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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/678 НА КОМИСИЯТА
от 29 април 2015 година
за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 по отношение на праговите нива на
допълнителните мита за домати, краставици, трапезно грозде, кайсии, череши, различни от
вишните, праскови, включително брюнони и нектарини, и сливи
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за
установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72,
(ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 183, буква б) от него,
като има предвид, че:
1)

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията (2) се предвижда наблюдение на вноса на продуктите,
изброени в приложение XVIII към посочения регламент. Това наблюдение се извършва съгласно правилата,
предвидени в член 308г от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (3).

2)

За целите на прилагането на член 5, параграф 4 от Споразумението за селското стопанство (4), сключено в рамките
на многостранните търговски преговори от Уругвайския кръг, и въз основа на последните получени данни за
2012 г., 2013 г. и 2014 г. следва да бъдат изменени праговите нива с оглед прилагане на допълнителните мита за
краставици и череши, различни от вишните, считано от 1 май 2015 г., и за кайсии, домати, сливи, праскови,
включително брюнони и нектарини, и трапезно грозде — считано от 1 юни 2015 г.

3)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 следва да бъде съответно изменен. За по-голяма четивност
приложение XVIII към посочения регламент следва да бъде заменено изцяло.

4)

С оглед на необходимостта да се осигури възможно най-бързото прилагане на тази мярка след предоставянето на
актуализираните данни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
В приложение XVIII към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 праговите нива за домати, краставици, трапезно
грозде, кайсии, череши, различни от вишните, праскови, включително брюнони и нектарини, и сливи се заменят с нивата,
посочени в съответната колона от същото приложение, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.
(2) Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци
(ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1).
(3) Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на
Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).
(4) ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 22.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 29 април 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МИТА ПРИ ВНОС: ДЯЛ IV, ГЛАВА I, РАЗДЕЛ 2

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура текстът на описанието на продуктите има само
указателен характер. Приложното поле на допълнителните мита за целите на настоящото приложение е определено от
обхвата на кодовете по КН — такива, каквито са към момента на приемането на настоящия регламент.
Пореден
номер

Код по КН

78.0015

0702 00 00

Описание на стоките

Период на прилагане

Домати

78.0020
78.0065

0707 00 05

Краставици

78.0075

Прагови
нива (в
тонове)

от 1 октомври до 31 май

451 045

от 1 юни до 30 септември

29 768

от 1 май до 31 октомври

16 093

от 1 ноември до 30 април

13 271
7 421

78.0085

0709 91 00

Артишок (ангинарии)

от 1 ноември до 30 април

78.0100

0709 93 10

Тиквички

от 1 януари до 31 декември

263 359

78.0110

0805 10 20

Портокали

от 1 декември до 31 май

251 798

78.0120

0805 20 10

Клементинки

от 1 ноември до края на февруари

81 399

78.0130

0805
0805
0805
0805

Мандарини (включително танге от 1 ноември до края на февруари
рини и сатсумаси); wilkings и по
добни цитрусови хибриди

101 160

78.0155

0805 50 10

Лимони

302 950

20
20
20
20

30
50
70
90

от 1 юни до 31 декември

78.0160

от 1 януари до 31 май

41 410

78.0170

0806 10 10

Трапезно грозде

от 21 юли до 20 ноември

68 450

78.0175

0808 10 80

Ябълки

от 1 януари до 31 август

558 203

от 1 септември до 31 декември

464 902

от 1 януари до 30 април

184 269

от 1 юли до 31 декември

235 468

78.0180
78.0220

0808 30 90

Круши

78.0235
78.0250

0809 10 00

Кайсии

от 1 юни до 31 юли

78.0265

0809 29 00

Череши, различни от вишните

от 21 май до 10 август

78.0270

0809 30

Праскови, включително
нони и нектарини

78.0280

0809 40 05

Сливи

5 422
29 831

брю от 11 юни до 30 септември

4 701

от 11 юни до 30 септември

17 825“

