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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 III 

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

Norvegia 

Codul NC Descrierea din Nomenclatura Combinată 

0101 21 00 Cai vii, reproducători de rasă pură 

0101 29 10  Cai vii, alții decât reproducătorii de rasă pură destinați sacrificării 

0101 29 90 Cai vii, alții decât reproducătorii de rasă pură, alții decât cei destinați sacrificării 

0207 43 00 Ficat gras de rață, proaspăt sau refrigerat 

0207 53 00 Ficat gras de gâscă, proaspăt sau refrigerat 

ex 0506 90 00 Oase și coarne brute și pulberea și deșeurile din acestea, neprelucrate, degresate, 
degelatinizate sau prelucrate sumar (cu excepția oseinei și a oaselor tratate cu acid și 
decupate în forme), destinate hrănirii animalelor 

ex 0511 99 85 Praf de sânge destinat hrănirii animalelor, impropriu alimentației umane 

ex 0511 99 85 Carne și sânge destinate hrănirii animalelor, improprii alimentației umane  

ex 0511 99 85 Alte produse de origine animală destinate hrănirii animalelor, nedenumite și necuprinse 
în altă parte, improprii alimentației umane (altele decât produsele din pește sau din 
crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice; animale moarte de la capitolul 
3; sânge; carne; bureți naturali de origine animală; spermă de bovine) 

ex 0602 10 90 Butași nerădăcinoși de la toate tipurile de Begonia, Campanula isophylla, Euphorbia 
pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe și petunii curgătoare 
(Petunia hybrida, Petunia atkinsiana), de pepinieră sau de horticultură [cu excepția 
plantelor verzi în perioada 15 decembrie-30 aprilie] 

ex 0602 10 90 Butași nerădăcinoși de Pelargonium, de pepinieră sau de horticultură [, cu excepția 
plantelor verzi în perioada 15 decembrie-30 aprilie] 

ex 0602 90 99 Asplenium, Begonia x rex-cultorum, Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia japonica, 
Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philodendron scandens, Radermachera, 

Stereospermum, Syngonium și X-Fatshedera, presentate ca plante verzi în ghiveci în 
perioada 1 mai-14 decembrie  

ex 0708 20 00 Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.), curățată sau nu de păstăi, proaspătă sau refrigerată, 
cu excepția fasolei verzi, a fasolei verzi lungi, a fasolei galbene și a fasolei comune  

ex 0709 99 60 Porumb dulce destinat hrănirii animalelor, proaspăt sau refrigerat 

ex 0710 22 00 Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.), nefiartă sau fiartă în apă sau în abur, congelată, cu 
excepția fasolei verzi, a fasolei verzi lungi, a fasolei galbene și a fasolei comune 

0711 51 00 Ciuperci din genul Agaricus, conservate provizoriu, dar improprii consumului alimentar în 
această stare  

0711 59 00 Ciuperci (altele decât cele din genul Agaricus) și trufe, conservate provizoriu, dar 
improprii consumului alimentar în această stare  

ex 0714 30 00 Igname (Dioscorea spp.) care nu sunt destinate hrănirii animalelor, proaspete, 
refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în felii sau aglomerate sub formă de pelete 

ex 0714 40 00 Taro (Colocasia spp.) care nu sunt destinați hrănirii animalelor, proaspeți, refrigerați, 
congelați sau uscați, chiar tăiați în felii sau aglomerați sub formă de pelete 

ex 0714 50 00 Yautia (Xanthosoma spp.) care nu sunt destinate hrănirii animalelor, proaspete, 
refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în felii sau aglomerate sub formă de pelete 

ex 0811 20 11  
 
 

Mure, dude sau hibrizi de mure și de zmeură, coacăze albe sau roșii și agrișe, fierte sau 
nu în apă sau în abur, congelate, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, cu un 
conținut de zahăr de peste 13 % din greutate 

ex 0811 20 19 Mure, dude sau hibrizi de mure și de zmeură, coacăze albe sau roșii și agrișe, fierte sau 
nu în apă sau în abur, congelate, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, cu un 
conținut de zahăr de maximum 13 % din greutate 
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Codul NC Descrierea din Nomenclatura Combinată 

0811 20 51  
 

Coacăze roșii, fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, care nu conțin adaos de zahăr 
sau alți îndulcitori 

0811 20 59 
 

Mure și dude, fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, care nu conțin adaos de zahăr 
sau alți îndulcitori 

ex 0811 20 90  Hibrizi de mure și de zmeură, coacăze albe și agrișe, fierte sau nu în apă sau în abur, 
congelate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori 

0812 10 00 Cireșe, conservate provizoriu, dar improprii alimentației în această stare 

1008 50 00 Quinoa (Chenopodium quinoa) 

ex 1109 00 00 Gluten de grâu destinat hrănirii animalelor, chiar uscat  

ex 1212 29 00 Alge destinate hrănirii animalelor, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar 
pulverizate  

ex 1702 20 10 
 

Zahăr de arțar în stare solidă, cu adaos de aromatizanți sau de coloranți, destinat hrănirii 
animalelor 

 
ex 1702 20 90 

Zahăr de arțar (altfel decât în stare solidă, cu adaos de aromatizanți sau de coloranți) și 
sirop de arțar, destinate hrănirii animalelor 

2008 93 Merișoare (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), altfel 
preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool 

2009 81 Suc de merișoare (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitisidaea), 
nefermentat, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori 

ex 2009 89 Suc sau concentrat de afine, nefermentat și fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de 
zahăr sau de alți îndulcitori  

2206 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 

ex 2303 10 90 Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului din cartof și reziduuri similare, destinate 
hrănirii animalelor 

2302 50  Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, chiar aglomerate sub formă de pelete, provenite din 
măcinarea, presarea, cernerea sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor sau a 
leguminoaselor: 
- De leguminoase 

ex 2309 90 31 Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor, care nu conțin nici amidon, nici 
fecule sau cu un conținut din acestea mai mic sau egal cu 10 % din greutate, care nu 
conțin produse lactate sau cu un conținut de produse lactate mai mic de 10 % din 
greutate, altele decât alimentele pentru câini sau pisici, condiționate pentru vânzarea cu 
amănuntul, și altele decât hrana pentru pești. 

 

 


