
 

RR\1024276RO.doc  PE530.079v02-00 

RO Unită în diversitate RO 

  

 PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014 

 

Document de şedinţă 
 

1.4.2014 A7-0238/2014/err01 

ADDENDUM 

la raportul 

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru bunurile care provin din Ucraina 

(COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD)) 

Comisia pentru comerţ internaţional 

Raportor: Paweł Zalewski 

A7-0238/2014 

 

Proiectul de poziție a Parlamentului European în urma finalizării juridico-lingvstice de 

către serviciile Parlamentului și ale Consiliului se citește după cum urmează: 

REGULAMENTULUI (UE) NR. …/2014 

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

din ... 

privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale aplicabile mărfurilor originare din 

Ucraina 
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PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 

alineatul (2), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară1, 

                                                 
1  Poziția Parlamentului European din ... 
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întrucât: 

(1) Ucraina este un stat partener prioritar în cadrul politicii europene de vecinătate și al 

Parteneriatului estic. Uniunea urmărește dezvoltarea unei relații din ce în ce mai 

strânse cu Ucraina, dincolo de o simplă cooperare bilaterală, care presupune 

progresul treptat către asocierea politică și integrarea economică. În acest sens, a fost 

negociat între 2007-2011 un Acord de asociere între Uniunea Europeană și statele 

membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte („Acordul de 

asociere”), incluzând o zonă de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA), și a 

fost parafat de către ambele părți la 30 martie 2012. În temeiul dispozițiilor DCFTA, 

Uniunea și Ucraina au prevăzut să creeze o zonă de liber schimb pe parcursul unei 

perioade de tranziție de maximum10 ani, începând cu data intrării în vigoare a 

Acordului de asociere, în conformitate cu articolul XXIV din Acordul General pentru 

Tarife și Comerț 1994. 
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(2) Având în vedere provocările politice, economice și în materie de securitate fără 

precedent cu care se confruntă Ucraina, precum și pentru a sprijini economia 

acesteia, este oportun să nu se aștepte până la intrarea în vigoare a dispozițiilor 

Acordului de asociere referitoare la DCFTA, ci să se anticipeze punerea sa în 

aplicare prin intermediul unor preferințe comerciale autonome și să se înceapă 

reducerea sau eliminarea unilaterală a taxelor vamale ale Uniunii aplicabile 

mărfurilor originare din Ucraina, în conformitate cu lista de concesii prevăzută în 

Anexa I-A la Acordul de asociere.  

(3) În scopul prevenirii oricărui risc de fraudă, dreptul de a beneficia de preferințele 

comerciale autonome ar trebui să fie condiționat de respectarea de către Ucraina a 

regulilor relevante privind originea produselor și a procedurilor aferente, precum și 

de implicarea sa în cooperarea administrativă eficientă cu Uniunea. În plus, Ucraina 

ar trebui să se abțină de la introducerea unor noi taxe vamale sau taxe cu efect 

echivalent sau a unor noi restricții cantitative sau măsuri cu efect echivalent pentru 

importurile originare din Uniune, sau de la mărirea nivelurilor taxelor în vigoare sau 

de la introducerea oricăror alte restricții.  
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(4) Este necesar să se prevadă reintroducerea taxelor aplicabile în mod normal din 

Tariful Vamal Comun , în privința produselor care cauzează sau riscă să cauzeze 

dificultăți grave producătorilor din Uniune de produse similare sau direct concurente, 

sub rezerva unei anchete întreprinse de Comisie. 

(5) În cazul în care condițiile prevăzute de prezentul regulament nu sunt respectate, ar 

trebui conferite competențe de executare Comisiei în vederea suspendării temporare, 

totale sau parțiale, a regimurilor preferențiale. Respectivele competențe ar trebui 

exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 

European și al Consiliului1. 

(6) Prezentul regulament se aplică până la intrarea în vigoare a Titlului IV (privind 

comerțul și alte aspecte legate de comerț) din Acordul de asociere sau, după caz, se 

aplică cu titlu provizoriu, până cel târziu la 1 noiembrie 2014. 

(7) Având în vedere caracterul urgent al acestei chestiuni, este important să se aplice o 

derogare de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 

privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul 

privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

                                                 
1 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de 

stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al 

exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13). 
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Articolul 1 

Regimuri preferențiale 

Taxele vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina se reduc sau se elimină în 

conformitate cu anexa I. 

Articolul 2 

Condiții de acordare a regimurilor preferențiale 

Acordarea beneficiului regimurilor preferențiale introdus prin articolul 1 este supusă: 

(a) respectării regulilor de origine a produselor și a procedurilor aferente, în 

conformitate cu titlul IV capitolul 2 secțiunea 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 

al Comisiei1; 

(b) respectării metodelor de cooperare administrativă prevăzute la articolele 121 și 122 

din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93; 

(c) participării Ucrainei la o cooperare administrativă eficientă cu Uniunea în scopul 

prevenirii oricărui risc de fraudă; 

                                                 
1 Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare 

a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 

253, 11.10.1993, p. 1).  
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(d) angajamentului Ucrainei de a nu introduce noi taxe vamale sau taxe cu efect 

echivalent și noi restricții cantitative sau măsuri cu efect echivalent asupra 

importurilor originare din Uniune, sau de a nu mări nivelul taxelor în vigoare sau de 

a nu introduce nicio altă restricție începând cu .... 

Articolul 3 

Accesul la contingentele tarifare 

(1) Produsele enumerate în anexele II și III pot fi importate în Uniune în limitele 

contingentelor tarifare din Uniune stabilite în anexele respective. 

(2) Contingentele tarifare menționate la alineatul (1) din prezentul articol sunt gestionate 

de Comisie în conformitate cu articolele 308a, 308b și 308c din Regulamentul (CEE) 

nr. 2454/93, cu excepția contingentelor tarifare pentru anumite produse agricole 

menționate în anexa III la prezentul regulament. 

(3) Contingentele tarifare pentru anumite produse agricole menționate în anexa III la 

prezentul regulament sunt gestionate de Comisie în temeiul normelor stabilite în 

conformitate cu articolul 184 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului.1 

                                                 
  JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament. 
1 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 

de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor 

(CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 

347, 20.12.2013, p. 671).  
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Articolul 4 

Suspendarea temporară 

Atunci când constată că există suficiente dovezi care indică nerespectarea condițiilor stabilite 

la articolul 2, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în vederea suspendării 

temporare, totale sau parțiale, a regimurilor preferențiale prevăzute în prezentul regulament. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 6 alineatul (2). 

Articolul 5 

Clauza de salvgardare 

În cazul în care importurile unui produs originar din Ucraina și inclus în anexa I la prezentul 

regulament cauzează sau riscă să cauzeze dificultăți grave producătorilor din Uniune de 

produse similare sau direct concurente, Comisia poate reintroduce taxele aplicabile în mod 

normal din Tariful Vamal Comun,  în privința acestor importuri, în condițiile și în 

conformitate cu procedurile prevăzute la articolele 11 și 11a din Regulamentul (CE) 

nr. 55/2008 al Consiliului1, care se aplică mutatis mutandis. 

                                                 
1 Regulamentul (CE) nr. 55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferințe 

comerciale autonome pentru Republica Moldova și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

980/2005 și a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei (JO L 20, 24.1.2008, p. 1).  
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Articolul 6 

Procedura comitetului 

(1) În scopul punerii în aplicare a articolului 3 alineatul (2) și a articolului 4 din 

prezentul regulament, Comisia este asistată de Comitetul Codului Vamal, instituit 

prin articolul 248a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului1. Respectivul 

comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.  

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

                                                 
1  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a 

Codului Vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1). 
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Articolul 7 

Intrare în vigoare și aplicare 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 

Regulamentul se aplică până la intrarea în vigoare a Titlului IV din Acordul de asocieresau, 

după caz, se aplică cu titlu provizoriu, până cel târziu la 1 noiembrie 2014.  

Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz în cazul în care prezentul 

regulament încetează să se aplice înainte de această dată. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 

membre. 

Adoptat la ..., 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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ANEXA I 

Nomenclatura tarifară a UE 

(Textul anexei nu este reprodus aici datorită mărimii sale. Pentru respectivul text, a se vedea 

propunerea Comisiei (COM(2014)0166). 
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ANEXA II 

Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate, textul descrierii produselor 

trebuie considerat ca având o valoare pur indicativă, domeniul de aplicare al regimului preferențial 

fiind determinat, în contextul prezentei anexe, de codurile NC existente la …*. 

Nr. de 

ordine 

Cod NC Descrierea mărfurilor Perioada contingentară 

De la intrarea în 

vigoare a prezentului 

regulament până la 

1.11.2014 

Volum 

contingentar anual 

(în tone greutate 

netă, cu excepția 

cazului în care se 

specifică altfel) 

09.3050 0204 22 50 

0204 22 90 

 

 

 

 

 

 

0204 23 

 

 

0204 42 30 

0204 42 50 

0204 42 90 

 

 

 

0204 43 10 

0204 43 90 

Chiulotă sau semichiulotă de animale 

din specia ovine, alte părți 

nedezosate (excluzând carcase sau 

semicarcase, cască sau semicască și 

spinali și/sau șa sau semispinali 

și/sau semișa), proaspete sau 

refrigerate 

 

Carne dezosată de animale din specia 

ovine, proaspătă sau refrigerată 

 

Carne de animale din specia ovine în 

bucăți nedezosate, congelate (cu 

excepția carcaselor și a jumătăților 

de carcase și a căștilor și 

semicăștilor) 

 

Carne de miel congelată, dezosată 

Carne de animale din specia ovine 

congelată, dezosată 

 1 500 

                                                 
* JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament. 
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Nr. de 

ordine 

Cod NC Descrierea mărfurilor Perioada contingentară 

De la intrarea în 

vigoare a prezentului 

regulament până la 

1.11.2014 

Volum 

contingentar anual 

(în tone greutate 

netă, cu excepția 

cazului în care se 

specifică altfel) 

09.3051 0409 

 

Miere naturală 

 

 5 000 

09.3052 1701 12 

 

 

1701 91 

1701 99 

 

1702 20 10 

 

 

 

1702 90 30 

 

 

 

1702 90 50 

 

 

 

 

1702 90 71 

1702 90 75 

1702 90 79 

 

1702 90 80 

 

1702 90 95 

 

 

Zahăr brut din sfeclă de zahăr fără 

adaos de aromatizanți sau coloranți 

 

Zahăr, altul decât zahărul brut 

 

 

Zahăr de arțar în stare solidă, cu 

adaos de aromatizanți sau de 

coloranți 

 

Izoglucoză în stare solidă, cu un 

conținut de fructoză de 50 % din 

greutate, în stare uscată  

 

Maltodextrine în stare solidă și sirop 

de maltodextrine, cu un conținut de 

fructoză de 50 % din greutate, în 

stare uscată 

 

Zaharuri și melase caramelizate 

 

 

 

Sirop de inulină 

 

Alte zaharuri, inclusiv zahăr invertit 

și alte zaharuri și amestecuri de sirop 

de zahăr cu un conținut de fructoză 

de 50 % din greutate, în stare uscată 

 20 070 
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Nr. de 

ordine 

Cod NC Descrierea mărfurilor Perioada contingentară 

De la intrarea în 

vigoare a prezentului 

regulament până la 

1.11.2014 

Volum 

contingentar anual 

(în tone greutate 

netă, cu excepția 

cazului în care se 

specifică altfel) 

09.3053 1702 30 

1702 40 

 

 

 

 

1702 60 

Glucoză și sirop de glucoză, care nu 

conține fructoză sau cu un conținut 

de fructoză sub 50 % din greutate, în 

stare uscată, cu excepția zahărului 

invertit 

 

Alte fructoze și siropuri de fructoză 

cu un conținut de fructoză peste 

50 % din greutate, în stare uscată, cu 

excepția zahărului invertit 

 10 000 

09.3054 2106 90 30 

 

 

2106 90 55 

 

 

 

2106 90 59 

Siropuri de izoglucoză, aromatizate 

sau cu adaos de coloranți 

 

Siropuri de glucoză sau de 

maltodextrină, aromatizate sau cu 

adaos de coloranți 

 

Siropuri de zahăr, aromatizate sau cu 

adaos de coloranți (cu excepția 

siropurilor de izoglucoză, de lactoză, 

de glucoză sau de maltodextrină) 

 2 000 
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Nr. de 

ordine 

Cod NC Descrierea mărfurilor Perioada contingentară 

De la intrarea în 

vigoare a prezentului 

regulament până la 

1.11.2014 

Volum 

contingentar anual 

(în tone greutate 

netă, cu excepția 

cazului în care se 

specifică altfel) 

09.3055 Ex 1103 19 20 

 

1103 19 90 

 

 

 

1103 20 90 

 

 

1104 19 10 

 

1104 19 50 

 

1104 19 61 

1104 19 69 

 

1104 29 

 

 

 

 

1104 30 

 

Crupe de orz 

 

Crupe și griș din cereale (altele decât 

grâu, secară, ovăz, porumb, orez și 

orz) 

 

Pelete din cereale (altele decât grâu, 

secară, ovăz, porumb, orez și orz) 

 

Boabe de grâu presate sau sub formă 

de fulgi 

Boabe de porumb presate sau sub 

formă de fulgi 

Boabe de orz presate 

Boabe de orz sub formă de fulgi 

 

Alte boabe prelucrate (de exemplu 

decojite, lustruite, tăiate sau 

zdrobite), altele decât de ovăz, de 

secară sau de porumb 

 

Germeni de cereale, întregi, presați, 

sub formă de fulgi sau zdrobiți 

 6 300 

09.3056 1107 

 

1109 

Malț, chiar prăjit 

 

Gluten de grâu, chiar uscat 

 7 000 
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Nr. de 

ordine 

Cod NC Descrierea mărfurilor Perioada contingentară 

De la intrarea în 

vigoare a prezentului 

regulament până la 

1.11.2014 

Volum 

contingentar anual 

(în tone greutate 

netă, cu excepția 

cazului în care se 

specifică altfel) 

09.3057 1108 11 

 

1108 12 

 

1108 13 

Amidon de grâu 

 

Amidon de porumb 

 

Fecule de cartofi 

 10 000 

09.3058 3505 10 10 

3505 10 90 

 

 

3505 20 30 

3505 20 50 

3505 20 90 

Dextrine și alte amidonuri și fecule 

modificate (excluzând amidonuri și 

fecule esterificate sau eterificate) 

 

Cleiuri, cu un conținut de amidon sau 

de fecule, de dextrină sau de alte 

amidonuri sau fecule modificate de 

minimum 25 % din greutate 

 1 000 
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Nr. de 

ordine 

Cod NC Descrierea mărfurilor Perioada contingentară 

De la intrarea în 

vigoare a prezentului 

regulament până la 

1.11.2014 

Volum 

contingentar anual 

(în tone greutate 

netă, cu excepția 

cazului în care se 

specifică altfel) 

09.3059 2302 10 

2302 30 

2302 40 10 

2302 40 90 

 

 

 

2303 10 11 

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, 

chiar aglomerate sub formă de 

pelete, provenite din măcinarea, 

presarea, cernerea sau din alte 

procedee de prelucrare a cerealelor 

(cu excepția celor de orez) 

 

Reziduuri rezultate de la fabricarea 

amidonului din porumb (cu excepția 

substanțelor concentrate de 

înmuiere), cu un conținut de 

proteine, calculat în materia uscată, 

mai mare de 40 % din greutate 

 16 000 

09.3060 0711 51 

 

 

 

 

 

 

 

2003 10  

Ciuperci din genul Agaricus 

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 din genul Agaricus, 

preparate sau conservate altfel decât 

în oțet sau acid acetic 

 500 
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Nr. de 

ordine 

Cod NC Descrierea mărfurilor Perioada contingentară 

De la intrarea în 

vigoare a prezentului 

regulament până la 

1.11.2014 

Volum 

contingentar anual 

(în tone greutate 

netă, cu excepția 

cazului în care se 

specifică altfel) 

09.3061 0711 51 

 

Ciuperci din genul Agaricus 

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 

 500 

09.3062 2002 Tomate preparate sau conservate 

altfel decât în oțet sau acid acetic 

 10 000 
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Nr. de 

ordine 

Cod NC Descrierea mărfurilor Perioada contingentară 

De la intrarea în 

vigoare a prezentului 

regulament până la 

1.11.2014 

Volum 

contingentar anual 

(în tone greutate 

netă, cu excepția 

cazului în care se 

specifică altfel) 

09.3063 2009 61 90 

 

 

 

 

2009 69 11 

 

 

 

 

2009 69 71 

2009 69 79 

2009 69 90 

 

 

 

 

2009 71 

2009 79 

Suc de struguri (inclusiv must de 

struguri), cu o valoare Brix de 

maximum 30, cu o valoare de 

peste 18 EUR/100 kg greutate netă  

 

Suc de struguri (inclusiv must de 

struguri), cu o valoare Brix de 

peste 67, cu o valoare de maximum 

22 EUR/100 kg greutate netă 

 

Suc de struguri (inclusiv must de 

struguri), cu o valoare Brix de peste 

30, dar de maximum 67, cu o valoare 

de peste 18 EUR/100 kg greutate 

netă 

 

 

Suc de mere 

 

 10 000 
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Nr. de 

ordine 

Cod NC Descrierea mărfurilor Perioada contingentară 

De la intrarea în 

vigoare a prezentului 

regulament până la 

1.11.2014 

Volum 

contingentar anual 

(în tone greutate 

netă, cu excepția 

cazului în care se 

specifică altfel) 

09.3064 0403 10 51 

0403 10 53 

0403 10 59 

0403 10 91 

0403 10 93 

0403 10 99 

0403 90 71 

0403 90 73 

0403 90 79 

0403 90 91 

0403 90 93 

0403 90 99 

Lapte acru, lapte și smântână 

covăsite, iaurt, chefir și alte 

sortimente de lapte și smântână 

fermentate sau acrite, chiar 

concentrate, aromatizate sau cu 

adaos de fructe sau de cacao 

 2 000 

09.3065 0405 20 10 

0405 20 30 

Pastă din lapte pentru tartine, cu un 

conținut de grăsimi egal cu sau mai 

mare de 39 %, dar de 

maximum 75 % din greutate 

 250 

09.3066 0710 40 

0711 90 30 

2001 90 30 

2004 90 10 

2005 80 

Porumb dulce  1 500 
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Nr. de 

ordine 

Cod NC Descrierea mărfurilor Perioada contingentară 

De la intrarea în 

vigoare a prezentului 

regulament până la 

1.11.2014 

Volum 

contingentar anual 

(în tone greutate 

netă, cu excepția 

cazului în care se 

specifică altfel) 

09.3067 1702 50 

1702 90 10 

 

Ex 1704 90 99 

 

 

1806 10 30 

1806 10 90 

 

 

Ex 1806 20 95 

 

 

 

 

Fructoză chimic pură 

Maltoză chimic pură 

 

Alte produse zaharoase fără cacao, 

cu un conținut de zaharoză de 

minimum 70 % din greutate 

 

Pudră de cacao, cu un conținut de 

minimum 65 % din greutate zaharoză 

sau izoglucoză exprimată ca 

zaharoză 

 

Alte preparate prezentate fie sub 

formă de blocuri, calupuri sau bare în 

greutate de peste 2 kg, fie sub formă 

de lichid, pastă, pudră, granule sau 

alte forme similare, în recipiente sau 

în ambalaje directe, cu un conținut de 

peste 2 kg, care conțin mai puțin de 

18 % din greutate unt de cacao și 

minimum 70 % din greutate zaharoză 

 2 000 
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Nr. de 

ordine 

Cod NC Descrierea mărfurilor Perioada contingentară 

De la intrarea în 

vigoare a prezentului 

regulament până la 

1.11.2014 

Volum 

contingentar anual 

(în tone greutate 

netă, cu excepția 

cazului în care se 

specifică altfel) 

  

Ex 1901 90 99 

 

 

 

 

2101 12 98 

2101 20 98 

 

 

3302 10 29 

 

Alte preparate alimentare din făină, 

crupe, griș, amidon, fecule sau 

extracte de malț, care nu conțin 

cacao sau care conțin cacao într-o 

proporție de sub 40 % din greutate, 

calculată pe o bază complet 

degresată, cu un conținut de zaharoză 

de minimum 70 % din greutate 

 

Preparate pe bază de cafea, de ceai 

sau de maté 

 

 

Amestecuri de substanțe odoriferante 

și amestecuri care au la bază una sau 

mai multe dintre aceste substanțe, de 

tipul celor utilizate în industria 

băuturilor, conținând toți agenții 

aromatizanți care caracterizează o 

băutură, cu o tărie alcoolică 

dobândită de maximum 0,5 % vol. 

  

09.3068 1903 

 

 

 

 

1904 30 

Tapioca și înlocuitorii săi preparați 

din fecule, sub formă de fulgi, 

granule, boabe mici, criblură sau alte 

forme similare  

 

Grâu numit bulgur 

 2 000 
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Nr. de 

ordine 

Cod NC Descrierea mărfurilor Perioada contingentară 

De la intrarea în 

vigoare a prezentului 

regulament până la 

1.11.2014 

Volum 

contingentar anual 

(în tone greutate 

netă, cu excepția 

cazului în care se 

specifică altfel) 

09.3069 1806 20 70 

 

2106 10 80 

 

2202 90 99 

Preparate numite „chocolate milk 

crumb” 

Alte concentrate de proteine și 

substanțe proteice texturate 

Băuturi nealcoolice altele decât apa, 

cu un conținut de grăsimi de 

minimum 2 % din greutate provenite 

din produse de la 

pozițiile 0401 - 0404 

 300 

09.3070 2106 90 98 Alte preparate alimentare 

nedenumite și necuprinse în altă 

parte 

 2 000 

09.3071 2207 10 

2208 90 91 

2208 90 99 

2207 20 

Alcool etilic nedenaturat 

 

 

Alcool etilic denaturat și alte distilate 

denaturate, cu orice titru 

 27 000 

09.3072 2402 10 

 

2402 20 90 

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete 

tăiate) și trabucuri, care conțin tutun 

Țigarete care conțin tutun, care nu 

conțin cuișoare 

 2 500 
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Nr. de 

ordine 

Cod NC Descrierea mărfurilor Perioada contingentară 

De la intrarea în 

vigoare a prezentului 

regulament până la 

1.11.2014 

Volum 

contingentar anual 

(în tone greutate 

netă, cu excepția 

cazului în care se 

specifică altfel) 

09.3073 2905 43 

2905 44 

3824 60 

Manitol 

D-glucitol (sorbitol) 

Sorbitol, altul decât cel de la 

subpoziția 2905 44 

 100 

09.3074 3809 10 10 

3809 10 30 

3809 10 50 

3809 10 90 

Agenți de apretare sau finisare, 

acceleratori de vopsire sau de fixare 

a substanțelor colorante și alte 

produse și preparate (de exemplu 

produse pentru scrobit și preparate 

pentru mordansare), de felul celor 

folosite în industria textilă, industria 

hârtiei, industria pielăriei sau în alte 

industrii similare, nedenumite și 

necuprinse în altă parte, pe bază de 

substanțe amilacee 

 2 000 

09.3075 0703 20 Usturoi în stare proaspătă sau 

refrigerată 

 500 

09.3076 1004 Ovăz  4 000 
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ANEXA III 

Contingente tarifare pentru anumite produse agricole menționate la articolul 3 alineatul (3) 

Produsul Clasificarea tarifară Cantitatea 

Carne de vită 

0201.10.(00) 

0201.20.(20-30-50-90) 

0201.30.(00) 

0202.10.(00) 

0202.20.(10-30-50-90) 

0202.30.(10-50-90) 

12 000 tone/an, 

exprimate în greutate netă 

Carne de porc 

0203.11.(10) 

0203.12.(11-19) 

0203.19.(11-13-15-55-59) 

0203.21.(10) 

0203.22.(11-19) 

0203.29.(11-13-15-55-59) 

20 000 de tone/an 

exprimate în greutate netă 

+ 20 000 de tone/an 

exprimate în greutate netă 

[pentru codurile NC 

0203.11.(10) 

0203.12.(19) 

0203.19.(11-15-59) 

0203.21.(10) 

0203.22.(19) 

0203.29.(11-15-59)] 

Carne de păsări de 

curte și preparate 

din carne de păsări 

de curte 

0207.11.(30-90) 

0207.12.(10-90) 

0207.13.(10-20-30-50-60-99) 

0207.14.(10-20-30-50-60-99)  

0207.24.(10-90) 

0207.25.(10-90) 

0207.26.(10-20-30-50-60-70-80-99) 

0207.27.(10-20-30-50-60-70-80-99) 

0207.32.(15-19-51-59-90) 

0207.33.(11-19-59-90)  

0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-

99) 

0207.36.(11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90) 

0210.99.(39) 

1602.31.(11-19-30-90) 

1602.32.(11-19-30-90)  

1602.39.(21) 

16 000 de tone/an 

exprimate în greutate netă 

+ 20 000 de tone/an 

exprimate în greutate netă 

[pentru codul NC 0207.12.(10-

90)] 
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Produsul Clasificarea tarifară Cantitatea 

Lapte, smântână, 

lapte condensat și 

iaurturi 

0401.10.(10-90) 

0401.20.(11-19-91-99) 

0401.30.(11-19-31-39-91-99) 

0402.91.(10-30-51-59-91-99) 

0402.99.(10-31-39-91-99) 

0403.10.(11-13-19-31-33-39) 

0403.90.(51-53-59-61-63-69) 

8 000 de tone/an 

exprimate în greutate netă 

Lapte praf  

0402.10.(11-19-91-99)  

0402.21.(11-17-19-91-99) 

0402.29.(11-15-19-91-99) 

0403.90.(11-13-19-31-33-39) 

0404.90.(21-23-29-81-83-89) 

1 500 de tone/an 

exprimate în greutate netă 

Unt și pastă din 

lapte pentru tartine 

0405.10.(11-19-30-50-90) 

0405.20.(90) 

0405.90.(10-90) 

1 500 de tone/an 

exprimate în greutate netă 

Ouă și albumine 

0407.00.(30) 

0408.11.(80) 

0408.19.(81-89) 

0408.91.(80) 

0408.99.(80) 

3502.11.(90) 

3502.19.(90) 

3502.20.(91-99) 

1 500 de tone/an 

exprimate în echivalent ou în 

coajă 

+ 3 000 de tone/an 

exprimate în greutate netă 

[pentru codul NC 0407.00.(30)] 

Grâu comun, făină 

și aglomerate sub 

formă de pelete 

1001.90.(99) 

1101.00.(15-90) 

1102.90.(90) 

1103.11.(90) 

1103.20.(60) 

950 000 de tone/an 

Orz, făină și 

aglomerate sub 

formă de pelete 

1003.00.(90) 

1102.90.(10) 

1103.20.(20) 

250 000 de tone/an 

Porumb, făină și 

aglomerate sub 

formă de pelete 

1005.90.(00) 

1102.20.(10-90) 

1103.13.(10-90) 

1103.20.(40) 

1104.23.(10-30-90-99) 

400 000 de tone/an 

 

 

 

(Priveşte toate versiunile lingvistice.) 


