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ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Предложение за  

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между 

Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски 

преференции за селскостопански продукти 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и 

Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за 

селскостопански продукти, постигнато на основание член 19 от Споразумението за 

Европейското икономическо пространство 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

Тарифни квоти за внос в Европейския съюз на продукти с произход от Норвегия 

Код по КН Описание по Комбинираната 
номенклатура  

Консолидирани 

тарифни квоти 

(годишно 

количество в 

тонове) 

От които 

допълнителни 

квоти(1) 

Мито в 

рамките 

на 

квотата 

(EUR/kg) 

0207 14 30 

Меса и карантии, годни за 

консумация, от домашни 

птици от № 0105, пресни, 

охладени или замразени: 

От петли и кокошки 

Необезкостени разфасовки, 

замразени 

Цели крилца, дори без 
връхчетата 

550 550 0 

0207 14 70 

Меса и карантии, годни за 

консумация, от домашни 

птици от № 0105, пресни, 

охладени или замразени:  

От петли и кокошки 

Други необезкостени 

разфасовки, замразени 

150 150 0 

 

0204 

 

 

0210 

 

Меса от животни от рода на 

овцете или козите, пресни, 

охладени или замразени 

 

Меса и карантии, годни за 

консумация, осолени или в 

саламура, сушени или пушени; 

брашна и прахове, годни за 

консумация, от меса или 

карантии 

500 0 0 

0404 10 

Суроватка, видоизменена или 
не, дори концентрирана или с 
прибавка на захар или други 
подсладители 

1250 1250 0 

0404 10 02 

Суроватка, видоизменена или 
не, на прах, гранули или в 
други твърди форми, без 
прибавка на захар или други 
подсладители, с тегловно 
съдържание на протеини 
(азотно съдържание × 6,38) <= 
15 % и с тегловно съдържание 
на мазнини <= 1,5 % 

3150 3150 0 

0603 19 70 Цветя и цветни пъпки, 500 000  500 000 EUR 0 

                                                 
(1) За периода 1.1 — 31.12 и по време на първата година от прилагането на споразумението pro rata, 

ако е необходимо. Допълнителни квоти, които да се добавят към съществуващите квоти, 

договорени по предишни споразумения между ЕС и Норвегия. 
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отрязани, за букети или 
украса, свежи, различни от 
рози, карамфили, орхидеи, 
хризантеми, кремове (Lilium 
spp.), гладиоли и лютичета 

EUR 

1602 

Други приготвени храни и 
консерви от месо, карантии 
или кръв 

300 300 0 

2005 20 20 

Тънки резенки картофи, 
пържени, дори солени или 
ароматизирани, в 
херметически затворени 
опаковки, предназначени за 
пряка консумация в това си 
състояние 

350 150 0 

2309 90 96 

Препарати от видовете, 
използвани за храна на 
животни; други 

200 200 0 

3502 20 

Албумини (включително 
концентратите на два или 
повече протеини, получени от 
суроватка, съдържащи 
тегловно повече от 80 % 
протеини от суроватка, 
изчислени в сухо вещество), 
албуминати и други 
производни на албумините: 
  
- Млечен албумин, 
включително концентратите от 
два или повече протеина, 
получени от суроватка 

500 500 0 

 

 

 


