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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ  
ПОЗИЦИЯТА ЗА ПРЕГОВОРИ 

 
ПО ГЛАВА 25 – МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ 
(CONF-BG 56/00, 2/01, 70/01 и 31/02) 

 
 
 
България желае да се позове на нейната Позиция за преговори по Глава 
25 – “Митнически съюз” (CONF-BG 56/00, 2/01, 70/01 и 31/02). 
 
България би искала да потвърди, че приема достиженията на правото на 
ЕС по Глава 25 “Митнически съюз”, приети между 1 януари 2002 г. и 30 
юни 2002 г., както са посочени в Приложението, и ще ги прилага към 
датата на присъединяване към ЕС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ГЛАВА 25 “МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ” 

 
32002R0444 
 Регламент на Комисията (EC) No 444/2002 от 11 март 2002 г. за 
изменение на Регламент (EЕC) No 2454/93 за прилагане на Регламент на 
Съвета (EЕC) No 2913/92 за приемане на Митническия кодекс на 
Общността и Регламенти (ЕС) No 2787/2000 и (ЕС) No 993/2001 (Текст 
във връзка с ЕЕА) 
 
32002R0578 
Регламент на Комисията (EC) No 578/2002 от 20 март 2002 г. за 
изменение на Приложение I към Регламент на Съвета (ЕЕС) No 2658/87 
за тарифната и статистическата номенклатура и за Общата митническа 
тарифа 
 
32002R0796  
Регламент на Комисията (EC) No 796/2002 от 6 май 2002 г. за изменение 
на Регламент (EЕC) No 2568/91 за характеристиките на маслиновите 
масла и маслата от кюспе от маслини и за съответните методи за анализ 
и допълнителните бележки в Приложението към Регламент на Съвета 
(EЕC) No 2658/87 за тарифната и статистическата номенклатура и за 
Общата митническа тарифа 

 
32002R0969 
 Регламент на Комисията (EC) No 969/2002 от 6 юни 2002 г. за изменение 
на Регламент на Съвета (ЕЕС) No 2658/87 за тарифната и 
статистическата номенклатура и за Общата митническа тарифа 
 
32002R0811  
Регламент на Комисията (EC) No 811/2002 от 16 май 2002 г. за 
изменение на Регламент на Съвета (ЕС) No 32/2000 за вземане под 
внимание Регламент на Комисията (EC) No 2031/2001 за изменение на 
Приложение I към Регламент на Съвета (ЕЕС) No 2658/87 за тарифната 
и статистическата номенклатура и за Общата митническа тарифа 
 
32002R0141  
Регламент на Комисията (EC) No 141/2002 от 25 януари 2002 г. за 
класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура 
 
32002R0142  
Регламент на Комисията (EC) No 142/2002 от 25 януари 2002 г. за 
класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура 
 
32002R0471  
Регламент на Комисията (EC) No 471/2002 от 15 март 2002 г. за 
класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура 
 
32002R0687  
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Регламент на Комисията (EC) No 687/2002 от 22 април 2002 г. за 
класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура 
 
32002R0763  
Регламент на Комисията (EC) No 763/2002 от 3 май 2002 г. за 
класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура 
 
32002R0849  
Регламент на Комисията (EC) No 849/2002 от 22 май 2002 г. за 
класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура 
 
32002R1017 
 Регламент на Комисията (EC) No 1017/2002 от 13 юни 2002 г. за 
класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура 

 
32002R0597 
Регламент на Комисията (EC) No 597/2002 от 5 април 2002 г. за 
изменение на Регламент (EC) No 1249/96 за правилата за прилагане 
(вносни мита за зърнения сектор) на Регламент на Съвета (EЕC) No 
1766/92 за общата организация на зърнения пазар 
 
32002R0291 
 Регламент на Комисията (EC) No 291/2002 от 15 февруари 2002 г. за 
изменение на Регламент (EC) No 1613/2000, дерогиран от Регламент 
(EЕC) No 2454/93 по отношение на дефиницията на понятието стоки с 
произход, използвана за целите на схемата на общите преференции за 
вземане под внимание специалното положение в Лаос по отношение на 
определен износ на текстил в Общността 
 
32002R0292  
Регламент на Комисията (EC) No 292/2002 от 15 февруари 2002 г. за 
изменение на Регламент (EC) No 1614/2000, дерогиран от Регламент 
(EЕC) No 2454/93 по отношение на дефиницията на понятието стоки с 
произход, използвана за целите на схемата на общите преференции за 
вземане под внимание специалното положение в Камбоджа по 
отношение на определен износ на текстил в Общността 
 
32002R0293  
Регламент на Комисията (EC) No 293/2002 от 15 февруари 2002 г. за 
изменение на Регламент (EC) No 1615/2000, дерогиран от Регламент 
(EЕC) No 2454/93 по отношение на дефиницията на понятието стоки с 
произход, използвана за целите на схемата на общите преференции за 
вземане под внимание специалното положение в Непал по отношение на 
определен износ на текстил в Общността 
 
32002R0031  
Регламент на Комисията (EC) No 31/2002 от 9 януари 2002 г. за 
изменение на Регламент на Съвета No 669/97 за отваряне и 
администриране на тарифни квоти за определени риби и рибни продукти 
с произход от Ферьорските острови 
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32002R0704  
Регламент на Комисията (EC) No 704/2002 от 25 март 2002 г. за 
временно суспендиране на автономните мита по Общата митническа 
тарифа по вноса на някои промишлени стоки и за отваряне и 
администриране на автономни тарифни квоти по вноса на определени 
рибни продукти в Канарските острови 
 
32002R0119  
Регламент на Комисията (EC) No 119/2002 от 23 януари 2002 г. за 
отваряне на тарифни квоти за 2002 г. по вноса на стоки с произход Литва 
в Европейската общност 
 
32002R0176  
Регламент на Комисията (EC) No 176/2002 от 30 януари 2002 г. за 
суспендиране и отваряне на тарифни квоти прилагани при вноса 
Европейската общност на определени преработени селскостопански 
стоки с произход Литва и за изменение на Регламент (EC) No 1477/2000 
 
32002R0284  
Регламент на Комисията (EC) No 284/2002 от 12 февруари 2002 г. за 
подновяване през 2002 г. на мерките от Регламент (EC) No 1416/95 за 
предоставяне на определени концесии под формата на тарифни квоти 
през 1995 г. за определени преработени селскостопански стоки, по 
отношение на стоки с произход Норвегия (Текст във връзка с ЕЕА) 
 
32002R0309 
 Регламент на Комисията (EC) No 309/2002 от 19 февруари 2002 г. за 
отваряне на тарифни квоти за 2002 г. по вноса на стоки с произход 
Република Полша в Европейската общност 
 
32002R0550  
Регламент на Комисията (EC) No 550/2002 от 27 март 2002 г. за 
определяне на размера, до който прилагането на вносни лицензи 
предоставени през месец март 2002 г. за сирене с произход Южна 
Африка при тарифна квота отворена с Регламент (EC) No 2535/2001 
може да се приеме 
 
32002R0786 
 Регламент на Комисията (EC) No 786/2002 от 13 май 2002 г. за 
изменение на Регламент на Съвета (EC) No 747/2001 по отношение на 
тарифните квоти и съответните количества за определени 
селскостопански стоки с произход Йордания 
 
32002R1096 
 Регламент на Комисията (EC) No 1096/2002 от 24 юни 2002 г. за 
отваряне на вносни квоти по отношение на специална преференциална 
сурова тръстикова захар от страните по Ломейската конвенция (АСР) и 
Индия за доставка в рафинериите за периода 1 юли 2002 г. до 28 
февруари 2003 г. 
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32002R1031 
Регламент на Комисията (EC) No 1031/2002 от 13 юни 2002 г. за 
приемане на допълнителни мита по вноса на определени стоки с 
произход Съединените американски щати 
 
 
22002А0328(01) 
 Споразумение за сътрудничество и Митнически съюз между 
Европейската икономическа общност и Република Сан Марино 
 
22002А0328(02) 
Протокол към Споразумението за сътрудничество и Митнически съюз 
между Европейската икономическа общност и Република Сан Марино, 
следващ присъединяването на Република Австрия, Република 
Финландия и Кралство Швеция към Европейския съюз – Окончателен 
документ (акт) – Информация свързана с влизането в сила на 
Споразумението за сътрудничество и Митнически съюз между 
Европейската икономическа общност и Република Сан Марино и на 
Протокола към Споразумението за сътрудничество и Митнически съюз 
между Европейската икономическа общност и Република Сан Марино, 
следващ присъединяването на Република Австрия, Република 
Финландия и Кралство Швеция към Европейския съюз 
 
32002D0245 
2002/245/ЕС: Решение на Съвета от 28 февруари 2002 г. за сключването 
на споразумение за сътрудничество и митнически съюз между 
Европейската икономическа общност и Република Сан Марино и на 
Протокола към него след разширяването, който влиза в сила на 1 януари 
1995 г. 
 
32002R0361  
Регламент на Комисията (EC) No 361/2002 от 27 февруари 2002 г. за 
изменение на Регламент (EC) No 936/97 за отваряне и администриране 
на тарифни квоти за висококачествено прясно, охладено и замразено 
телешко месо и за замразено биволско месо 
 
32002R0565 
 Регламент на Комисията (EC) No 565/2002 от 2 април 2002 г. за 
определяне на метод за управление на тарифните квоти и въвеждане на 
система за сертификати за произход на чесъна внасян от трети страни 
 
32002R0954 
 Регламент на Комисията (EC) No 954/2002 от 4 юни 2002 г. за отваряне  
и администриране на тарифни квоти за замразено месо от животни от 
рода на ЕРД от CN код 0202 и продукти от CN код 02062991 (1 юли 2002 
г. до 30 юни 2003г.) 
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32002R0886  
Регламент на Комисията (EC) No 886/2002 от 27 май 2002 г. дерогиран от 
Регламент (EC) No 2535/2001 за приемане на подробни правила за 
прилагане на Регламент на Съвета (EC) No 1255/1999 по отношение на 
мерките по вноса на мляко и млечни продукти и за отваряне на тарифни 
квоти и за изменение на този Регламент 

 
32002R0453 
Регламент на Комисията (EC) No 453/2002 от 13 март 2002 г. за 
адаптиране на Регламент на Съвета (EC) No 2201/96 и Регламенти на 
Комисията (EC) No 1799/2001, (ЕС) No 2125/95 и (EC) No 3223/94 по 
отношение на кодовете в комбинираната номенклатура за определени 
плодове и зеленчуци 

 
32002R0880 
Регламент на Комисията (EC) No 880/2002 от 27 май 2002 г. за 
изменение на Регламент (EЕC) No 1334/2000 за режима на Общността 
на контрола на износа на стоки и технологии с възможна двойна 
употреба 
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