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ANEXĂ 

la 

Propunerea de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a unui Acord 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 I 

Scutiri de taxe vamale pentru importurile în Norvegia de produse originare din Uniunea 

Europeană 

Codul tarifar 

vamal al 

Norvegiei 

Descrierea produselor 

01.01.2100 Cai, măgari, catâri și bardoi, vii: Cai; Animale de reproducție de rasă pură 

01.01.2902 Cai, măgari, catâri și bardoi, vii: Alte cabaline; cu o greutate mai mică de 133 kg 

01.01.2908 Cai, măgari, catâri și bardoi, vii: Alte cabaline; Altele 

02.07.4300 Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate, de păsări de la poziția 

01.05; de rață; ficat gras, proaspăt sau refrigerat 

02.07.5300 Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate, de păsări de la poziția 

01.05; de gâscă; ficat gras, proaspăt sau refrigerat 

05.06.9010 Oase și coarne brute, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate în forme), tratate cu acid 

sau degelatinizate; pulbere și deșeuri din acestea; Altele; destinate hrănirii animalelor 

05.11.9911 Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; animale moarte de la 

capitolul 1 sau 3, improprii alimentației umane; altele; Praf de sânge, impropriu 

alimentației umane; destinat hrănirii animalelor 

05.11.9930 Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; animale moarte de la 

capitolul 1 sau 3, improprii alimentației umane; altele; Carne și sânge; destinate hrănirii 

animalelor 

05.11.9980 Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; animale moarte de la 

capitolul 1 sau 3, improprii alimentației umane; altele; altele; destinate hrănirii animalelor 

06.02.1021 Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butași și altoaie; spori de ciuperci; butași 

nerădăcinoși și altoaie; butași de pepinieră sau de horticultură, cu excepția plantelor verzi 

în perioada 15 decembrie-30 aprilie; Begonia, toate tipurile, Campanula isophylla, 

Eupharboria pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe și petunii 

curgătoare (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana) 

06.02.1024 Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butași și altoaie; spori de ciuperci; butași 

nerădăcinoși și altoaie; butași de pepinieră sau de horticultură, cu excepția plantelor verzi 

în perioada 15 decembrie-30 aprilie; Pelargonium 

06.02.9032 Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butași și altoaie; spori de ciuperci; Altele; cu 

bulgări de pământ sau alte medii de cultură; alte plante în ghiveci sau plante pentru ronduri, 

inclusiv plante care produc fructe și legume, în scopuri ornamentale; plante verzi în ghiveci 

în perioada 1 mai-14 decembrie; Asplenium, Begonia x rex-cultorum Chlorophytum, 

Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, 

Philodendron scandens, Radermachera, Stereospermum, Syngonium și X-Fatshedera, 

inclusiv atunci când sunt importate ca parte a unor grupuri mixte de plante 

ex 

07.08.2009(i) 

Legume păstăi, curățate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată; fasole; fasole 

(Vigna spp., Phaseolus spp.), proaspătă sau refrigerată, alta decât fasolea verde, fasolea 

verde lungă, fasolea galbenă și fasolea comună 

07.09.9930 Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată; altele; altele; porumb dulce; destinat hrănirii 

animalelor 
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Codul tarifar 

vamal al 

Norvegiei 

Descrierea produselor 

ex 

07.10.2209
(i) 

 

Legume, nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelate; legume păstăi, curățate sau nu de 

păstăi; fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.), alta decât fasolea verde, fasolea verde lungă, 

fasolea galbenă și fasolea comună. 

07.11.5100 Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă 

sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului 

alimentar în această stare; ciuperci și trufe; ciuperci din genul Agaricus 

07.11.5900 Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă 

sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului 

alimentar în această stare; ciuperci și trufe; altele 

07.14.3009 

 

Rădăcini de manioc, de arorut sau de salep, topinamburi, batate și rădăcini și tuberculi 

similari, cu conținut ridicat de fecule sau inulină, proaspete, refrigerate, congelate sau 

uscate, chiar tăiate în bucăți sau aglomerate sub formă de pelete; miez de sagotier; igname 

(Dioscorea spp.), altele decât cele destinate hrănirii animalelor  

ex 

07.14.4000
(i)

 

 

Rădăcini de manioc, de arorut sau de salep, topinamburi, batate și rădăcini și tuberculi 

similari, cu conținut ridicat de fecule sau inulină, proaspete, refrigerate, congelate sau 

uscate, chiar tăiate în bucăți sau aglomerate sub formă de pelete; miez de sagotier; taro 

(Colocasia spp.)  

07.14.5009 

 

Rădăcini de manioc, de arorut sau de salep, topinamburi, batate și rădăcini și tuberculi 

similari, cu conținut ridicat de fecule sau inulină, proaspete, refrigerate, congelate sau 

uscate, chiar tăiate în bucăți sau aglomerate sub formă de pelete; miez de sagotier; yautia 

(Xanthosoma spp.), altele decât cele destinate hrănirii animalelor  

08.11.2011 Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, chiar cu 

adaos de zahăr sau alți îndulcitori; mure, dude sau hibrizi de mure și de zmeură 

08.11.2012 Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, chiar cu 

adaos de zahăr sau alți îndulcitori; cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori; coacăze albe 

sau roșii 

08.11.2013 Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, chiar cu 

adaos de zahăr sau alți îndulcitori; cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori; agrișe 

08.11.2092 Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, chiar cu 

adaos de zahăr sau alți îndulcitori; Altele; Mure, dude sau hibrizi de mure și de zmeură 

08.11.2094 Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, chiar cu 

adaos de zahăr sau alți îndulcitori; Altele; Coacăze albe sau roșii 

08.11.2095 Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, chiar cu 

adaos de zahăr sau alți îndulcitori; Altele; Agrișe 

08.12.1000 Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, conservate provizoriu (de exemplu cu ajutorul gazului 

sulfuros, în saramură, în apă sulfurată sau prin adăugare de alte substanțe care asigură 

provizoriu conservarea lor), dar improprii alimentației în această stare; Cireșe 

10.08.5000 Hrișcă, mei și semințe de iarba-cănărașului (Phalaris Canariensis); alte cereale; quinoa 

(Chenopodium quinoa) 

11.09.0010 Gluten de grâu, chiar uscat; destinat hrănirii animalelor 
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Codul tarifar 

vamal al 

Norvegiei 

Descrierea produselor 

12.12.2910 Roșcove, alge, sfeclă de zahăr și trestie de zahăr, proaspete, refrigerate, congelate sau 

uscate, chiar pulverizate; sâmburi și miez de sâmburi de fructe și alte produse vegetale 

(inclusiv rădăcini de cicoare neprăjite din varietatea Chichorium intybus sativum) destinate 

în principal alimentației umane, nedenumite și necuprinse în altă parte; Alge; Altele; 

destinate hrănirii animalelor 

17.02.2010 Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza), chimic pure, în stare 

solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de 

miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate; zahăr și sirop de 

arțar; destinate hrănirii animalelor 

20.08.9300 

 

Fructe, fructe cu coajă lemnoasă și alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau 

conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, nedenumite și 

necuprinse în altă parte; altele, inclusiv amestecurile, cu excepția celor de la subpoziția 

2008.1900; merișoare (Vaccinium macrocarpon, Vaccinum oxycoccus, Vaccinium 

vitisidaea) 

20.09.8100 Sucuri de fructe (inclusiv mustul de struguri) și sucuri de legume, nefermentate, fără adaos 

de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori; suc de orice alt fruct sau 

legumă; merișoare (Vaccinium macrocarpon, Vaccinum oxycoccus, Vaccinium vitisidaea) 

ex 20.09.8999 Sucuri de fructe (inclusiv mustul de struguri) și sucuri de legume, nefermentate, fără adaos 

de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori; suc de orice alt fruct sau 

legumă; Altele, altele, altele, suc sau concentrat de afine 

22.06 Alte băuturi fermentate (de exemplu cidru de mere, cidru de pere, hidromel, saké); 

amestecuri de băuturi fermentate și amestecuri de băuturi fermentate și băuturi nealcoolice, 

nedenumite și necuprinse în altă parte 

23.03.1012 Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare, pulpă de sfeclă de 

zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate de la 

fabricarea zahărului, depuneri și deșeuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare, 

chiar aglomerate sub formă de pelete; reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și 

reziduuri similare; destinate hrănirii animalelor; de cartofi. 

--------------------------------------- 

(i)
 Aceste produse sunt importate fără taxe vamale. Cu toate acestea, Norvegia își rezervă dreptul de a introduce 

o taxă vamală în cazul în care aceste produse sunt importate în scopul hrănirii animalelor. 

 

 

 


