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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 II 

Contingente tarifare pentru importurile în Norvegia de produse originare din Uniunea 

Europeană 

Codul tarifar 

vamal al 

Norvegiei 

Descrierea produselor Contingente 

tarifare 

consolidate 

(cantitate 

anuală în 

tone) 

Dintre care, 

contingente 

suplimentare(
1
) 

 

Taxa vamală 

în cadrul 

contingentului 

(NOK/kg) 

 

 

02.01.1000  
 

02.01.2001  

 

 

 
 

02.01.2002  
 

02.01.2003  
 

02.01.2004  
 

 

02.02.1000  
 

02.02.2001  

 

 

 
 

02.02.2002  
 

02.02.2003  
 

02.02.2004 

Carne de animale din specia 

bovine, proaspătă sau 

refrigerată 

În carcase sau semicarcase 
 

Sferturi numite 

„compensate”, și anume 

sferturi anterioare și sferturi 

posterioare de la același 

animal, neseparate 
 

Alte sferturi anterioare  
 

Alte sferturi posterioare  
 

Bucăți numite „pistola” 
 

Carne de animale din specia 

bovine, congelată 

În carcase sau semicarcase 
 

Sferturi numite 

„compensate”, și anume 

sferturi anterioare și sferturi 

posterioare de la același 

animal, neseparate 
 

Alte sferturi anterioare  
 

Alte sferturi posterioare 
 

Bucăți numite „pistola” 

2 500 1 600 0 

 

 

02.03.1904 

Carne de animale din specia 

porcine, proaspătă, 

refrigerată sau congelată 

Piept (împănat) și bucăți din 

acesta; Nedezosate. 

300(2) 300(2) 15 

 

 

 

 

 

02.07.1100 

Carne și organe comestibile, 

proaspete, refrigerate sau 

congelate, de păsări de la 

poziția 01.05  

De cocoși și de găini din specia 

Gallus domesticus; 

950 150 0 

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

Contingente suplimentare de adăugat la contingentele existente negociate în cadrul acordurilor UE-

Norvegia precedente. 
(2) În perioada 1.12-31.12. 
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02.07.1200 
 

 

02.07.2400 
 

02.07.2500 

Netranșate în bucăți, proaspete 

sau refrigerate 
 

Netranșate în bucăți, congelate 
 

De curcani și de curci; 

Netranșate în bucăți, proaspete 

sau refrigerate 
 

Netranșate în bucăți, congelate 

 

02.07.4401 

De rațe, proaspete sau 

refrigerate; 

piept și bucăți de piept 

200 100 30 

 

 

 

 

 

 

02.10.1101 

 
 

02.10.1109 
 

02.10.1900 

Carne și organe comestibile, 

sărate sau în saramură, 

uscate sau afumate; făină și 

pudră, comestibile, de carne 

sau de organe 

Carne de animale din specia 

porcine; Jamboane, spete și 

bucăți din acestea, nedezosate; 

Care conțin oase în proporție de 

minimum 15 % din greutate 
 

Altele (mai puțin de 15 % oase) 
 

Altele (decât jamboane, spete si 

bucăți din acestea sau piept și 

bucăți de piept, nedezosate) 

600(3) 200(3) 0 

04.06 Brânză și coagul 8 400 1 200 0 

 

 

ex 06.02.9043(4) 

06.02.9044 

Alte plante vii (inclusiv 

rădăcinile acestora), butași și 

altoi; spori de ciuperci 

Altele; Plante în ghiveci sau 

plante pentru ronduri, în floare; 

20 de 

milioane 

NOK 

12 milioane 

NOK 
0 

06.02.9031 
Plante verzi în ghiveci în 

perioada 1 mai-14 decembrie(
5)

 

7 milioane 

NOK 

3 milioane 

NOK 
0 

 

 

 

 

 

07.05.1112 
 

07.05.1119 

Salată verde (Lactuca sativa) 

și cicoare (Cichorium spp.), 

proaspete sau refrigerate 

Salată iceberg; 

În perioada 1 martie-31 mai; 

Întregi 
 

Altele 

500(6) 100(6) 0 

 

10.05.9010 

Porumb 

Destinat hrănirii animalelor 
15 000 5 000 0 

                                                 
(3) Cantitatea este indicată pentru importurile de jamboane nedezosate. Pentru importurile de jamboane 

dezosate se utilizează un factor de conversie de 1,15. 
(4) Excepție pentru plantele următoare:  Argyranthemum frutescens, Chrsanthemum frutescens, Begonia x 

hiemalis, Begonia elatior, Campanula, Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium, 

Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Hibiscus, Kalanchoe, Pelargonium, Primula și 

Saintpaulia. 
(5) Sunt incluse următoarele plante: Condiaeum, Croton, Dieffenbachia, Epipremnum, Scindapsus aureum, 

Hedera, Nephrolepis, Peperomia obtusifolia, Peperomia rotundifolia, Schefflera, Soleirolia și Helxine, 

inclusiv atunci când sunt importate ca parte a unor grupuri mixte de plante. 
(6) Criteriul utilizatorului final: Industria prelucrătoare. 
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16.01.0000 

Cârnați, cârnăciori, salamuri și 

produse similare, din carne, din 

organe sau din sânge; preparate 

alimentare pe baza acestor 

produse 

600 200 0 

 

 

 

 


