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ANEXĂ 

la 

Propunerea de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea 

Europeană și Regatul Norvegiei privind preferințele comerciale suplimentare pentru 

produsele agricole 

 

 

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei 

privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole stabilit în 

temeiul articolului 19 din Acordul privind Spațiul Economic European 
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ANEXA IV 

Contingente tarifare pentru importurile în Uniunea Europeană de produse originare din 

Norvegia 

Codul NC Descrierea din Nomenclatura 
Combinată  

Contingente 

tarifare 

consolidate 

(cantitate 

anuală în 

tone) 

Dintre care, 

contingente 

suplimentare(1) 

Taxa vamală 

în cadrul 

contingentului 

(EUR/kg) 

0207 14 30 

Carne și organe comestibile, 

proaspete, refrigerate sau 

congelate, de păsări de la 

poziția 0105: 

De cocoși și de găini din specia 

Gallus domesticus 

Bucăți nedezosate, congelate 

Aripi întregi, cu sau fără vârfuri 

550 550 0 

0207 14 70 

Carne și organe comestibile, 

proaspete, refrigerate sau 

congelate, de păsări de la 

poziția 0105:  

De cocoși și de găini din specia 

Gallus domesticus 

Alte bucăți nedezosate, 

congelate 

150 150 0 

 

0204 

 

 

0210 

 

Carne de animale din speciile 

ovine sau caprine, proaspătă, 

refrigerată sau congelată 

 

Carne și organe comestibile, 

sărate sau în saramură, uscate 

sau afumate; făină și pudră, 

comestibile, de carne sau de 

organe 

500 0 0 

0404 10 

Zer, modificat sau nu, chiar 

concentrat sau cu adaos de zahăr 

sau de alți îndulcitori 
1250 1250 0 

0404 10 02 

Zer, modificat sau nu, sub formă 

de praf, granule sau alte forme 

solide, fără adaos de zahăr sau 

alți îndulcitori și cu un conținut 

de proteine „conținut de azot × 

6,38” de maximum 15 % din 

greutate și cu un conținut de 

grăsimi de maximum 1,5 % din 

greutate 

3150 3150 0 

0603 19 70 Flori și boboci de flori, tăiate 500 000  500 000 EUR 0 

                                                 
(1) Pentru perioada 1.1-31.12 și în primul an de aplicare a acordului, dacă este necesar pe bază 

proporțională. Contingente suplimentare de adăugat la contingentele existente negociate în cadrul 

acordurilor UE-Norvegia precedente. 
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pentru buchete sau ornamente, 

proaspete, altele decât 

trandafirii, garoafele, orhideele, 

crizantemele, crinii (Lilium spp.), 
gladiolele și piciorul cocoșului 

EUR 

1602 
Alte preparate și conserve din 
carne, din organe sau din sânge 

300 300 0 

2005 20 20 

Cartofi tăiați în felii subțiri, 
prăjiți sau copți, chiar sărați sau 
aromatizați, în ambalaje închise 
ermetic, pentru consumul direct 

350 150 0 

2309 90 96 
Preparate de tipul celor folosite 
pentru hrana animalelor; Altele 

200 200 0 

3502 20 

Albumine (inclusiv 
concentratele care conțin două 
sau mai multe proteine din zer, 
care conțin proteine din zer 
peste 80 % din greutatea 
substanței uscate), albuminați și 
alți derivați de albumine: 
  
- Albumină din lapte, inclusiv 
concentratele din două sau mai 
multe proteine din zer 

500 500 0 

 

 

 


