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ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

30.12.2005

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2175/2005 НА СЪВЕТА
от 21 декември 2005 година
за прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Нова
Зеландия съгласно член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ),
1994 година относно измененията на отстъпките в таблиците на Чешката република, Република
Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта,
Република Полша, Република Словения и Словашката република в хода на тяхното присъединяване към
Европейския съюз, допълващо приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и
статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа
съюз (2), Съветът одобри от името на Общността горепосоченото споразумение с цел приключване на преговорите,
инициирани по смисъла на член XXIV:6 от ГАТТ, 1994 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 133 от него,
като взе предвид предложението на Комисията,

(3)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 следва да бъде съответно
допълнен.

като има предвид, че:
(1)

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 (1) въвежда номенклатура на
стоките, наричана по-долу „Комбинирана номенклатура“, и
определя стандартните митнически ставки от Общата митническа тарифа.
С Решение 2005/959/ЕО от 21 декември 2005 г. за
сключване на Споразумение под формата на размяна на
писма между Европейската общност и Нова Зеландия съгласно член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за
митата и търговията (ГАТТ), 1994 г. относно измененията
на отстъпките в таблиците на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република
в хода на тяхното присъединяване им към Европейския

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
В Регламент (ЕИО) № 2658/87, приложение 7, озаглавено
„Тарифни квоти на СТО, които трябва да бъдат отворени от
компетентните органи на Общността“, от раздел III на част трета от
приложение I, се допълва с обемите, посочени в приложението към
настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня, който следва датата на
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички
държави-членки.
Съставено в Брюксел на 21 декември 2005 година.
За Съвета
Председател
B. BRADSHAW

(1) ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 493/2005 (ОВ L 82, 31.3.2005 г., стр. 1).

(2) ОВ L 347, 30.12.2005 г., стр. 78.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, даденото описание на стоките следва да се
приема само като ориентир, като обхватът на преференциалната схема по смисъла на настоящото приложение се
определя чрез кодовете по КН, каквито са по време на приемането на настоящия регламент. Където са посочени ех
кодове по КН, обхватът на преференциалната схема се определя чрез едновременно позоваване на кодовете по КН и
съответстващото им описание.
Код по КН

Описание

Други условия

Номера на тарифна позиция
ex 0201 20 90
ex 0201 30 00
ex 0202 20 90
ex 0202 30
ex 0206 10 95
ex 0206 29 91

„Висококачествено“ говеждо месо:
„избрани разфасовки първокласно
говеждо месо, охладени или замразени,
получени от животни от рода на едрия
рогат добитък, които основно са
водени на паша, които нямат повече от
четири постоянни резци, трупното
тегло на които не превишава 325 kg,
има добър общ външен вид, светъл и
еднообразен цвят, покрито е с достатъчен, но не прекомерен слой мазнина.
Всички разфасовки трябва да бъдат във
вакуумирани опаковки с означение за
високо качество върху разфасовките с
надпис high quality beef“.

Добавят се 1000 t

Номер на тарифна позиция 0204

Квота за меса от животни от рода на
овцете или козите, пресни, охладени
или замразени

Добавят се 1154 t (трупно тегло) към
дела за Нова Зеландия

Номер на тарифна позиция
ex 0405 10

Масло с произход Нова Зеландия, поне
на 6 седмици, с тегловно съдържание
на мазнини, равно или по-голямо от
80 %, но непревишаващо 82 %, произведено директно от мляко или сметана
без използването на материали на
склад, в отделен, самостоятелен, непрекъснат процес

Добавят се 735 t към дела за Нова
Зеландия

