
BG    BG 

 

 

 
ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, 16.1.2017 г. 

C(2017) 74 final 

  

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

от 16.1.2017 година 

за одобряване, от името на Европейския съюз, на изменението на таблица II, 

таблица ІІІ и таблица IV, буква б) от протокол № 2 към Споразумението между 

Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972  

г. относно разпоредбите, приложими по отношение на преработени 

селскостопански продукти 
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РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

от 16.1.2017 година 

за одобряване, от името на Европейския съюз, на изменението на таблица II, 

таблица ІІІ и таблица IV, буква б) от протокол № 2 към Споразумението между 

Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 

1972  г. относно разпоредбите, приложими по отношение на преработени 

селскостопански продукти 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Решение 2005/45/ЕО на Съвета от 22 декември 2004 г. относно 

сключването и временното прилагане на Споразумението между Европейската общност 

и Конфедерация Швейцария за изменение на Споразумението между Европейската 

икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г. относно 

разпоредбите, приложими по отношение на преработени селскостопански продукти
1
, и 

по-специално член 2 от него, 

като има предвид, че: 

(1) Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация 

Швейцария, подписано на 22 юли 1972 г.
2
 (наричано по-долу 

„Споразумението“), бе изменено през 2004 г. със Споразумение между 

Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на 

Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация 

Швейцария от 22 юли 1972 година относно разпоредбите, приложими по 

отношение на преработени селскостопански продукти
3
. Последното влезе в сила 

на 1 февруари 2005 г. 

(2) Съвместният комитет, учреден по силата на член 29, параграф 1 от 

Споразумението, носи отговорността да администрира Споразумението и да 

осигурява нормалното му функциониране. 

(3) По силата на член 7 от протокол № 2 към Споразумението Съвместният комитет 

може да реши да изменя таблиците, допълненията към таблиците и 

допълнението на протокола към Споразумението. 

(4) В таблици I и II от протокол № 2 към Споразумението са изброени продуктите, 

за които се прилага посоченият протокол. Всички продукти от позиция по ХС 

2202.90 попадат в приложното поле на протокол № 2, освен плодови сокове или 

зеленчукови сокове, разредени с вода или газирани, които са изключени по 

силата на разпоредбите в таблица ІІ. Поради различаващи се тълкувания на 

определението на плодови сокове или зеленчукови сокове, разредени с вода или 

газирани, е налице непоследователна практика за класифициране. Поради това 

                                                 
1 ОВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 17. 
2 OВ L 300, 31.12.1972 г., стр. 189. 
3 ОВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 19. 
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Съвместният комитет предлага да се поясни описанието на тези продукти в 

таблица II. 

(5) Действителните цени на вътрешните пазари на договарящите се страни по 

Споразумението по отношение на суровините, за които се прилагат мерки за 

ценова компенсация, се промениха. Поради това Съвместният комитет предлага 

да се заменят таблица III и таблица IV, буква б) от протокол № 2 към 

Споразумението. 

(6) Позицията на Европейския съюз, която да бъде взета в рамките на Съвместния 

комитет по отношение на въпросното предложение, следва да се определи от 

Комисията в съответствие с член 2 от Решение 2005/45/ЕО на Съвета, 

РЕШИ:  

Член 1 

Одобрява се от името на Европейския съюз изменението на таблица ІІ, таблица III и 

таблица IV, буква б) от протокол № 2 към Споразумението между Европейската 

икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г. 

Текстът на изменението на протокол № 2 към Споразумението се основава на 

приложението към настоящото решение. 

Член 2 

Решението на Съвместния комитет се публикува в Официален вестник на Европейския 

съюз след приемането му. 

Съставено в Брюксел на 16.1.2017 година. 

 За Комисията 

 Председател 

 Jean-Claude JUNCKER 


