата година от 

тригодишния период, започващ през 2016 г. 

Посочената сума е изчислена въз основа на митническите ставки за най-

облагодетелствана нация, пълното усвояване на квотите и средната цена (в 

EUR) за един тон. Тя дава следователно максималното равнище на загуба на 

                                                 
1 По отношение на традиционните собствени ресурси (мита за селскостопански продукти, налози 

върху захарта, митни сборове) посочените суми следва да бъдат нетни, т.е. след приспадането на 

25 % разходи по събирането. 
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приходи, тъй като Общността дава по-благоприятни търговски преференции на 

различни групи трети държави (ОСП, ОСП+, споразумения за свободна 

търговия). 

Следователно реалната загуба на приходи по-скоро ще бъде по-малка (оценена 

на 159,5 млн. евро), тъй като митата за най-облагодетелствана нация не се 

прилагат за цялата гама продукти. 
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