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След правно-езикова редакция от службите на Парламента и на Съвета 

проектопозицията на ЕП да се чете, както следва: 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №…/2014 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за 

изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на 

автономни търговски преференции за Република Молдова 
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПEЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 207, параграф 2 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура1, 

като имат предвид, че: 

(1) С Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета2 се въвежда специална схема на 

автономни търговски преференции за Република Молдова. Чрез нея се 

предоставя свободен достъп до пазара на Съюза на всички продукти с произход 

от Република Молдова, с изключение на някои селскостопански продукти, 

изброени в приложение І към посочения регламент, за които се правят 

ограничени отстъпки под формата на освобождаване от мита в рамките на 

тарифните квоти или намаляване на митата.  

(2) В рамките на Европейската политика за съседство (ЕПС), плана за действие 

ЕС—Молдова по ЕПС и Източното партньорство Република Молдова прие 

амбициозна програма за политическо асоцииране и по-нататъшна икономическа 

интеграция със Съюза. Република Молдова отбеляза също така голям напредък 

за сближаване на регулаторната уредба, която е приведена в съответствие със 

законодателството и стандартите на Съюза. 

(3) Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската 

общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и 

                                                 
1  Позиция на Европейския парламент от ... 2014 г. (все още непубликувана в 

 Официалeн вестник) и решение на Съвета от ... 2014 г. 
2  Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета от 21 януари 2008 г. относно въвеждане на 

автономни търговски преференции за Република Молдова и за изменение на Регламент 

(ЕО) № 980/2005 и Решение 2005/924/ЕО на Комисията (ОВ L 20, 24.1.2008 г., стр. 1). 
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Република Молдова, от друга страна1 („Споразумението за асоцииране“), 

включващо зоната за задълбочена и всеобхватна свободна търговия (ЗЗВСТ), 

беше подписано на 27 юни 2014 г. исе прилага временно от 1 септември 2014 г.  

(4) Специалната схема на автономни търговски преференции ще продължи да се 

прилага до 31 декември 2015 г.  

(5) За да се подпомогнат усилията на Република Молдова в съответствие с целите, 

определени в ЕПС, в Източното партньорство и в Споразумението за 

асоцииране, и за да се осигури привлекателен и надежден пазар за износ на 

пресни ябълки, пресни сливи и прясно трапезно грозде от Молдова, следва да 

бъдат направени допълнителни отстъпки за внос на тези продукти от Република 

Молдова в Съюза въз основа на безмитни тарифни квоти. 

(6) Необходимо е също така да се променят някои кодове по КН в приложението 

къмРегламент (ЕО) № 55/2008, за да се отразят измененията в приложение I към 

Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета2, въведени с Регламент за изпълнение 

(ЕС) № 1001/2013 на Комисията3.  

(7) За да може стопанските субекти възможно най-скоро да се възползват от тези 

допълнителни отстъпки, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на 

публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.  

(8) Предвид сезонния пик в производството на тези продукти е целесъобразно 

допълнителните отстъпки да се прилагат от 1 август 2014 г. 

(9) Поради това Регламент (ЕО) № 55/2008 следва да бъде съответно изменен, 

                                                 
1  ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 4. 
2 Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и 

 статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 

 7.9.1987 г., стр. 1). 
3 Регламент за изпълнение (ЕС) № 1001/2013 на Комисията от 4 октомври 2013 г. 

 за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета 

 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа 

 (ОВ L 290, 31.10.2013 г., стр. 1). 
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ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

В приложение І към Регламент (ЕО) № 55/2008 таблица 1 се заменя с текста на 

приложението към настоящия регламент. 

Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник 

на Европейския съюз. 

Той се прилага от 1 август 2014 г. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки. 

Съставено в … година. 

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

„1. Продукти, за които се прилагат годишни безмитни тарифни квоти 

Пореден 

номер 

Код по 

КН 
Описание 2008 г.(1) 2009 г.(1) 2010 г.(1) 2011 г.(1) 2012 г.(1) 

2013 г.(1) 2014 г.(1) 2015 г.(1) 

09.0504 

от 0201 

до 

0204 

Пресни, охладени или 

замразени меса от 

животни от рода на 

едрия рогат добитък, 

свине, овце и кози 

3 000 (2) 3 000 (2) 4 000 (2) 4 000 (2) 4 000 (2) 4 000 (2) 4 000 (2) 4 000 (2) 

09.0505 ex 0207 

Меса и годни за 

консумация карантии от 

домашни птици от 

позиция 0105, пресни, 

охладени или замразени, 

различни от тлъст черен 

дроб, от подпозиция 

0207 43 

400 (2) 400 (2) 500 (2) 500 (2) 500 (2) 

 

 

500 (2) 
500 (2) 500 (2) 

09.0506 ex 0210 

Меса и годни за 

консумация карантии от 

свине и от животни от 

рода на едрия рогат 

добитък, осолени или в 

саламура, сушени или 

пушени; годни за 

консумация брашна и 

прахове от меса и 

карантии от домашни 

свине и от животни от 

рода на едрия рогат 

добитък 

400 (2) 400 (2) 500 (2) 500 (2) 500 (2) 

 

 

500 (2) 

500 (2) 500 (2) 

09.4210 
от 0401 

до 0406 

Мляко и млечни 

продукти 
1 000 (2) 1 000 (2) 1 500 (2) 1 500 (2) 1 500 (2) 

1 500 (2) 
1 500 (2) 1 500 (2) 
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09.0507 0407 00 Птичи яйца с черупки 90 (3) 95 (3) 100 (3) 110 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 

09.0508 ex 0408 

Птичи яйца без черупки 

и яйчни жълтъци, 

различни от негодните 

за консумация от човека 

200 (2) 200 (2) 300 (2) 300 (2) 300 (2) 300 (2) 300 (2) 300 (2) 

09.0515 
0806 10 

10 
Трапезно грозде, прясно - - - - - - 10 000 (2) (4) 10 000 (2) 

09.0516 
0808 10 

80 

Пресни ябълки (с 

изключение на 

предназначените за 

промишлени цели, в 

насипно състояние, в 

периода от 16 септември 

до 15 декември) 

- - - - - - 40 000 (2) (4) 40 000 (2) 

09.0517 
0809 40 

05 
Пресни сливи - - - - - - 10 000 (2) (4) 10 000 (2) 

09.0509 

 

1001 91 

20 

1001 91 

90 

1001 99 

Лимец за други цели 

(освен лимец за посев), 

мека пшеница и смес от 

пшеница и ръж 

25 000 (2) 30 000 (2) 35 000 (2) 40 000 (2) 50 000 (2) 55 000 (2) 60 000 (2) 65 000 (2) 

09.0510 
1003 90 

00 
Ечемик 20 000 (2) 25 000 (2) 30 000 (2) 35 000 (2) 45 000 (2) 50 000 (2) 55 000 (2) 60 000 (2) 

09.0511 1005 90 Царевица 15 000 (2) 20 000 (2) 25 000 (2) 30 000 (2) 40 000 (2) 45 000 (2) 50 000 (2) 55 000 (2) 

09.0512 
1601 00 

91 и 

1601 00 

99 

Колбаси и подобни 

продукти от месо, 

карантии или кръв; 

приготвени храни на 

базата на тези продукти 

500 (2) 500 (2) 600 (2) 600 (2) 600 (2) 600 (2) 600 (2) 600 (2) 

ex 1602 

Други приготвени храни 

и консерви от месо, 

карантии или кръв: 

- от птици от вида Gallus 
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domesticus без топлинна 

обработка, 

- от домашни свине, 

- от животни от рода на 

едрия рогат добитък без 

топлинна обработка 

09.0513 
1701 99 

10 
Бяла захар 15 000 (2) 18 000 (2) 26 000 (2) 34 000 (2) 34 000 (2) 34 000 (2) 34 000 (2) 34 000 (2) 

(1) От 1 януари до 31 декември, с изключение на 2008 г., за която тарифните квоти се прилагат от първия ден на прилагане на регламента до 31 

декември.  

(2) Тонове (нетно тегло).  

(3) Милиона единици. 

(4) За 2014 г. тарифната квота се прилага от 1 август до 31 декември.“  

 

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 


