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ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Предложение за  

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за подписване от името на Европейския съюз 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 III 

Безмитен достъп за внос в Европейския съюз на продукти с произход от Норвегия 

Код по КН Описание по Комбинираната номенклатура 

0101 21 00 Живи коне, расови за разплод 

0101 29 10  Живи коне, различни от расови за разплод, предназначени за клане 

0101 29 90 Живи коне, различни от расови за разплод, различни от тези, предназначени за 

клане 

0207 43 00 Тлъст черен дроб от патици, пресен или охладен 

0207 53 00 Тлъст черен дроб от гъски, пресен или охладен 

ex 0506 90 00 Кости и сърцевина от рога, прах и отпадъци от тях, необработени, обезмаслени, 

дежелатинирани или само подготвени (с изключение на осеин и кости, обработени с 

киселини и изрязани във форми), за храна за животни 

ex 0511 99 85 Кръв на прах за храна за животни, неподходяща за консумация от човека 

ex 0511 99 85 Месо и кръв за храна за животни, неподходящи за консумация от човека  

ex 0511 99 85 Други животински продукти за храна за животни, неупоменати, нито включени 

другаде, неподходящи за консумация от човека (различни от продукти от риби или 

ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни; мъртви животни, включени 

в глава 3; кръв; месо; естествени сюнгери от животински произход; сперма от 

бикове) 

ex 0602 10 90 Издънки, невкоренени, на всички сортове Begonia, Campanula isophylla, Euphorbia 

pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe и петуния, влачеща 

(Petunia hybrida, Petunia atkinsiana), за разсадници или за градинарски цели [с 

изключение на зелени растения от 15 декември до 30 април] 

ex 0602 10 90 Издънки, невкоренени, на Pelargonium, за разсадници или градинарски цели [с 

изключение на зелени растения от 15 декември до 30 април] 

ex 0602 90 99 Asplenium, Begonia x rex-cultorum, Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia 

japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philodendron scandens, 

Radermachera, Stereospermum, Syngonium  и X-Fatshedera, под формата на зелени 

растения в саксии, от 1 май до 14 декември  

ex 0708 20 00 Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.), със или без шушулките, пресен или охладен, 

различен от зелен фасул, аспержов фасул, мазен фасул и обикновен фасул  

ex 0709 99 60 Сладка царевица за храна на животни, прясна или охладена 

ex 0710 22 00 Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.), неварен или варен във вода или на пара, 

замразен, различен от зелен фасул, аспержов фасул, мазен фасул и обикновен фасул 

0711 51 00 Гъби от рода Agaricus, временно консервирани, но негодни за консумация в това 

състояние  

0711 59 00 Гъби (различни от тези от рода Agaricus) и трюфели, временно консервирани, но 

негодни за консумация в това състояние  
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Код по КН Описание по Комбинираната номенклатура 

ex 0714 30 00 Игнам (индийски картофи) (Dioscorea spp.), непредназначени за храна на животни, 

пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или 

агломерирани под формата на гранули 

ex 0714 40 00 Таро (Colocasia spp.), непредназначени за храна на животни, пресни, охладени, 

замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на 

гранули 

ex 0714 50 00 Yautia (Xanthosoma spp.), непредназначени за храна на животни, пресни, охладени, 

замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на 

гранули 

ex 0811 20 11  

 

 

Къпини, черници или кръстоски на малини и къпини, касис и цариградско грозде, 

неварени или варени във вода или на пара, замразени, с прибавка на захар или 

други подсладители, с тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 % 

ex 0811 20 19 Къпини, черници или кръстоски на малини и къпини, касис и цариградско грозде, 

неварени или варени във вода или на пара, замразени, с прибавка на захар или 

други подсладители, с тегловно съдържание на захар, непревишаващо 13 % 

0811 20 51  

 

Касис, неварен или варен във вода или на пара, замразен, без прибавка на захар или 

други подсладители 

0811 20 59 

 

Къпини и черници, неварени или варени във вода или на пара, замразени, без 

прибавка на захар или други подсладители 

ex 0811 20 90  Кръстоски на малини и къпини, касис и цариградско грозде, неварени или варени 

във вода или на пара, замразени, без прибавка на захар или други подсладители 

0812 10 00 Череши, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние 

1008 50 00 Киноа (Chenopodium quinoa) 

ex 1109 00 00 Глутен от пшеница за храна на животни, дори в изсушено състояние  

ex 1212 29 00 Водорасли за храна на животни, пресни, охладени, замразени или сушени, дори 

смлени  

ex 1702 20 10 

 

Захар от клен, в твърдо състояние, с ароматизиращи или оцветяващи добавки, за 

храна на животни 

 

ex 1702 20 90 

Захар от клен (различна от тази в твърдо състояние, с ароматизиращи или 

оцветяващи добавки) и сироп от клен, за храна на животни 

2008 93 Боровинки от видовете Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-

idaea, приготвени или консервирани по друг начин, без прибавка на захар или други 

подсладители или алкохол 

2009 81 Сок от боровинки от видовете Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, 

Vaccinium vitis-idaea, неферментирал, без прибавка на алкохол, със или без 

прибавка на захар или други подсладители 
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Код по КН Описание по Комбинираната номенклатура 

ex 2009 89 Сок или концентрат от черни боровинки, неферментирали, без прибавка на алкохол, 

със или без прибавка на захар или други подсладители  

2206 Други ферментирали напитки (например ябълково вино (cider), крушово вино 

(perry), медовина, саке); смеси от ферментирали напитки и смеси от ферментирали 

и безалкохолни напитки, неупоменати, нито включени другаде 

ex 2303 10 90 Остатъци от производството на нишесте или скорбяла и подобни остатъци от 

картофи, за храна на животни 

2302 50  Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, 

получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на житни или бобови 

растения: 

- От бобови растения 

ex 2309 90 31 Препарати от видовете, използвани за храна на животни, несъдържащи скорбяла 

или нишесте или съдържащи тегловно 10 % или по-малко скорбяла или нишесте и 

несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни 

продукти, различни от храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно, 

различни от фураж за риба 

 

 


