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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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Приложениe II 

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

Норвежки 

тарифен код 

Описание на продуктите Консолидирани 

тарифни квоти 

(годишно 

количество в 

тонове) 

От които 

допълнителни 

квоти(
1
) 

 

Мито в 

рамките 

на 

квотата 

(NOK/kg) 

 

 

 

02.01.1000  
 

02.01.2001  

 

 

 
 

 

02.01.2002  
 

02.01.2003  
 

02.01.2004  
 

 

 

 

02.02.1000  
 

02.02.2001  

 

 

 
 

 

02.02.2002  
 

02.02.2003  
 

02.02.2004 

Меса от животни от рода на 

едрия рогат добитък, пресни 

или охладени: 

Цели или половин трупове 
 

„Компенсирани“ четвъртинки, 

т.е. предни четвъртинки и 

задни четвъртинки от едно и 

също животно, представени 

заедно 
 

Други предни четвъртинки  
 

Други задни четвъртинки  
 

Разфасовки, наречени „Pistola“ 
 

Меса от животни от рода на 

едрия рогат добитък, 

замразени: 

Цели или половин трупове 
 

„Компенсирани“ четвъртинки, 

т.е. предни четвъртинки и 

задни четвъртинки от едно и 

също животно, представени 

заедно 
 

Други предни четвъртинки  
 

Други задни четвъртинки 
 

Разфасовки, наречени „Pistola“ 

2500 1600 0 

 

 

 

02.03.1904 

Меса от животни от рода на 

свинете, пресни, охладени 

или замразени: 

Гърди (шарено месо) и 

разфасовки от тях, 

необезкостени 

300(2) 300(2) 15 

 

 

 

 

 

Меса и карантии, годни за 

консумация, от домашни 

птици от № 01.05, пресни, 

охладени или замразени:  

От петли и кокошки: 

950 150 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. 
(2) В периода 1.12—31.12. 
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02.07.1100 
 

 

02.07.1200 
 

 

02.07.2400 
 

02.07.2500 

Неразфасовани, пресни или 

охладени 
 

Неразфасовани, замразени 
 

От пуйки: 

Неразфасовани, пресни или 

охладени 
 

Неразфасовани, замразени 

 

 

02.07.4401 

От патици, пресни или 

охладени; 

гърди и разфасовки от тях 

200 100 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10.1101 

 
 

02.10.1109 
 

 

02.10.1900 

Меса и карантии, годни за 

консумация, осолени или в 

саламура, сушени или 

пушени; брашна и прахове, 

годни за консумация, от 

меса или карантии: 

Меса от животни от рода на 

свинете: бутове, плешки и 

техните разфасовки, 

необезкостени 

Съдържащи тегловно 15 % 

или повече кости 
 

Други (по-малко от 15 % 

кости) 
 

Други (различни от бутове, 

плешки и разфасовки от тях, 

гърди и разфасовки от тях, 

необезкостени) 

600(3) 200(3) 0 

04.06 Сирене и извара 8400 1200 0 

 

 

 

ex 06.02.9043(4) 

06.02.9044 

Други живи растения 

(включително корените им), 

издънки и калеми; гъбен 

мицел: 

Други; растения в саксии или 

разсад, с цвят; 

20 милиона 

норвежки 

крони 

12 милиона 

норвежки 

крони 

0 

06.02.9031 

Зелени растения в саксии от 1 

май до 14 декември(5)
 

7 милиона 

норвежки 

крони 

3 милиона 

норвежки 

крони 

0 

 

 

 

 

Марули (Lactuca sativa) и 

цикория (Cichorium spp.), 

пресни или охладени: 

Айсбергова маруля 

500(6) 100(6) 0 

                                                 
(3) Количеството е за внос на необезкостени бутове. За обезкостени бутове се използва коефициент 

на преобразуване 1,15. 
(4) С изключение на следните растения:  Argyranthemum frutescens, Chrysanthemum frutescens, 

Begonia x hiemalis, Begonia elatior, Campanula, Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x 

morifolium, Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Hibiscus, Kalanchoe, Pelargonium, 

Primula и Saintpaulia. 
(5) Включват следните растения: Condiaeum, Croton, Dieffenbachia, Epipremnum, Scindapsus aureum, 

Hedera, Nephrolepis, Peperomia obtusifolia, Peperomia rotundifolia, Schefflera, Soleirolia и Helxine, 

също при внос като част от разнородни групи растения. 
(6) Критерий за краен потребител: преработвателна промишленост. 
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07.05.1112 
 

07.05.1119 

От 1 март до 31 май 

Цяла 
 

Друга 

 

10.05.9010 

Царевица: 

За фураж 
15000 5000 0 

16.01.0000 

Колбаси и подобни продукти 

от месо, карантии или кръв; 

приготвени храни на база на 

тези продукти 

600 200 0 

 

 

 

 


