SERIA ACQUIS COMUNITAR
nr. 4

AGRICULTURĂ
Mecanisme ale politicii agricole comune
acte de bază

INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA
Direcţia Coordonare Traduceri
octombrie 2003

Coordonator lucrare: Corina Ionescu

Volumul Agricultură. Mecanisme ale politicii agricole The volume Agriculture. Common Agricultural Policy
comune - acte de bază este editat de Institutul Mechanisms - Basic Acts is published by the European
European din România
Institute of Romania
INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA
Bd. Regina Elisabeta 7-9, RO-030016, Bucureşti
Tel: (021) 3142696, 3142697, Fax: (021) 3142666
E-mail: ier@ier.ro
http://www.ier.ro

© 2003 Institutul European din România
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Agricultură – Mecanisme PAC. – Bucureşti : Institutul
European din România, 2003-09-29
ISBN 973-86224-2-5
338.48

CUPRINS

REGULAMENTUL COMISIEI (CEE) nr. 3846/87 din 17 decembrie 1987 de stabilire a unei
nomenclaturi a produselor agricole pentru restituirile la export...............................................4
REGULAMENTUL COMISIEI (CEE) nr. 2220/85 din 22 iulie 1985 de stabilire a normelor
comune de aplicare a regimului de garanţii pentru produsele agricole...................................64
REGULAMENTUL COMISIEI (CEE) nr. 3745/89 din 13 decembrie 1989 de modificare a
Regulamentului (CEE) nr. 2220/85 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de
garanţii pentru produsele agricole.........................................................................................78
REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1932/1999 din 9 septembrie 1999 de modificare a
Regulamentului (CEE) nr. 2220/85 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de
garanţii pentru produsele agricole.........................................................................................80

Nr. Celex: 31987R3846
REGULAMENTUL COMISIEI (CEE) nr. 3846/87
din 17 decembrie 1987
de stabilire a unei nomenclaturi a produselor agricole pentru restituirile la export
COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene,
având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2727/75 din 29 octombrie 1975 privind
organizarea comună a pieţei în sectorul cerealelor1, modificat ultima dată de Regulamentul
(CEE) nr. 1900/872, în special art. 16, precum şi dispoziţiile corespunzătoare din celelalte
regulamente privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor agricole,
întrucât, în temeiul Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2658/873, la 1 ianuarie 1988 va
intra în vigoare o nomenclatură combinată a mărfurilor, având la bază nomenclatura
sistemului armonizat şi care îndeplineşte atât cerinţele Tarifului Vamal Comun cât şi pe cele
ale statisticilor comerţului exterior comunitar;
întrucât descrierile produselor şi numerele tarifare care sunt prezentate în anexele la
regulamentele Comisiei de stabilire a restituirilor la exportul de produse agricole trebuie, prin
urmare, să fie formulate pe baza Nomenclaturii Combinate;
întrucât, pentru a asigura prezentarea uniformă a listelor de produse agricole pentru care se
acordă restituiri la export, precum şi pentru a garanta aplicarea acestora, trebuie întocmită o
nomenclatură a produselor agricole care să fie utilizată pentru restituirile la export;
întrucât este necesar, în anumite cazuri, datorită modului de funcţionare a regimului de
restituiri la export, să se stabilească subdiviziuni ale Nomenclaturii Combinate; întrucât,
pentru a identifica aceste subdiviziuni şi pentru a facilita utilizarea datelor privind produsele
pe care acestea le cuprind, trebuie stabilite coduri numerice pe baza celor din nomenclatura
combinată;
întrucât, dacă se stabileşte o restituire doar pentru unele din produsele înregistrate la o
subpoziţie din nomenclatura combinată, este necesar, pentru a menţine o nomenclatură
coerentă a restituirilor şi pentru a permite prelucrarea pe calculator, să se menţioneze, de
asemenea, partea din subpoziţia din Nomenclatura Combinată pentru care nu s-a stabilit nici o
restituire;
întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetelor de
gestionare corespunzătoare,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
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Articolul 1
Se introduce, pe baza Nomenclaturii Combinate, o nomenclatură a produselor agricole,
denumită în continuare „nomenclatura de restituire”, care să fie utilizată pentru restituirile la
export.
Nomenclatura de restituire este prezentată în anexa la prezentul regulament.
Nomenclatura de restituire include subdiviziuni suplimentare faţă de cele din nomenclatura
combinată, necesare pentru descrierea mărfurilor pentru care se acordă restituiri la export,
precum şi numere de cod conform art. 2.
Articolul 2
(1) Fiecărei subpoziţii din nomenclatura de restituire îi corespunde un cod numeric format din
unsprezece cifre consecutive, după cum urmează:
(a) primele opt cifre sunt cele ale codului numeric pentru subpoziţia din nomenclatura
combinată corespunzătoare;
(b) a noua, a 10-a şi a 11-a cifră identifică subpoziţia din nomenclatura de restituire. Dacă o
subpoziţie din nomenclatura combinată nu mai are alte subdiviziuni în nomenclatura de
restituire, ultimele trei cifre sunt „000”.
(2) În cazul tutunului, la codul produsului se adaugă o a douăsprezecea cifră atunci când se
publică valorile restituirilor, pentru a se identifica anul de recoltare.
Articolul 3
Nomenclatura de restituire este folosită de către Comisie şi statele membre pentru aplicarea
măsurilor comunitare privind restituirile la export pentru produse agricole, iar codurile
numerice se introduc în documentele furnizate în acest scop.
Statele membre pot combina nomenclatura de restituire cu alte nomenclaturi.
Comisia publică în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene versiunea integrală a
nomenclaturii de restituire, conform dispoziţiilor de reglementare a măsurilor privind exportul
de produse agricole şi care intră în vigoare de la 1 ianuarie al fiecărui an.
Articolul 4
Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1988.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 1987.
Pentru Comisie
Frans ANDRIESSEN
Vicepreşedinte
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ANEXĂ
NOMENCLATURA PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU RESTITUIRILE LA
EXPORT
CUPRINS
Sectorul

Pagina

1. Cereale şi făină, crupe sau griş de grâu sau de secară
2. Orez şi brizură de orez
3. Produse prelucrate din cereale
4. Malţ
5. Furaje combinate pe bază de cereale
6. Carne de vită şi mânzat
7. Carne de porc
8. Carne de pasăre
9. Ouă
10. Lapte şi produse lactate
11. Fructe şi legume
12. Produse prelucrate din fructe şi legume
13. Seminţe oleaginoase
14. Ulei de măsline
15. Zahăr alb şi zahăr brut
16. Siropuri şi alte produse zaharoase
17. Vin
18. Tutun

5
7
8
13
14
20
24
28
32
33
48
51
53
54
55
56
57
60

1. Cereale şi făină, crupe sau griş de grâu sau de secară
Codul NC
0709
ex 0709 90
0709 90 60
0712
ex 0712 90
0712 90 19
1001
1001 10
1001 10 10
1001 10 90
ex 1001 90
1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00
1003 00
1003 00 10
1003 00 90
1004 00
1004 00 10
1004 00 90
1005
ex 1005 10

Descrierea mărfurilor
Alte legume, proaspete sau refrigerate:
– Altele:
– – Porumb zaharat
Legume uscate, întregi, tăiate, feliate, sfărâmate sau pudră, dar
nepreparate în alt fel:
– Alte legume; amestecuri de legume:
– – Porumb zaharat (Zea mays var. saccharata):
– – – Altele
Grâu şi meslin:
– Grâu dur
– – Seminţe
– – Altele
– Altele:
– – Alt spelt, grâu comun şi meslin
– – – Seminţe de grâu comun şi meslin
– – – Altele
Secară
Orz
– Seminţe
– Altele
Ovăz
– Seminţe
– Altele
Porumb
– Seminţe
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Codul produsului
0709 90 60 000

0712 90 19 000
1001 10 10 000
1001 10 90 000
1001 90 91 000
1001 90 99 000
1002 00 00 000
1003 00 10 000
1003 00 90 000
1004 00 10 000
1004 00 90 000

Codul NC
1005 10 90
1005 90 00
1007 00
1007 00 90
ex 1008
1008 20 00
1101 00 00

Descrierea mărfurilor
Codul produsului
– – Altele
1005 10 90 000
– Altele
1005 90 00 000
Sorg:
– Altele
1007 00 90 000
Hrişcă, mei şi seminţe de iarba-cănăraşului; alte cereale:
– Mei
Făină de grâu sau de meslin:
– Făină de grâu:
– cu un conţinut de cenuşă de la 0 la 520
1101 00 00 110
– cu un conţinut de cenuşă de la 521 la 600
1101 00 00 120
– cu un conţinut de cenuşă de la 601 la 900
1101 00 00 130
– cu un conţinut de cenuşă de la 901 la 1 100
1101 00 00 150
– cu un conţinut de cenuşă de la 1 101 la 1 650
1101 00 00 170
– cu un conţinut de cenuşă de la 1 651 la 1 900
1101 00 00 180
– cu un conţinut de cenuşă mai mare de 1 900
1101 00 00 190
– Altele
1101 00 00 900
ex 1102
Făinuri de cereale, altele decât grâu sau meslin:
1102 10 00
– Făină de secară
– cu un conţinut de cenuşă de la 0 la 700
1102 10 00 100
– cu un conţinut de cenuşă de la 701 la 1 150
1102 10 00 200
– cu un conţinut de cenuşă de la 1 151 la 1 600
1102 10 00 300
– cu un conţinut de cenuşă de la 1 601 la 2 000
1102 10 00 500
– cu un conţinut de cenuşă mai mare de 2 000
1102 10 00 900
ex 1103
Crupe, griş şi boabe de cereale:
– Crupe şi griş:
1103 11
– – De grâu:
1103 11 10
– – – Grâu dur:
– cu un conţinut de cenuşă de la 0 la 1 3001
1103 11 10 100
– cu un conţinut de cenuşă de la 0 la 1 3002
1103 11 10 200
– cu un conţinut de cenuşă de la 0 la 1 300
1103 11 10 500
– cu un conţinut de cenuşă mai mare de 1 300
1103 11 10 900
1103 11 90
– – – Grâu comun şi grâu spelt:
– cu un conţinut de cenuşă de la 0 la 520
1103 11 90 100
– cu un conţinut de cenuşă mai mare de 520
1103 11 90 900
1
Griş din care mai puţin de 10 %, din greutate, poate să treacă printr-o sită cu găuri de 0,250 mm.
2
Griş din care mai puţin de 10 %, din greutate, poate să treacă printr-o sită cu găuri de 0,160 mm.

2. Orez şi brizură de orez
Codul NC
ex 1006
1006 20
1006 20 10
1006 20 90
1006 30
1006 30 11
1006 30 19
1006 30 91
1006 30 99
1006 40 00

Descrierea mărfurilor

Codul produsului

Orez:
– Orez decorticat (maro):
– – Bob rotund
1006 20 10 000
– – Bob lung
1006 20 90 000
– Orez semidecorticat sau decorticat în întregime, cu bob
sticlos sau glasat, sau nu:
– – Orez semidecorticat:
– – – Bob rotund
1006 30 11 000
– – – Bob lung
1006 30 19 000
– – Orez decorticat în întregime:
– – – Bob rotund
1006 30 91 000
– – – Bob lung:
– În ambalaje care să nu depăşească 5 kg net
1006 30 99 100
– Altele
1006 30 99 900
– Brizură de orez
1006 40 00 000
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3. Produse prelucrate din cereale
Codul NC
1102
1102 20
1102 20 10

1102 20 90

1102 30 00
ex 1102 90
1102 90 10

1102 90 30

1103
1103 12 00

1103 13
1103 13 11

Descrierea mărfurilor
Făinuri de cereale altele decât grâu sau meslin:
– Făină de porumb:
– – Cu un conţinut de grăsime mai mic sau egal cu 1,5 % din
greutate:
– Cu un conţinut de grăsime raportat la substanţa uscată
mai mic sau egal cu 1,3 % din greutate şi cu un conţinut
de celuloză brută raportat la substanţa uscată mai mic
sau egal cu 0,8 % din greutate5
– Cu un conţinut de grăsime raportat la substanţa uscată
mai mare de 1,3 % şi mai mic sau egal cu 1,5 % din
greutate şi cu un conţinut de celuloză brută raportat la
substanţa uscată mai mic sau egal cu 1 % din greutate5
– Altele5
– – Altele:
– Cu un conţinut de grăsime raportat la substanţa uscată
mai mare de 1,5 % şi mai mic sau egal cu 1,7 % din
greutate şi cu un conţinut de celuloză brută raportat la
substanţa uscată mai mic sau egal cu 1 % din greutate5
– Altele5
– Făină de orez
– Altele:
– – Făină de orz:
– Cu un conţinut de cenuşă raportat la substanţa uscată mai
mic sau egal cu 0,9 % din greutate şi cu un conţinut de
celuloză brută raportat la substanţa uscată mai mic sau egal
cu 0,9 % din greutate
– Altele
– Făină de ovăz:
– Cu un conţinut de cenuşă raportat la substanţa uscată mai
mic sau egal cu 2,3 % din greutate şi cu un conţinut de
celuloză brută raportat la substanţa uscată mai mic sau egal
cu 1,8 % din greutate, cu un conţinut de umiditate mai mic
sau egal cu 11 % şi în care peroxidaza este practic inactivată
– Altele
Crupe, griş şi boabe de cereale:
– Boabe şi griş:
– – De ovăz:
– Cu un conţinut de cenuşă raportat la substanţa uscată
mai mic sau egal cu 2,3 % din greutate şi cu un conţinut
de tegument raportat la substanţa uscată mai mic sau egal
cu 0,1 %, cu un conţinut de umiditate mai mic sau egal cu
11 % şi din care peroxidaza este practic inactivată
– Altele
– – De porumb:
– – – Cu un conţinut de grăsime mai mic sau egal cu 1,5 % din
greutate:
– – – – Pentru industria berii:
– Cu un conţinut de grăsime raportat la substanţa
uscată mai mic sau egal cu 0,9 % din greutate şi cu un
conţinut de celuloză brută raportat la substanţa uscată
mai mic sau egal cu 0,6 % din greutate1, 6
– Cu un conţinut de grăsimi raportat la substanţa
uscată mai mic sau egal cu 1,3 % din greutate şi cu un
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Codul produsului

1102 20 10 100

1102 20 10 300

1102 20 10 900
1102 20 90 100

1102 20 90 900
1102 30 00 000
1102 90 10 100

1102 90 10 900
1102 90 30 100

1102 90 30 900

1103 12 00 100

1103 12 00 900

1103 13 11 100

1103 13 11 300

Codul NC

1103 13 19

1103 13 90

1103 14 00
ex 1103 19
1103 19 10
1103 19 30

1103 21 00
ex 1103 29
1103 29 20
1103 29 30
1103 29 40
1104

ex 1104 11
1104 11 90

Descrierea mărfurilor
conţinut de celuloză brută raportat la substanţa uscată
mai mic sau egal cu 0,8 % din greutate1, 6
– Cu un conţinut de grăsime raportat la substanţa
uscată mai mare de 1,3 % şi mai mic sau egal cu 1,5 %
din greutate şi cu un conţinut de celuloză brută raportat
la substanţa uscată mai mic sau egal cu 1,0 % din
greutate1, 6
– Altele
– – – – Altele:
– Cu un conţinut de grăsime raportat la substanţa
uscată mai mic sau egal cu 0,9 % din greutate şi cu un
conţinut de celuloză brută raportat la substanţa uscată
mai mic sau egal cu 0,6 % din greutate1, 6
– Cu un conţinut de grăsime raportat la substanţa
uscată mai mic sau egal cu 1,3 % din greutate şi cu un
conţinut de celuloză brută raportat la substanţa uscată
mai mic sau egal cu 0,8 % din greutate1, 6
– Cu un conţinut de grăsimi raportat la substanţa
uscată mai mare de 1,3 % şi mai mic sau egal cu 1,5 %
din greutate şi cu un conţinut de celuloză brută raportat
la substanţa uscată mai mic sau egal cu 1,0 % din
greutate1, 6
– Altele
– – – Altele
– Cu un conţinut de grăsimi, raportat la substanţa
uscată, mai mare de 1,5 % şi mai mic sau egal cu 1,7
% din greutate şi cu un conţinut de celuloză brută
raportat la substanţa uscată mai mic sau egal cu 1,0 %
din greutate1, 6
– Altele
– – De orez
– – De alte cereale:
– – De secară
– – – De orz:
– Cu un conţinut de cenuşă raportat la substanţa uscată
mai mic sau egal cu 1 % din greutate şi cu un conţinut
de celuloză brută raportat la substanţa uscată mai mic
sau egal cu 0,9 % din greutate
– Altele
– Boabe:
– – De grâu
– – De alte cereale:
– – – De orz
– – – De ovăz
– – – De porumb
Boabe de cereale prelucrate în alt mod (de exemplu descojite,
presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau sfărâmate), mai
puţin orezul de la poziţia nr. 1006; germeni de cereale, întregi,
presaţi, sub formă de fulgi sau măcinaţi:
– Boabe presate sau sub formă de fulgi:
– – De orz:
– – – Sub formă de fulgi:
– Cu un conţinut de cenuşă raportat la substanţa uscată
mai mic sau egal cu 1 % din greutate şi cu un conţinut
de celuloză brută raportat la substanţa uscată mai mic
sau egal cu 0,9 % din greutate
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Codul produsului
1103 13 11 500

1103 13 11 900
1103 13 19 100

1103 13 19 300

1103 13 19 500

1103 13 19 900
1103 13 90 100

1103 13 90 900
1103 14 00 000
1103 19 10 000
1103 19 30 100

1103 19 30 900
1103 21 00 000
1103 29 20 000
1103 29 30 000
1103 29 40 000

1104 11 90 100

Codul NC
ex 1104 12
1104 12 90

ex 1104 19
1104 19 10
1104 19 50

1104 19 91
ex 1104 21
1104 21 10

1104 21 30

1104 21 50

Descrierea mărfurilor
– Altele
– – De ovăz:
– – – Sub formă de fulgi:
– Cu un conţinut de cenuşă raportat la substanţa uscată
mai mic sau egal cu 2,3 % din greutate, cu un conţinut
de tegument mai mic sau egal cu 0,1 %, cu un conţinut
de umiditate mai mic sau egal cu 12 % şi din care
peroxidaza este practic inactivată
– Cu un conţinut de cenuşă raportat la substanţa uscată
mai mic sau egal cu 2,3 % din greutate, cu un conţinut
de tegument mai mic sau egal cu 0,1 % dar mai mic de
1,5 %, cu un conţinut de umiditate mai mic sau egal cu
12 % şi din care peroxidaza este practic inactivată
– Altele
– – De alte cereale:
– – – De grâu
– – – De porumb:
– Sub formă de fulgi:
– Cu un conţinut de grăsime raportat la substanţa
uscată mai mic sau egal cu 0,9 % din greutate şi cu
un conţinut de celuloză brută raportat la substanţa
uscată mai mic sau egal cu 0,7 % din greutate
– Cu un conţinut de grăsime raportat la substanţa
uscată mai mic sau egal cu 1,3 % din greutate şi cu
un conţinut de celuloză brută raportat la substanţa
uscată mai mic sau egal cu 0,8 % din greutate
– Cu un conţinut de grăsime raportat la substanţa
uscată care să depăşească 1,3 % şi mai mic sau egal
cu 1,7 % din greutate şi cu un conţinut de celuloză
brută raportat la substanţa uscată mai mic sau egal cu
1 % din greutate1, 6
– Altele
– Presate
– – – Altele:
– – – – Orez sub formă de fulgi (fulgi de orez)
– Alte boabe prelucrate (de exemplu descojite, lustruite, tăiate
sau sfărâmate):
– – De orz:
– – Descojite (curăţate de coajă sau decorticate):
– Cu un conţinut de cenuşă raportat la substanţa uscată
mai mic sau egal cu 1 % din greutate şi cu un conţinut de
celuloză brută raportat la substanţa uscată mai mic sau
egal cu 0,9 % din greutate2
– Altele2
– – – Descojite şi tăiate sau sfărâmate („Grütze” sau
„Grutten”):
– Cu un conţinut de cenuşă raportat la substanţa uscată
mai mic sau egal cu 1 % din greutate şi cu un conţinut
de celuloză brută raportat la substanţa uscată mai mic
sau egal cu 0,9 % din greutate („Grütze” sau „Grutten”)2
– Altele2
– – – Lustruite:
– Cu un conţinut de cenuşă raportat la substanţa uscată
mai mic sau egal cu 1 % (fără talc)
– categoria I3
– Cu un conţinut de cenuşă raportat la substanţa uscată
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Codul produsului
1104 11 90 900
1104 12 90 100

1104 12 90 300

1104 12 90 900
1104 19 10 000
1104 19 50 110

1104 19 50 130

1104 19 50 150

1104 19 50 190
1104 19 50 900
1104 19 91 000

1104 21 10 100

1104 21 10 900
1104 21 30 100

1104 21 30 900

1104 21 50 100

Codul NC

ex 1104 22
1104 22 10

1104 22 30

1104 22 50
ex 1104 23
1104 23 10

1104 29
ex 1104 29 10

1104 29 91
1104 29 95
1104 30
1104 30 10
1104 30 90
1107
ex 1107 10
1107 10 11
1107 10 91
1108
1108 11 00

Descrierea mărfurilor
mai mic sau egal cu 1 % (fără talc)
– categoria a II-a3
– Altele
– – De ovăz:
– – – Descojite (curăţate de coajă sau decorticate):
– Cu un conţinut de cenuşă raportat la substanţa uscată
mai mic sau egal cu 2,3 % din greutate, cu un conţinut
de tegument mai mic sau egal cu 0,5 %, cu un conţinut
de umiditate mai mic sau egal cu 11 % şi din care
peroxidaza este practic inactivată2
– Altele2
– – – Descojite şi tăiate sau sfărâmate („Grütze” sau
„Grutten”):
– Cu un conţinut de cenuşă raportat la substanţa uscată
mai mic sau egal cu 2,3 % din greutate, cu un conţinut
de tegument mai mic sau egal cu 0,1 %, cu un conţinut
de umiditate mai mic sau egal cu 11 % şi din care
peroxidaza este practic inactivată („Grütze” sau
„Grutten”)2
– Altele2
– – – Lustruite3
– – De porumb:
– – – Descojite (curăţate de coajă sau decorticate), tăiate,
sfărâmate sau nu:
– Cu un conţinut de grăsime raportat la substanţa
uscată mai mic sau egal cu 0,9 % din greutate şi cu un
conţinut de celuloză brută raportat la substanţa uscată
mai mic sau egal cu 0,6 % din greutate („Grütze” sau
„Grutten”)2, 6
– Cu un conţinut de grăsime raportat la substanţa
uscată mai mic sau egal cu 1,3 % din greutate şi cu un
conţinut de celuloză brută raportat la substanţa uscată
mai mic sau egal cu 0,8 % din greutate („Grütze” sau
„Grutten”)2, 6
– Altele
– – Din alte cereale:
– – – Descojite (curăţate de coajă sau decorticate), tăiate,
sfărâmate sau nu:
– Grâu, netăiate sau sfărâmate2
– Altele
– – –Prelucrate numai prin sfărâmare:
– – – – De grâu
– – – – De secară
– Germeni de cereale, întregi, presaţi, sub formă de fulgi sau
măcinaţi:
– – De grâu
– – De alte cereale
Malţ, prăjit sau nu:
– Neprăjit:
– – De grâu:
– – – Sub formă de făină
– – Altele:
– – – Sub formă de făină
Tipuri de amidon; inulină:
– Tipuri de amidon:
– – Amidon de grâu:
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Codul produsului
1104 21 50 300
1104 21 50 900
1104 22 10 100

1104 22 10 900
1104 22 30 100

1104 22 30 900
1104 22 50 000

1104 23 10 100

1104 23 10 300

1104 23 10 900

1104 29 10 100
1104 29 10 900
1104 29 91 000
1104 29 95 000
1104 30 10 000
1104 30 90 000

1107 10 11 000
1107 10 91 000

Codul NC

1108 12 00

1108 13 00

1108 14 00

1108 19
1108 19 10

1108 19 90

1109 00 00

1702

ex 1702 30

1702 30 91
1702 30 99
ex 1702 40
1702 40 90
1702 90
ex 1702 90 50

1702 90 75
1702 90 79
2106
2106 90

Descrierea mărfurilor
– Cu un conţinut de amidon de cel puţin 85 % din
greutate
– Altele
– – Amidon de porumb:
– Cu un conţinut de amidon de cel puţin 85 % din
greutate
– Altele
– – Amidon de cartofi:
– Cu un conţinut de amidon de cel puţin 78 % din
greutate
– Altele
– – De manioc:
– Cu un conţinut de amidon de cel puţin 85 % din
greutate
– Altele
– – Alte tipuri de amidon:
– – – Amidon de orez:
– Cu un conţinut de amidon de cel puţin 85 % din
greutate
– Altele
– – – Altele:
– Cu un conţinut de amidon de cel puţin 85 % din
greutate
– Altele
Gluten de grâu, uscat sau nu:
– Gluten de grâu uscat, cu un conţinut proteic raportat la
substanţa uscată de cel puţin 82 % din greutate (N 6,25)
– Altele
Alte zaharuri, inclusiv lactoză, maltoză, glucoză şi fructoză
chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr fără adaos de
aromatizanţi sau coloranţi; miere artificială, amestecată sau nu
cu miere naturală; zaharuri şi melase caramelizate:
– Glucoză şi sirop de glucoză care nu conţin fructoză sau care
conţin, în stare uscată, mai puţin de 20 % din greutate
fructoză:
– – Altele:
– – – Altele:
– – – – Sub formă de pudră albă cristalină, aglomerată sau nu4
– – – – Altele4
– Glucoză şi sirop de glucoză, care conţin în stare uscată cel
puţin 20 % şi cel mult 50 % din greutate fructoză:
– – Altele4
– Altele, inclusiv zahăr invertit:
– – Maltodextrină şi sirop de maltodextrină:
– Maltodextrină, sub formă de pudră albă cristalină,
aglomerată sau nu4
– Altele
– – Caramel:
– – – Altele:
– – – – Sub formă de pudră, aglomerată sau nu
– – – – Altele
Preparate alimentare care nu sunt menţionate sau incluse în
altă parte:
– Altele:
– – Siropuri de zahăr aromatizate sau cu adaos de coloranţi:
– – – Altele:
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Codul produsului
1108 11 00 100
1108 11 00 900
1108 12 00 100
1108 12 00 900
1108 13 00 100
1108 13 00 900
1108 14 00 100
1108 14 00 900
1108 19 10 100
1108 19 10 900
1108 19 90 100
1108 19 90 900
1109 00 00 100
1109 00 00 900

1702 30 91 000
1702 30 99 000
1702 40 90 000
1702 90 50 100
1702 90 50 900
1702 90 75 000
1702 90 79 000

Codul NC
2106 90 55
2302
2302 10
2302 10 10
2302 10 90

2302 20
2302 20 10
2302 20 90

2302 30
2302 30 10

ex 2302 30 90
2302 40
2302 40 10

2302 40 90
2303

ex 2303 10

2303 10 11
1

Descrierea mărfurilor
– – – – Sirop de glucoză şi sirop de maltodextrină
Tărâţe, uruială şi alte reziduuri, sub formă de pelete sau nu,
rezultate din cernerea, măcinarea sau alte prelucrări ale
cerealelor sau ale plantelor leguminoase:
– De porumb:
– – Cu un conţinut de amidon mai mic sau egal cu 35 % din
greutate
– – Altele:
– Cu un conţinut de amidon mai mare de 35 % din
greutate, care nu au suferit un proces de denaturare, sau cu
un conţinut de amidon mai mare de 45 % din greutate şi
care au suferit un proces de denaturare
– Altele
– De orez:
– – Cu un conţinut de amidon mai mic sau egal cu 35 % din
greutate
– – Altele:
– Cu un conţinut de amidon mai mare de 35 % din
greutate, care nu au suferit un proces de denaturare, sau cu
un conţinut în amidon mai mare de 45 % din greutate şi
care au suferit un proces de denaturare
– Altele
– De grâu:
– – Unde conţinutul de amidon nu depăşeşte 28 % din greutate
şi unde proporţia care trece printr-o sită cu ochiuri de 0,2
mm nu depăşeşte 10 % din greutate sau proporţia care
trece prin sită are un conţinut de cenuşă raportat la
substanţa uscată egal sau mai mare de 1,5 % din greutate
– – Altele
– Din alte cereale:
– – Unde conţinutul de amidon nu depăşeşte 28 % din greutate
şi unde proporţia care trece printr-o sită cu ochiuri de 0,2
mm nu depăşeşte 10 % din greutate sau proporţia care
trece prin sită are un conţinut de cenuşă raportat la
substanţa uscată egal sau mai mare decât 1,5 % din
greutate
– – Altele
Reziduuri de la prelucrarea amidonului şi alte reziduuri
asemănătoare, pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din
prelucrarea trestiei de zahăr şi alte resturi provenite din
prelucrarea zahărului, depuneri şi deşeuri provenite din
distilare sau din fabricarea berii, sub formă de pelete sau nu:
– Reziduuri provenite din prelucrarea amidonului şi reziduuri
asemănătoare:
– – Reziduuri provenite din prelucrarea amidonului de porumb
(cu excepţia lichidelor concentrate de înmuiere), cu un
conţinut proteic, calculat raportat la substanţa uscată:
– – – Mai mare de 40 % din greutate:
– De 63 % sau mai mult din greutate (N x 6,25)
– Altele

Codul produsului
2106 90 55 000

2302 10 10 000
2302 10 90 100

2302 10 90 900
2302 20 10 000
2302 20 90 100

2302 20 90 900
2302 30 10 000

2302 30 90 000
2302 40 10 000

2302 40 90 000

2303 10 11 100
2303 10 11 900

Restituirea la export se plăteşte pentru porumbul, crupele şi pudra:
– din care un procent mai mic sau egal cu 30 % trece printr-o sită cu ochiuri de 315 microni,
– din care un procent mai mic sau egal cu 5 % trece printr-o sită cu ochiuri de 150 microni.
2
„Boabe descojite” sunt boabele care corespund definiţiei din anexa la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 821/68
(JO L 149, 29.06.1968, p. 46.)
3
„Boabe lustruite” sunt boabele care corespund definiţiei din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 821/68.
4
În temeiul Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2730/75 (JO L 281, 01.11.1975, p. 20) produsul cuprins la
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Codul NC

Descrierea mărfurilor

Codul produsului

subpoziţiile 1702 30 51 şi 1702 30 59 beneficiază de aceeaşi restituire la export ca şi produsul care sunt
cuprinse la subpoziţiile 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 şi 1702 90 50.
5
Metoda de analiză ce trebuie utilizată pentru determinarea conţinutului de grăsime este cea prezentată în anexa I
(metoda A) la Directiva Comisiei 84/4/CEE (JO L 15, 18.01.1984, p. 28).
6
Procedura de determinare a conţinutului de grăsime este următoarea:
– proba trebuie zdrobită astfel încât 90 % sau mai mult să poată trece printr-o sită cu deschizătura de 500 de
microni şi 100 % să poată trece printr-o sită cu ochiuri de 1 000 de microni,
– metoda de analiză care se foloseşte după aceea este cea prezentată în anexa I (metoda A) la Directiva
84/4/CEE.

4. Malţ
Codul NC
1107
ex 1107 10
1107 10 19
1107 10 99
1107 20 00

Descrierea mărfurilor
Malţ, prăjit sau nu:
– Neprăjit:
– – De grâu:
– – – Altele
– – Altele:
– – – Altele
– Prăjit

Codul produsului

1107 10 19 000
1107 10 99 000
1107 20 00 000

5. Furaje combinate pe bază de cereale
Codul NC
2309
ex 2309 10

2309 10 11

2309 10 13

Descrierea mărfurilor
Preparate de tipul celor utilizate în hrana animalelor:
– Alimente pentru câini sau pisici, prezentată pentru vânzarea
cu amănuntul:
– – Care conţin amidon, glucoză, sirop de glucoză,
maltodextrină sau sirop de maltodextrină care sunt
cuprinse la subpoziţiile 1702 30 51 – 1702 30 99, 1702
40 90, 1702 90 50 şi 2106 90 55 sau produse lactate:
– – – Care conţin amidon, glucoză, sirop de glucoză,
maltodextrină sau sirop de maltodextrină:
– – – – Care nu conţin amidon sau conţin mai puţin de 10%
din greutate amidon:
– – – – – Care nu conţin produse lactate sau conţin mai puţin
de 10 % din greutate produse lactate:
– Furaje combinate1 cu un conţinut de produse
cerealiere2 din greutate:
– Mai mic sau egal cu 5 %
– Mai mare de 5 % dar mai mic sau egal cu 10
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 5 %3
– Altele
– Mai mare de 10 % dar mai mic sau egal cu 20
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 10 %3
– Altele
– Mai mare de 20 %:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 20 %3
– Altele
– Alte preparate
– – – – – Care conţin cel puţin 10 % şi cel mult 50 % din
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Codul produsului

2309 10 11 050
2309 10 11 110
2309 10 11 190
2309 10 11 210
2309 10 11 290
2309 10 11 310
2309 10 11 390
2309 10 11 900

Codul NC

2309 10 31

Descrierea mărfurilor
greutate produse lactate:
– Furaje combinate1 cu un conţinut de produse
cerealiere2 din greutate:
– Mai mic sau egal cu 5 %
– Mai mare de 5 % dar mai mic sau egal cu 10
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 5 %3
– Altele
– Mai mare de 10 % dar mai mic sau egal cu 20
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 10 %3
– Altele
– Mai mare de 20 %:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 20 %3
– Altele
– Alte preparate
– – – – Care conţin cel puţin 10 % şi cel mult 30 % din
greutate amidon:
– – – – – Care nu conţin produse lactate sau conţin mai puţin
de 10 % din greutate produse lactate:
– Furaje combinate1 cu un conţinut de produse
cerealiere2 din greutate:
– Mai mare de 5 %
– Mai mare de 5 % dar mai mic sau egal cu 10
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 5 %3
– Altele
– Mai mare de 10 % dar mai mic sau egal cu 20
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 10 %3
– Altele
– Mai mare de 20 % dar mai mic sau egal cu 30
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 20 %3
– Altele
– Mai mare de 30 % dar mai mic sau egal cu 40
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 30 %3
– Altele
– Mai mare de 40 % dar mai mic sau egal cu 50
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 40 %3
– Altele
– Mai mare de 50 %:
– Cu un conţinut minim de porumb care este
mai mare de 50 %3
– Altele
– Alte preparate
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Codul produsului

2309 10 13 050
2309 10 13 110
2309 10 13 190
2309 10 13 210
2309 10 13 290
2309 10 13 310
2309 10 13 390
2309 10 13 900

2309 10 31050
2309 10 31 110
2309 10 31 190
2309 10 31 210
2309 10 31 290
2309 10 31 310
2309 10 31 390
2309 10 31 410
2309 10 31 490
2309 10 31 510
2309 10 31 590
2309 10 31 610
2309 10 31 690
2309 10 31 900

Codul NC
2309 10 33

2309 10 51

Descrierea mărfurilor
– – – – – Care conţin cel puţin 10 % şi cel mult 50 % din
greutate produse lactate:
– Furaje combinate1 cu un conţinut de produse
cerealiere2 din greutate:
– Mai mic sau egal cu 5 %
– Mai mare de 5 % dar mai mic sau egal cu 10
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 5 %3
– Altele
– Mai mare de 10 % dar mai mic sau egal cu 20
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 10 %3
– Altele
– Mai mare de 20 % dar mai mic sau egal cu 30
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 20 %3
– Altele
– Mai mare de 30 % dar mai mic sau egal cu 40
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 30 %3
– Altele
– Mai mare de 40 % dar mai mic sau egal cu 50
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 40 %3
– Altele
– Mai mare de 50 %:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 50 %3
– Altele
– Alte preparate
– – – – Care conţin mai mult de 30 % din greutate amidon:
– – – – – Care nu conţin produse lactate sau conţin mai puţin
de 10 % din greutate produse lactate:
– Furaje combinate1 cu un conţinut de produse
cerealiere2 din greutate:
– Mai mic sau egal cu 5 %
– Mai mare de 5 % dar mai mic sau egal cu 10
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 5 %3
– Altele
– Mai mare de 10 % dar mai mic sau egal cu 20
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 10 %3
– Altele
– Mai mare de 20 % dar mai mic sau egal cu 30
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 20 %3
– Altele
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Codul produsului

2309 10 33 050
2309 10 33 110
2309 10 33 190
2309 10 33 210
2309 10 33 290
2309 10 33 310
2309 10 33 390
2309 10 33 410
2309 10 33 490
2309 10 33 510
2309 10 33 590
2309 10 33 610
2309 10 33 690
2309 10 33 900

2309 10 51 050
2309 10 51 110
2309 10 51 190
2309 10 51 210
2309 10 51 290
2309 10 51 310
2309 10 51 390

Codul NC

2309 10 53

Descrierea mărfurilor
– Mai mare de 30 % dar mai mic sau egal cu 40
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 30 %3
– Altele
– Mai mare de 40 % dar mai mic sau egal cu 50
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 40 %3
– Altele
– Mai mare de 50 % dar mai mic sau egal cu 60
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 50 %3
– Altele
– Mai mare de 60 % dar mai mic sau egal cu 70
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 60 %3
– Altele
– Mai mare de 70 %:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 60 %3
– Altele
– Alte preparate
– – – – – Care conţin cel puţin 10 % şi cel mult 50 % din
greutate produse lactate:
– Furaje combinate1 cu un conţinut de produse
cerealiere2 din greutate:
– Mai mic sau egal cu 5 %
– Mai mare de 5 % dar mai mic sau egal cu 10
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 5 %3
– Altele
– Mai mare de 10 % dar mai mic sau egal cu 20
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 10 %3
– Altele
– Mai mare de 20 % dar mai mic sau egal cu 30
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 20 %3
– Altele
– Mai mare de 30 % dar mai mic sau egal cu 40
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 30 %3
– Altele
– Mai mare de 40 % dar mai mic sau egal cu 50
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 40 %3
– Altele
– Mai mare de 50 % dar mai mic sau egal cu 60
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Codul produsului
2309 10 51 410
2309 10 51 490
2309 10 51 510
2309 10 51 590
2309 10 51 610
2309 10 51 690
2309 10 51 710
2309 10 51 790
2309 10 51 810
2309 10 51 890
2309 10 51 900

2309 10 53 050
2309 10 53 110
2309 10 53 190
2309 10 53 210
2309 10 53 290
2309 10 53 310
2309 10 53 390
2309 10 53 410
2309 10 53 490
2309 10 53 510
2309 10 53 590

Codul NC

ex 2309 90

2309 90 31

2309 90 33

Descrierea mărfurilor
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 50 %3
– Altele
– Mai mare de 60 % dar mai mic sau egal cu 70
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 60 %3
– Altele
– Mai mare de 70 %:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 60 %3
– Altele
– Alte preparate
– Altele:
– – Altele:
– – – Cu conţinut de amidon, glucoză, sirop de glucoză,
maltodextrină sau sirop de maltodextrină care sunt
cuprinse la subpoziţiile 1702 30 51 – 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50 şi 2106 90 55 sau produse
lactate:
– – – – Cu conţinut de amidon, glucoză, sirop de glucoză,
maltodextrină sau sirop de maltodextrină:
– – – – – Care nu conţin amidon sau conţin mai puţin de 10 %
din greutate amidon:
– – – – – – Care nu conţin produse lactate sau conţin mai puţin
de 10 % din greutate produse lactate:
– Furaje combinate1 cu un conţinut de produse
cerealiere2 din greutate:
– Mai mic sau egal cu 5 %
– Mai mare de 5 % dar mai mic sau egal cu 10
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 5 %3
– Altele
– Mai mare de 10 % dar mai mic sau egal cu 20
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 10 %3
– Altele
– Mai mare de 20 %:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 20 %3
– Altele
– Alte preparate
– – – – – – Care conţin cel puţin 10 % şi cel mult 50 % din
greutate produse lactate:
– Furaje combinate1 cu un conţinut de produse
cerealiere2 din greutate:
– Mai mic sau egal cu 5 %
– Mai mare de 5 % dar mai mic sau egal cu10
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 5 %3
– Altele
– Mai mare de 10 % dar mai mic sau egal cu 20
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Codul produsului
2309 10 53 610
2309 10 53 690
2309 10 53 710
2309 10 53 790
2309 10 53 810
2309 10 53 890
2309 10 53 900

2309 90 31 050
2309 90 31 110
2309 90 31 190
2309 90 31 210
2309 90 31 290
2309 90 31 310
2309 90 31 390
2309 90 31 900

2309 90 33 050
2309 90 33 110
2309 90 33 190

Codul NC

2309 90 41

2309 90 43

Descrierea mărfurilor
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 10 %3
– Altele
– Mai mare de 20 %:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 20 %3
– Altele
– Alte preparate
– – – – – Care conţin cel puţin 10 % şi cel mult 30 % din
greutate amidon:
– – – – – – Care nu conţin produse lactate sau conţin mai puţin
de 10 % din greutate produse lactate:
– Furaje combinate1 cu un conţinut de produse
cerealiere2 din greutate:
– Mai mic sau egal cu 5 %
– Mai mare de 5 % dar mai mic sau egal cu 10
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 5 %3
– Altele
– Mai mare de 10 % dar mai mic sau egal cu 20
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 10 %3
– Altele
– Mai mare de 20 % dar mai mic sau egal cu 30
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 20 %3
– Altele
– Mai mare de 30 % dar mai mic sau egal cu 40
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 30 %3
– Altele
– Mai mare de 40 % dar mai mic sau egal cu 50
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 40 %3
– Altele
– Mai mare de 50 %:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 50 %3
– Altele
– Alte preparate
– – – – – – Care conţin cel puţin 10 % şi cel mult 50 % din
greutate produse lactate:
– Furaje combinate1 cu un conţinut de produse
cerealiere2 din greutate:
– Mai mic sau egal cu 5 %
– Mai mare de 5 % dar mai mic sau egal cu 10
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 5 %3
– Altele
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Codul produsului
2309 90 33 210
2309 90 33 290
2309 90 33 310
2309 90 33 390
2309 90 33 900

2309 90 41 050
2309 90 41 110
2309 90 41 190
2309 90 41 210
2309 90 41 290
2309 90 41 310
2309 90 41 390
2309 90 41 410
2309 90 41 490
2309 90 41 510
2309 90 41 590
2309 90 41 610
2309 90 41 690
2309 90 41 900

2309 90 43 050
2309 90 43 110
2309 90 43 190

Codul NC

2309 90 51

Descrierea mărfurilor
– Mai mare de 10 % dar mai mic sau egal cu 20
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 10 %3
– Altele
– Mai mare de 20 % dar mai mic sau egal cu 30
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 20 %3
– Altele
– Mai mare de 30 % dar mai mic sau egal cu 40
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 30 %3
– Altele
– Mai mare de 40 % dar mai mic sau egal cu 50
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 40 %3
– Altele
– Mai mare de 50 %:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 50 %3
– Altele
– Alte preparate
– – – – – Care conţin mai mult de 30 % din greutate amidon:
– – – – – – Care nu conţin produse lactate sau conţin mai puţin
de 10 %, din greutate, produse lactate:
– Furaje combinate1 cu un conţinut de produse
cerealiere2 din greutate:
– Mai mic sau egal cu 5 %
– Mai mare de 5 % dar mai mic sau egal cu 10
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 5 %3
– Altele
– Mai mare de 10 % dar mai mic sau egal cu 20
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 10 %3
– Altele
– Mai mare de 20 % dar mai mic sau egal cu 30
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 20 %3
– Altele
– Mai mare de 30 % dar mai mic sau egal cu 40
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 30 %3
– Altele
– Mai mare de 40 % dar mai mic sau egal cu 50
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 40 %3
– Altele
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Codul produsului
2309 90 43 210
2309 90 43 290
2309 90 43 310
2309 90 43 390
2309 90 43 410
2309 90 43 490
2309 90 43 510
2309 90 43 590
2309 90 43 610
2309 90 43 690
2309 90 43 900

2309 90 51 050
2309 90 51 110
2309 90 51 190
2309 90 51 210
2309 90 51 290
2309 90 51 310
2309 90 51 390
2309 90 51 410
2309 90 51 490
2309 90 51 510
2309 90 51 590

Codul NC

2309 90 53

Descrierea mărfurilor
– Mai mare de 50 % dar mai mic sau egal cu 60
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 50 %3
– Altele
– Mai mare de 60 % dar mai mic sau egal cu 70
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 60 %3
– Altele
– Mai mare de 70 %:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 60 %3
– Altele
– Alte preparate
– – – – – – Care conţin cel puţin 10 % şi cel mult 50 % din
greutate produse lactate:
– Furaje combinate1 cu un conţinut de produse
cerealiere2 din greutate:
– Mai mic sau egal cu 5 %
– Mai mare de 5 % dar mai mic sau egal cu 10
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 5 %3
– Altele
– Mai mare de 10 % dar mai mic sau egal cu 20
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 10 %3
– Altele
– Mai mare de 20 % dar mai mic sau egal cu 30
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 20 %3
– Altele
– Mai mare de 30 % dar mai mic sau egal cu 40
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 30 %3
– Altele
– Mai mare de 40 % dar mai mic sau egal cu 50
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 40 %3
– Altele
– Mai mare de 50 % dar mai mic sau egal cu 60
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 50 %3
– Altele
– Mai mare de 60 % dar mai mic sau egal cu 70
%:
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare
de 60 %3
– Altele
– Mai mare de 70 %:
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Codul produsului
2309 90 51 610
2309 90 51 690
2309 90 51 710
2309 90 51 790
2309 90 51 810
2309 90 51 890
2309 90 51 900

2309 90 53 050
2309 90 53 110
2309 90 53 190
2309 90 53 210
2309 90 53 290
2309 90 53 310
2309 90 53 390
2309 90 53 410
2309 90 53 490
2309 90 53 510
2309 90 53 590
2309 90 53 610
2309 90 53 690
2309 90 53 710
2309 90 53 790

Codul NC

1

Descrierea mărfurilor
Codul produsului
– Cu un conţinut minim de porumb mai mare 2309 90 53 810
de 60 %3
– Altele
2309 90 53 890
– Alte preparate
2309 90 53 900

Reglementate de Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2743/75 (JO L 281, 01.11.1975, p. 60).
„Produse cerealiere” înseamnă produsele care sunt cuprinse la subpoziţiile 0709 90 60 şi 0712 90 10, Capitolul
10, şi la poziţiile nr. 1101, 1102, 1103 şi 1104 (cu excepţia subpoziţiei 1104 30) din Nomenclatura Combinată.
3
Cu condiţia ca această limită minimă să fie respectată, restituirile respective se aplică, de asemenea, la
solicitarea părţii în cauză, când conţinutul în produse cerealiere depăşeşte limita maximă specificată pe acelaşi
rând.
2

6. Carne de vită şi mânzat
Codul NC
0102
0102 10 00

0102 90
0102 90 31

0102 90 33

0102 90 35

0102 90 37

0201
0201 10
0201 10 10

0201 10 90

Descrierea mărfurilor
Bovine vii:
– Reproducători de rasă pură:
– Femele:
– Cu o greutate a animalului viu mai mică de 250 kg
– Altele
– Masculi:
– Cu o greutate a animalului viu mai mică de 300 kg
– Altele
– Altele:
– – Specii domestice:
– – – Cu o greutate mai mare de 220 kg:
– – – – Juninci (bovine femele care nu au fătat niciodată):
– Cu o greutate a animalului viu mai mică de 250
kg
– Altele
– – – – Vaci:
– Cu o greutate a animalului viu mai mică de 250
kg
– Altele
– – – – Tauri:
– Cu o greutate a animalului viu mai mică de 300
kg
– Altele
– – – – Boi tineri
– Cu o greutate a animalului viu mai mică de 300
kg
– Altele
Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată:
– Carcase şi semicarcase:
– – Cu o greutate unitară mai mică sau egală cu 136 kg pentru
carcase sau cu o greutate unitară mai mică sau egală cu 68 kg
pentru semicarcase:
– Partea anterioară a unei carcase sau a unei semicarcase
care cuprinde toate oasele şi greabănul, gâtul cu junghetură
şi salba, dar mai mult de 10 coaste
– Altele
– – Cu o greutate unitară mai mare de 136 kg pentru carcase
sau cu o greutate unitară mai mare de 68 kg pentru
semicarcase:
– Partea anterioară a unei carcase sau a unei semicarcase
care cuprinde toate oasele şi greabănul, gâtul cu
junghetură şi salba, dar mai mult de 10 coaste:
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Codul produsului

0102 10 00 110
0102 10 00 190
0102 10 00 310
0102 10 00 390

0102 90 31 100
0102 90 31 900
0102 90 33 100
0102 90 33 900
0102 90 35 100
0102 90 35 900
0102 90 37 100
0102 90 37 900

0201 10 10 100
0201 10 10 900

Codul NC

0201 20
0201 20 11
0201 20 19

0201 20 31
0201 20 39

0201 20 51

0201 20 59

0201 20 90

0201 30

Descrierea mărfurilor
– De la masculi adulţi1
– Altele
– Altele:
– De la masculi adulţi1
– Altele
– Alte bucăţi cu oase:
– – Sferturi „compensate”:
– – – Cu o greutate unitară mai mică sau egală cu 136 kg
– – – Cu o greutate unitară mai mare de 136 kg:
– De la masculi adulţi1
– Altele
– – Sferturi anterioare separate sau neseparate:
– – – Cu o greutate unitară mai mică sau egală cu 60 kg pentru
sferturile anterioare neseparate sau cu o greutate unitară mai
mică sau egală cu 30 kg pentru sferturile anterioare separate
– – – Cu o greutate unitară mai mare de 60 kg pentru sferturile
anterioare neseparate sau cu o greutate unitară mai mare de 30
kg pentru sferturile anterioare separate:
– De la masculi adulţi1
– Altele
– – Sferturi posterioare separate sau neseparate:
– – – Cu o greutate unitară mai mică sau egală cu 75 kg pentru
sferturile posterioare neseparate sau cu o greutate unitară mai
mică sau egală cu 40 kg pentru sferturile posterioare separate:
– Cu cel mult nouă coaste sau perechi de coaste
– Cu cel puţin nouă coaste sau perechi de coaste
– – – Cu o greutate unitară mai mare de 75 kg pentru sferturile
posterioare neseparate sau cu o greutate unitară mai mare de
40 kg pentru sferturile posterioare separate:
– Cu cel mult nouă coaste sau perechi de coaste:
– De la masculi adulţi1
– Altele
– Cu cel puţin nouă coaste sau perechi de coaste:
– De la masculi adulţi1
– Altele
– – Altele:
– De pe carcasele, semicarcasele sau sferturile
„compensate” de la masculi adulţi2, mai puţin partea
anterioară a unei carcase sau semicarcase care cuprinde
toate oasele şi greabănul, gâtul cu junghetură şi salba, dar
mai mult de 10 coaste
– De pe sferturile anterioare ale masculilor adulţi2
– De pe sferturile posterioare ale masculilor adulţi cu cel
mult nouă coaste sau nouă perechi de coaste2
– Altele, greutatea oaselor fiind mai mică sau egală cu o
treime din greutatea bucăţii
– Altele, cu oase
– Dezosate:
– Bucăţi dezosate exportate în SUA conform condiţiilor
stabilite în Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2973/795:
– De pe sferturile posterioare ale masculilor adulţi cu cel
mult nouă coaste sau nouă perechi de coaste3, fiecare bucată
ambalată separat
– Alte bucăţi dezosate, mai puţin capul de piept cu mugure,
rasolul din faţă sau spate şi părţi care includ, integral sau
parţial, cap de piept cu mugure, rasol din faţă sau spate,
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Codul produsului
0201 10 90 110
0201 10 90 190
0201 10 90 910
0201 10 90 990
0201 20 11 000
0201 20 19 100
0201 20 19 900
0201 20 31 000

0201 20 39 100
0201 20 39 900

0201 20 51 100
0201 20 51 900

0201 20 59 110
0201 20 59 190
0201 20 59 910
0201 20 59 990
0201 20 90 100

0201 20 90 300
0201 20 90 500
0201 20 90 700
0201 20 90 900
0201 30 00 050
0201 30 00 100
0201 30 00 130

Codul NC

0202
0202 10 00

0202 20
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90

0202 30
0202 30 90

0206
0206 10
0206 10 95
0206 29
0206 29 91
0210
0210 20
0210 20 90

1602
1602 50
1602 50 10

Descrierea mărfurilor
fiecare parte ambalată separat
– Altele, inclusiv carne tocată, cu un conţinut de carne
macră (prin eliminarea grăsimii) de 78 % sau mai mult7
– Altele
Carne de animale din specia bovine, congelată:
– Carcase şi semicarcase:
– Partea frontală a unei carcase sau semicarcase care
cuprinde toate oasele şi greabănul, gâtul cu junghetură şi
salba, dar mai mult de 10 coaste
– Altele
– Alte bucăţi nedezosate:
– – Sferturi „compensate”
– – Sferturi anterioare separate sau neseparate
– – Sferturi posterioare separate sau neseparate:
– Cu cel mult nouă coaste sau perechi de coaste
– Cu mai mult de nouă coaste sau perechi de coaste
– – Altele:
– Greutatea oaselor nedepăşind o treime din greutatea
bucăţii
– Altele
– Dezosate:
– – Altele:
– Bucăţi dezosate exportate în Statele Unite ale Americii
conform Regulamentului (CEE) nr. 2973/79
– Bucăţi dezosate exportate în cadrul Regulamentelor
Comisiei (CEE) nr. 2908/858, (CEE) nr. 142/869 şi (CEE)
nr. 1055/8710 şi (CEE) nr. 3815/8711
– Altele, inclusiv carne tocată, cu un conţinut de carne
macră (prin eliminarea grăsimii) de 78 % sau mai mult7
– Altele
Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine,
cabaline, măgari, catâri sau bardoi, proaspete, refrigerate sau
congelate:
– De bovine, proaspete sau refrigerate:
– – Altele:
– – – Muşchiul gros şi muşchiul subţire ai diafragmei şi fleică
– De bovine, congelate:
– – Altele:
– – – Altele:
– – – – Muşchiul gros şi muşchiul subţire ai diafragmei şi
fleică
Carne şi organe comestibile, sărate, în saramură, uscate sau
afumate; făinuri comestibile de carne sau organe:
– Carne de animale din specia bovine:
– – Dezosată:
– Sărată şi uscată
– Sărată, uscată şi afumată
– În saramură4
– Altele
Altă preparate sau conserve din carne, din organe sau din
sânge:
– De bovine:
– – Nepreparată; amestecuri de carne sau organe comestibile
preparate şi carne sau organe comestibile nepreparate:
– Nepreparată, conţinând din greutate următoarele
procente de cărnuri de bovine (mai puţin organe şi
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Codul produsului
0201 30 00 190
0201 30 00 900
0202 10 00 100
0202 10 00 900
0202 20 10 000
0202 20 30 00
0202 20 50 100
0202 20 50 900
0202 20 90 100
0202 20 90 900
0202 30 90 100
0202 30 90 300
0202 30 90 500
0202 30 90 900

0206 10 95 000

0206 29 91 000

0210 20 90 100
0210 20 90 300
0210 20 90 500
0210 20 90 900

Codul NC

1602 50 90

1602 90

1602 90 61

1602 90 69

1
2
3
4

Descrierea mărfurilor
grăsimi):
– 90 % sau mai mult carne
– 80 % sau mai mult, dar mai puţin de 90 % carne
– 60 % sau mai mult, dar mai puţin de 80 % carne
– 40 % sau mai mult, dar mai puţin de 60 % carne
– Mai puţin de 40 %
– Amestecuri de carne sau organe comestibile preparate
şi carne sau organe comestibile nepreparate
– – Altele:
– Care conţin din greutate următoarele procente de cărnuri
bovine (mai puţin organe şi grăsime):
– 90 % sau mai mult:
– Produse care îndeplinesc condiţiile prevăzute în
Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2388/846
– Altele
– 80 % sau mai mult, dar mai puţin de 90 %:
– Produse care îndeplinesc condiţiile prevăzute în
Regulamentul (CEE) nr. 2388/84
– Altele
– 60 % sau mai mult, dar mai puţin de 80 %:
– Produse care îndeplinesc condiţiile prevăzute în
Regulamentul (CEE) nr. 2388/84
– Altele
– 40 % sau mai mult, dar mai puţin de 60 %
– 20 % sau mai mult, dar mai puţin de 40 %
– Mai puţin de 20 %
– Altele, inclusiv preparate din sânge de orice animal:
– – Altele:
– – – Altele:
– – – – Altele:
– – – – – Care conţin carne sau organe comestibile de bovine:
– – – – – – Nepreparate; amestecuri de carne sau organe
comestibile preparate şi carne sau organe comestibile
nepreparate:
– Nepreparate, conţinând următoarele procente
de cărnuri de bovine (mai puţin organe şi
grăsime) din greutate:
– 40 % sau mai mult
– Mai puţin de 40 %
– Amestecuri de carne sau organe comestibile
preparate şi carne sau organe comestibile
nepreparate
– – – – – – Altele:
– Conţinând următoarele procente de cărnuri de
bovine (mai puţin organe şi grăsime) din
greutate:
– 40 % sau mai mult
– 20 % sau mai mult, dar mai puţin de 40 %
– Mai puţin de 20 %

Codul produsului
1602 50 10 110
1602 50 10 130
1602 50 10 150
1602 50 10 170
1602 50 10 190
1602 50 10 900

1602 50 90 110
1602 50 90 190
1602 50 90 310
1602 50 90 390
1602 50 90 510
1602 50 90 590
1602 50 90 700
1602 50 90 800
1602 50 90 900

1602 90 61 110
1602 90 61 190
1602 90 61 900

1602 90 69 100
1602 90 69 500
1602 90 69 900

Pentru produsele de la această subpoziţie trebuie prezentat certificatul din anexa la Regulamentul Comisiei
(CEE) nr. 32/82 (JO L 4, 08.01.1982, p. 11).
Produsele de la această subpoziţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Regulamentul Comisiei
(CEE) nr. 74/84 (JO L 10, 13.01.1984, p. 32).
Produsele de la această subpoziţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Regulamentul Comisiei
(CEE) nr. 1964/82 (JO L 212, 21.07.1982, p. 48).
Restituirea pentru carnea de vită în saramură este acordată pe greutatea netă a cărnii după scăderea greutăţii
saramurii.
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5

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Codul produsului

JO L 336, 29.12.1979, p. 44.
6
JO L 221, 18.08.1984, p. 28.
7
Conţinutul de carne de bovine macră se stabileşte conform procedurii descrise în anexa la Regulamentul
Comisiei (CEE) nr. 2429/86 (JO L 210, 01.08.1986, p. 39).
8
JO L 279, 19.10.1985, p. 18.
9
JO L 19, 25.01.1986, p. 8.
10
JO L 103, 15.04.1987, p. 10.
11
JO L 357, 19.12.1987, p. 24.
NB: Art. 7 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 885/68 (JO L 156, 04.07.1968, p. 2) prevede că nu se acordă
restituiri la export pentru produsele importate din ţări terţe şi re-exportate în ţări terţe.

7. Carne de porc
Codul NC
0103
ex 0103 91
0103 91 10
ex 0103 92
0103 92 19
0203
ex 0203 11
0203 11 10
ex 0203 12
0203 12 11
0203 12 19
ex 0203 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55

ex 0203 21
0203 21 10
ex 0203 22
0203 22 11
0203 22 19
ex 0203 29

Descrierea mărfurilor
Porcine vii:
– Altele:
– – Care cântăresc mai puţin de 50 kg:
– – – Specii domestice
– – Care cântăresc 50 kg sau mai mult:
– – – Specii domestice
– – – – Altele
Carne de porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată:
– Proaspătă sau refrigerată:
– – Carcase şi semicarcase:
– – – De porcine domestice
Jambon (rasol), spete şi părţi din acestea nedezosate:
– – – De porcine domestice:
– – – – Rasol şi părţi din acesta
– – – – Greabăn şi părţi din acesta
– – Altele:
– – – De porcine domestice:
– – – – Părţi anterioare şi părţi din acestea
– – – – Spinări şi părţi din acestea
– – – – Piept (împănat) şi părţi din acesta
– – – – Altele:
– – – – – Dezosate:
– Picioare sau spinare şi părţi din acestea, jupuite şi
degresate, cu un strat maxim de grăsime de 3 mm,
ambalate în vid1
– Părţi anterioare sau umeri şi părţi din acestea,
jupuite şi degresate, cu un strat maxim de grăsime
de 3 mm, ambalate în vid1
– Alte picioare, părţi anterioare, umeri sau spinare şi
părţi din acestea1
– Piepturi şi părţi din acestea, jupuite şi degresate,
cu un strat maxim de grăsime de 7 mm, ambalate în
vid1
– Alte piepturi şi părţi din acestea, jupuite1
– Altele
– Congelate:
– – Carcase şi semicarcase:
– – – De porcine domestice
Jambon (rasol), spată şi bucăţi din acestea, cu oase:
– – – De porcine domestice:
– – – – Rasol şi părţi din acesta
– – – – Spată şi părţi din acesta
– – Altele:
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Codul produsului

0103 91 10 000
0103 92 19 000

0203 11 10 000
0203 12 11 000
0203 12 19 000
0203 19 11 000
0203 19 13 000
0203 19 15 000
0203 19 55 110
0203 19 55 130
0203 19 55 190
0203 19 55 310
0203 19 55 390
0203 19 55 900
0203 21 10 000
0203 22 11 000
0203 22 19 000

Codul NC
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55

0210

ex 0210 11
0210 11 11
0210 11 31

ex 0210 12
0210 12 11
0210 12 19
ex 0210 19
0210 19 40
0210 19 51

0210 19 81

1601 00
1601 00 10

Descrierea mărfurilor
– – – De porcine domestice:
– – – – Părţi anterioare şi părţi din acestea
– – – – Spinări şi părţi din acestea
– – – – Piepturi (împănate) şi părţi din acestea
– – – – Altele:
– – – – – Dezosate:
– Rasol sau spinare şi părţi din acestea, jupuite şi
degresate, cu un strat maxim de grăsime de 3 mm,
ambalate în vid1
– Părţi anterioare sau spată şi părţi din acestea,
jupuite şi degresate, cu un strat maxim de grăsime
de 3 mm, ambalate în vid1
– Alte rasoluri, părţi anterioare, spată sau spinare şi
părţi din acestea 1
– Piepturi şi părţi din acestea, jupuite şi degresate,
cu un strat maxim de grăsime de 7 mm1
– Alte piepturi şi părţi din acestea, jupuite1
– Altele
Carne şi organe comestibile din carne, sărate, în saramură,
uscate sau afumate; făinuri comestibile de carne sau organe
comestibile:
– Carne de porcine:
– Jambon, spată şi bucăţi din acestea, cu oase:
– – – De porcine domestice:
– – – – Sărate sau în saramură:
– – – – – Jamboane şi părţi din acestea
– – – – Uscate sau afumate:
– – – – – Jamboane şi părţi din acestea:
– „Prosciutto di Parma”, „Prosciutto di San
Daniele”2
– Altele
– – Piepturi (împănate) şi părţi din acestea:
– – – De porcine domestice:
– – – – Sărate sau în saramură
– – – – Uscate sau afumate
– – Altele:
– – – De porcine domestice:
– – – – Sărate sau în saramură:
– – – – – Spinări şi părţi din acestea
– – – – – Altele:
– – – – – – Dezosate:
– Jamboane, părţi anterioare, spată sau spinare şi
părţi din acestea 1
– Piepturi şi părţi din acestea, jupuite1
– Altele
– – – – Uscate sau afumate:
– – – – – Altele:
– – – – – – Dezosate:
– „Prosciutto di Parma”, „Prosciutto di San
Daniele” şi părţi din acestea 2
– Şuncă, părţi anterioare de carcasă, spată sau
spinare şi părţi din acestea 1
– Altele
Cârnaţi şi produse similare, din carne, organe comestibile sau
sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse:
– Din ficat:
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Codul produsului
0203 29 11 000
0203 29 13 000
0203 29 15 000
0203 29 55 110
0203 29 55 130
0203 29 55 190
0203 29 55 310
0203 29 55 390
0203 29 55 900

0210 11 11 000
0210 11 31 100
0210 11 31 900
0210 12 11 000
0210 12 19 000

0210 19 40 000
0210 19 51 100
0210 19 51 300
0210 19 51 900

0210 19 81 100
0210 19 81 300
0210 19 81 900

Codul NC

1601 00 91
1601 00 99
1602
1602 10 00
ex 1602 20
1602 20 90

ex 1602 41
1602 41 10

ex 1602 42
1602 42 10

ex 1602 49

1602 49 11

1602 49 13

Descrierea mărfurilor
– Adecvate pentru consumul uman6
– Altele
– Altele3, 8:
– – Cârnaţi, uscaţi sau tartinabili, nepreparaţi4, 6:
– Adecvate pentru consumul uman
– Altele
– – Altele6:
– Adecvate pentru consumul uman
– Altele
Alte cărnuri, organe comestibile sau sânge preparate sau
conservate:
– Preparate omogene
– Din ficat de orice animal:
– – Altele:
– Adecvate pentru consumul uman
– Altele
– De porc:
– – Jamboane şi părţi din acestea:
– – – De la porcine domestice:
– Adecvate pentru consumul uman:
– Nepreparate şi amestecuri de carne preparată şi
nepreparată5, 7
– Altele7, 8:
– Care conţin 80 % sau mai mult din greutate
carne şi grăsime
– Altele
– Altele
– – Spată şi părţi din aceasta:
– – – De la porcine domestice:
– Adecvate pentru consumul uman:
– Nepreparate şi amestecuri de carne preparată şi
nepreparată5, 7
– Altele7, 8:
– Care conţin 80 % sau mai mult din greutate
carne şi grăsime
– Altele
– Altele
– – Altele, inclusiv amestecuri:
– – – De porcine domestice:
– – – – Care conţin 80 % sau mai mult, din greutate, carne sau
organe comestibile, de orice fel, inclusiv grăsimi de orice tip
sau origine:
– – – – – Spinări (mai puţin cefe) şi părţi din acestea, inclusiv
amestecuri de spinări şi jamboane:
– Adecvate pentru consumul uman:
– Nepreparate şi amestecuri de carne preparată
şi nepreparată 5, 7
– Altele7, 8
– Altele
– – – – – Cefe şi părţi din acestea, inclusiv amestecuri de cefe
şi spete:
– Adecvate pentru consumul uman:
– Nepreparate şi amestecuri de carne
preparată şi nepreparată 5, 7
– Altele7, 8
– Altele
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Codul produsului
1601 00 10 100
1601 00 10 900
1601 00 91 100
1601 00 91 900
1601 00 99 100
1601 00 99 900
1602 10 00 000
1602 20 90 100
1602 20 90 900

1602 41 10 100
1602 41 10 210
1602 41 10 290
1602 41 10 900

1602 42 10 100
1602 42 10 210
1602 42 10 290
1602 42 10 900

1602 49 11 110
1602 49 11 190
1602 49 11 900

1602 49 13 110
1602 49 13 190
1602 49 13 900

Codul NC
1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

ex 1602 90
1602 90 10
1902

ex 1902 20
1902 20 30

1

Descrierea mărfurilor
– – – – – Alte amestecuri care conţin jamboane, spete, spinări
sau cefe şi părţi din acestea:
– Adecvate pentru consumul uman:
– Nepreparate şi amestecuri de carne
preparată şi nepreparată 5, 7
– Altele7, 8
– Altele
– – – – – Altele:
– Adecvate pentru consumul uman:
– Nepreparate şi amestecuri de carne sau
organe comestibile preparate şi nepreparate5, 7
– Altele7, 8
– Altele
– – – – Care conţin 40 % sau mai mult dar mai puţin de 80 %
din greutate carne sau organe comestibile, de orice fel, inclusiv
grăsimi de orice tip sau origine7, 8:
– Adecvate pentru consumul uman
– Altele
– – – – Care conţin mai puţin de 40 % din greutate carne sau
organe comestibile, de orice fel, inclusiv grăsimi de orice fel
sau origine7:
– Adecvate pentru consumul uman
– Altele
– Altele, inclusiv preparate din sânge de orice animal:
– – Preparate din sânge de orice animal:
– Adecvate pentru consumul uman
– Altele
Paste, preparate sau umplute (cu carne sau alte ingrediente)
sau preparate altfel sau nu, cum ar fi spaghetele, macaroanele,
fidea, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelonni; cuşcuş, preparat
sau nu:
– Paste umplute, preparate sau nu sau preparate în alt fel:
– – Care conţin mai mult de 20 % din greutate cârnaţi sau
produse similare, din carne şi organe comestibile de orice fel,
inclusiv grăsimi de orice tip sau origine:
– Adecvate pentru consumul uman
– Altele

Codul produsului

1602 49 15 110
1602 49 15 190
1602 49 15 900
1602 49 19 110
1602 49 19 190
1602 49 19 900

1602 49 30 100
1602 49 30 900

1602 49 50 100
1602 49 50 900
1602 90 10 100
1602 90 10 900

1902 20 30 100
1902 20 30 900

Bucăţile sunt clasificate în această subpoziţie numai dacă pot fi identificate ca provenind din bucăţile de origine
menţionate.
2
Doar acele produse ale căror denumire este certificată de autorităţile competente din statul membru în care au
fost produse pot beneficia de această restituire.
3
Restituirea pentru cârnaţii prezentaţi în ambalaje cu un lichid conservant se acordă pentru greutatea netă
obţinută după scăderea greutăţii acelui lichid.
4
Greutatea unui strat protector de parafină care corespunde utilizării obişnuite în domeniu este considerată ca
făcând parte din greutatea netă a cârnatului.
5
Termenul „nepreparat” se aplică produselor care nu au fost supuse nici unei tratări la temperaturi ridicate sau
care au fost supuse unei tratări la temperatură ridicată insuficientă pentru a asigura coagularea proteinelor din
carne în totalitatea produsului şi care, prin urmare, au urme de lichid roz pe suprafaţa tranşată atunci când
produsul este tranşat de-a lungul unei linii care trece prin partea sa cea mai groasă.
6
Dacă preparatele alimentare combinate (inclusiv felurile preparate) care conţin cârnaţi sunt clasificate la poziţia
nr. 1601 din cauza compoziţiei lor, restituirea se acordă doar pentru greutatea netă a cârnaţilor, cărnii şi
organelor comestibile, inclusiv grăsimi de orice tip şi origine, care compun aceste preparate.
7
Restituirea pentru produsele care conţin oase se acordă pe greutatea netă a produsului după ce se scade
greutatea oaselor.
8
Acordarea restituirii depinde de îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 171/78
(JO L 25, 31.01.1978, p. 21). În momentul încheierii formalităţilor vamale de export, exportatorul declară în
scris că produsele în cauză îndeplinesc aceste condiţii.
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8. Carne de pasăre
Codul NC
ex 0105
0105 11 00
0105 19
0105 19 10
0105 19 90
0105 91 00
0207
ex 0207 10
0207 10 11
0207 10 15
0207 10 19

0207 10 31
0207 10 39

0207 10 51
0207 10 55
0207 10 59

0207 21
0207 21 10
0207 21 90
0207 22
0207 22 10
0207 22 90
ex 0207 23

Descrierea mărfurilor
Păsări de curte vii, şi anume găini din specia Gallus
domesticus, raţe, gâşte, curcani şi bibilici:
– Care cântăresc cel mult 185 g:
– – Găini din specia Gallus domesticus
– – Altele:
– – – Gâşte şi curcani
– – – Raţe şi bibilici
– Altele:
– – Găini din specia Gallus domesticus
Carne şi organe comestibile ale păsărilor de la poziţia nr.
0105, proaspete, refrigerate sau congelate:
– Păsări netranşate în bucăţi, proaspete sau refrigerate:
– – Găini din specia Gallus domesticus:
– – – Jumulite şi eviscerate, cu capete şi picioare,
cunoscute sub denumirea de „pui 83 %”
– – – Jumulite şi eviscerate, fără cap şi picioare dar cu
gât, inimă, ficat şi pipotă, cunoscute sub denumirea de
„pui 70 %”
– – – Jumulite şi eviscerate, fără cap şi picioare şi fără
gât, inimă, ficat şi pipotă, cunoscute sub denumirea de
„pui 65 %” sau prezentate în alt fel
– – Curcani:
– – – Jumuliţi şi evisceraţi, fără cap şi picioare dar cu gât,
inimă, ficat şi pipotă, cunoscuţi sub denumirea de
„curcani 80 %”
– – – Jumuliţi şi evisceraţi, fără cap şi picioare şi fără gât,
inimă, ficat şi pipotă, cunoscuţi sub denumirea de
„curcani 73 %” sau prezentaţi în alt fel
– – Raţe:
– – – Jumulite, fără sânge şi intestine dar cu organe, cap
şi picioare, cunoscute sub denumirea de „raţe 83 %”
– – – Jumulite şi eviscerate, fără cap şi picioare dar cu
gât, inimă, ficat şi pipotă, cunoscute sub denumirea de
„raţe 70 %”
– – – Jumulite şi eviscerate, fără cap şi picioare şi fără
gât, inimă, ficat şi pipotă, cunoscute sub denumirea de
„raţe 63 %” sau prezentate în alt fel
– Păsări netranşate în bucăţi, congelate:
– – Găini din specia Gallus domesticus:
– – – Jumulite şi eviscerate, fără cap şi picioare dar cu
gât, inimă, ficat şi pipotă, cunoscute sub denumirea de
„pui 70 %”
– – – Jumulite şi eviscerate, fără cap şi picioare şi fără
gât, inimă, ficat şi pipotă, cunoscute sub denumirea de
„pui 65 %” sau prezentate în alt fel
– – Curcani:
– – – Jumuliţi şi evisceraţi, fără cap şi picioare dar cu gât,
inimă, ficat şi pipotă, cunoscuţi sub denumirea de
„curcani 80 %”
– – – Jumuliţi şi evisceraţi, fără cap şi picioare şi fără gât,
inimă, ficat şi pipotă, cunoscuţi sub denumirea de
„curcani 73 %” sau prezentaţi în alt fel
– – Raţe, gâşte şi bibilici:
– – – Raţe:
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Codul produsului

0105 11 00 000
0105 19 10 000
0105 19 90 000
0105 91 00 000

0207 10 11 000
0207 10 15 000
0207 10 19 000

0207 10 31 000
0207 10 39 000

0207 10 51 000
0207 10 55 000
0207 10 59 000

0207 21 10 000
0207 21 90 000

0207 22 10 000
0207 22 90 000

Codul NC
0207 23 11
0207 23 19

ex 0207 39
0207 39 11

0207 39 13
0207 39 15
0207 39 21
0207 39 23
0207 39 25

0207 39 31

0207 39 33
0207 39 35
0207 39 41
0207 39 43
0207 39 45
0207 39 47

0207 39 55

Descrierea mărfurilor
– – – Jumulite şi eviscerate, fără cap şi picioare dar cu
gât, inimă, ficat şi pipotă, cunoscute sub denumirea de
„raţe 70 %”
– – – Jumulite şi eviscerate, fără cap şi picioare şi fără
gât, inimă, ficat şi pipotă, cunoscute sub denumirea de
„raţe 63 %” sau prezentate în alt fel
– Bucăţi de carne de pasăre şi organe comestibile (inclusiv
ficat), proaspete sau îngheţate:
– – Altele:
– – – De la găini din specia Gallus domesticus:
– – – – Bucăţi:
– – – – – Dezosate:
– Carne omogenizată, inclusiv carne dezosată
mecanic:
– În proporţia de apă: proteinele nu depăşesc
4,3 şi în proporţia conţinutului de grăsime:
proteinele nu depăşesc 1,21
– Altele
– Altele
– – – – – Cu oase:
– – – – – – Jumătăţi şi sferturi
– – – – – – Aripi întregi cu sau fără vârfuri
– – – – – – Piepturi şi bucăţi din acestea
– – – – – – Picioare şi bucăţi din acestea
– – – – – – Altele:
– Jumătăţi sau sferturi, fără târtiţe
– Altele
– – – De la curcani:
– – – – Bucăţi:
– – – – – Dezosate:
– Carne omogenizată, inclusiv carne dezosată
mecanic:
– În proporţia de apă: proteinele nu depăşesc
4,3 şi în proporţia conţinutului de grăsime:
proteinele nu depăşesc 1,21
– Altele
– Altele
– – – – – Cu oase:
– – – – – – Jumătăţi sau sferturi
– – – – – – Aripi întregi, cu sau fără vârfuri
– – – – – – Piepturi şi bucăţi din acestea
– – – – – – Picioare şi bucăţi din acestea:
– – – – – – – Copane şi bucăţi de copane
– – – – – – – Altele
– – – – – – Altele:
– Bucăţi de aripi de curcan cuprinzând fie
humerusul sau radiusul şi / sau cubitusul, fără
vârful aripii
– Altele
– – – De la raţe, gâşte şi bibilici:
– – – – Bucăţi:
– – – – – Dezosate:
– – – – – – De la raţe şi bibilici:
– Carne omogenizată, inclusiv carne dezosată
mecanic:
– În proporţia de apă: proteinele nu depăşesc
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Codul produsului
0207 23 11 000
0207 23 19 000

0207 39 11 110
0207 39 11 190
0207 39 11 900
0207 39 13 000
0207 39 15 000
0207 39 21 000
0207 39 23 000
0207 39 25 100
0207 39 25 900

0207 39 31 110
0207 39 31 190
0207 39 31 900
0207 39 33 000
0207 39 35 000
0207 39 41 000
0207 39 43 000
0207 39 45 000
0207 39 47 100
0207 39 47 900

0207 39 55 110

Codul NC

0207 39 57
0207 39 65
0207 39 73
0207 39 77
ex 0207 41
0207 41 10

0207 41 11
0207 41 21
0207 41 41
0207 41 51
0207 41 71
ex 0207 42
0207 42 10

0207 42 11
0207 42 21
0207 42 41
0207 42 51
0207 42 59
0207 42 71

ex 0207 43

Descrierea mărfurilor
4,3 şi în proporţia conţinutului de grăsime:
proteinele nu depăşesc 1,21
– Altele
– Altele
– – – – – Cu oase:
– – – – – – Jumătăţi sau sferturi:
– – – – – – – De la raţe
– – – – – – Aripi întregi, cu sau fără vârfuri
– – – – – – Piepturi şi bucăţi din acestea:
– – – – – – – De la raţe şi bibilici
– – – – – – Picioare şi bucăţi din acestea:
– – – – – – – De la raţe şi bibilici
– Bucăţi de carne de pasăre şi organe comestibile altele decât
ficaţii, congelate:
– – – De la găini din specia Gallus domesticus:
– – – – Bucăţi:
– – – – – Dezosate:
– Carne omogenizată, inclusiv carne dezosată
mecanic:
– În proporţia de apă: proteinele nu depăşesc
4,3 şi în proporţia conţinutului de grăsime:
proteinele nu depăşesc 1,21
– Altele
– Altele
– – – – – Cu oase:
– – – – – – Jumătăţi şi sferturi
– – – – – – Aripi întregi cu sau fără vârfuri
– – – – – – Piepturi şi bucăţi din acestea
– – – – – – Picioare şi bucăţi din acestea
– – – – – – Altele:
– Jumătăţi sau sferturi, fără târtiţe
– Altele
– – – De la curcani:
– – – – Bucăţi:
– – – – – Dezosate:
– Carne omogenizată, inclusiv carne dezosată
mecanic:
– În proporţia de apă: proteinele nu depăşesc
4,3 şi în proporţia conţinutului de grăsime:
proteinele nu depăşesc 1,21
– Altele
– Altele
– – – – – Cu oase:
– – – – – – Jumătăţi sau sferturi
– – – – – – Aripi întregi, cu sau fără vârfuri
– – – – – – Piepturi şi bucăţi din acestea
– – – – – – Picioare şi bucăţi din acestea:
– – – – – – – Copane şi bucăţi de copane
– – – – – – – Altele
– – – – – – Altele:
– Bucăţi de aripi de curcan cuprinzând fie
humerusul sau radiusul şi / sau cubitusul, fără
vârful aripii
– Altele
– – – De la raţe, gâşte şi bibilici:
– – – – Bucăţi:
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Codul produsului
0207 39 55 190
0207 39 55 900
0207 39 57 000
0207 39 65 000
0207 39 73 000
0207 39 77 000

0207 41 10 110
0207 41 10 190
0207 41 10 900
0207 41 11 000
0207 41 21 000
0207 41 41 000
0207 41 51 000
0207 41 71 100
0207 41 71 900

0207 42 10 110
0207 42 10 190
0207 42 10 900
0207 42 11 000
0207 42 21 000
0207 42 41 000
0207 42 51 000
0207 42 59 000
0207 42 71 100
0207 42 71 900

Codul NC
0207 43 15

0207 43 21
0207 43 31
0207 43 53
0207 43 63
1602
1602 39
1602 39 11

1

Descrierea mărfurilor
– – – – – Dezosate:
– – – – – – De la raţe şi bibilici:
– Carne omogenizată, inclusiv carne dezosată
mecanic:
– În proporţia de apă: proteinele nu depăşesc
4,3 şi în proporţia conţinutului de grăsime:
proteinele nu depăşesc 1,21
– Altele
– Altele
– – – – – Cu oase:
– – – – – – Jumătăţi sau sferturi:
– – – – – – – De la raţe
– – – – – – Aripi întregi, cu sau fără vârfuri
– – – – – – Piepturi şi bucăţi din acestea:
– – – – – – – De la raţe şi bibilici
– – – – – – Picioare şi bucăţi din acestea:
– – – – – – – De la raţe şi bibilici
Alte cărnuri, organe comestibile sau sânge, preparate sau
conservate:
– De la păsări de la poziţia nr. 0105:
– – Altele:
– – – Care conţin 57 % sau mai mult din greutate carne sau
organe comestibile de pasăre2:
– – – – Nepreparate:
– Găini întregi din specia Gallus domesticus: bucăţi
din acestea (mai puţin organele comestibile) cum
sunt descrise la subpoziţiile 0207 39 11 şi 0207 41 10
(mai puţin carnea omogenizată, inclusiv carnea
dezosată mecanic) şi la subpoziţiile 0207 39 13, 21 şi
23 şi 0207 41 11, 41 şi 51
– Altele

Codul produsului

0207 43 15 110
0207 43 15 190
0207 43 15 900
0207 43 21 000
0207 43 31 000
0207 43 53 000
0207 43 63 000

1602 39 11 100

1602 39 11 900

Conţinutul de apă, proteine şi grăsime se stabileşte în conformitate cu metodele recunoscute ISO (Organizaţia
Internaţională pentru Standardizare) prezentate în continuare:
Apă: ISO 1442-1973;
Proteine: înmulţirea conţinutului de azot, stabilit în conformitate cu ISO 937-1978, cu factorul 6,25;
Grăsime: ISO 1443-1973.
2
La stabilirea procentului de carne de pasăre nu se ia în considerare greutatea oaselor.

9. Ouă
Codul NC
ex 0407 00
0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30
0408

ex 0408 11
0408 11 10
ex 0408 19

Descrierea mărfurilor
Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau preparate:
– De păsări de curte:
– – Destinate incubaţiei1:
– – – De curcani sau gâşte
– – – Altele
– – Altele
Ouă de păsări, fără coajă, şi gălbenuşuri de ou, proaspete,
uscate, fierte în aburi sau în apă, turnate în forme, congelate
sau conservate în alt fel, cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori
sau nu:
– Gălbenuşuri de ou:
– – Uscate:
– – – Adecvate pentru consumul uman
– – Altele:
– – – Adecvate pentru consumul uman:
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Codul produsului

0407 00 11 000
0407 00 19 000
0407 00 30 000

0408 11 10 000

0408 19 11
0408 19 19

1

ex 0408 91
0408 91 10
ex 0408 99
0408 99 10

– – – – În stare lichidă
– – – – Congelate
– Altele:
– – Uscate:
– – – Adecvate pentru consumul uman
– – Altele:
– – – Adecvate pentru consumul uman

0408 19 11 000
0408 19 19 000
0408 91 10 000
0408 99 10 000

Se aplică doar ouălor de păsări de curte care îndeplinesc condiţiile prevăzute de autorităţile competente ale
Comunităţilor Europene şi pe care sunt ştampilate numărul de identificare al unităţii producătoare şi/sau alte
caracteristici specifice prevăzute în art. 5 alin. (4) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2782/75 (JO L 282,
01.11.1975, p. 100).

10. Lapte şi produse lactate
Codul NC

Descrierea mărfurilor

0401

Lapte şi smântână din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr
sau alţi îndulcitori1:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mic sau egal cu
1%:
– – În ambalaje directe cu un conţinut net mai mic sau egal cu
doi litri
– – Altele
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mare de 1 % dar
nu depăşeşte 6 %:
– – Mai mic sau egal cu 3 %:
– – – În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2 litri:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mic sau
egal cu 1,5 %
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mare de
1,5%
– – – Altele:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mic sau
egal cu 1,5 %
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mare de
1,5%
– – Mai mare de 3 %:
– – – În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2 litri:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mic sau
egal cu 4 %
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mare de
4%
– – – Altele:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mic sau
egal cu 4 %
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mare de
4%
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mare de 6 %:
– – Mai mic sau egal cu 21 %:
– – – În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2 litri:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 10 %
– Mai mare de 10 % dar mai mic sau egal cu 17 %
– Mai mare de 17 %
– – – Altele:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 10 %

0401 10
0401 10 10
0401 10 90
0401 20
0401 20 11

0401 20 19

0401 20 91

0401 20 99

0401 30
0401 30 11

0401 30 19
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Codul
produsului

0401 10 10 000
0401 10 90 000

0401 20 11 100
0401 20 11 500
0401 20 19 100
0401 20 19 500

0401 20 91 100
0401 20 91 500
0401 20 99 100
0401 20 99 500

0401 30 11 100
0401 30 11 400
0401 30 11 700
0401 30 19 100

Codul NC

0401 30 31

0401 30 39

0401 30 91

0401 30 99

0402
0402 10
0402 10 11
0402 10 19
0402 10 91
0402 10 99
0402 21
0402 21 11

0402 21 17
0402 21 19

Descrierea mărfurilor
– Mai mare de 10 % dar mai mic sau egal cu 17 %
– Mai mare de 17 %
– – Mai mare de 21 % dar nu depăşeşte 45 %:
– – – În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2 litri:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 35 %
– Mai mare de 35 % dar nu depăşeşte 39 %
– Mai mare de 39 %
– – – Altele:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 35 %
– Mai mare de 35 % dar mai mic sau egal cu 39 %
– Mai mare de 39 %
– – Mai mare de 45 %:
– – – În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2 litri:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 68 %
– Mai mare de 68 % dar mai mic sau egal cu 80 %
– Mai mare de 80 %
– – – Altele:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 68 %
– Mai mare de 68 % dar nu depăşeşte 80 %
– Mai mare de 80 %
Lapte şi smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr
sau alţi îndulcitori:
– Praf, granule sau alte forme solide, cu un conţinut de grăsime,
din greutate, mai mic sau egal cu 1,5 %:
– – Fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori2:
– – – În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2,5 kg
– – – Altele
– – Altele4:
– – – În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2,5 kg
– – – Altele
– Praf, granule sau alte forme solide, cu un conţinut de grăsime,
din greutate, mai mare de 1,5 %:
– – Fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori2:
– – – Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mic sau egal
cu 27 %:
– – – – În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2,5
kg:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 11 %
– Mai mare de 11 % dar mai mic sau egal cu 17 %
– Mai mare de 17 % dar mai mic sau egal cu 25 %
– Mai mare de 25 %
– – – – Altele:
– – – – – Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mic sau
egal cu 11 %
– – – – – Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mare de
11 % dar mai mic sau egal cu 27 %:
– Mai mic sau egal cu 17 %
– Mai mare de 17 % dar mai mic sau egal cu 25 %
– Mai mare de 25 %
– – – Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mare de 27

35

Codul
produsului
0401 30 19 400
0401 30 19 700

0401 30 31 100
0401 30 31 400
0401 30 31 700
0401 30 39 100
0401 30 39 400
0401 30 39 700

0401 30 91 100
0401 30 91 400
0401 30 91 700
0401 30 99 100
0401 30 99 400
0401 30 99 700

0402 10 11 000
0402 10 19 000
0402 10 91 000
0402 10 99 000

0402 21 11 200
0402 21 11 300
0402 21 11 500
0402 21 11 900
0402 21 17 000

0402 21 19 300
0402 21 19 500
0402 21 19 900

Codul NC
0402 21 91

0402 21 99

ex 0402 29

0402 29 15

0402 29 19

0402 29 91

0402 29 99

0402 91
0402 91 11

Descrierea mărfurilor
%:
– – – – În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2,5
kg:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 28 %
– Mai mare de 28 % dar mai mic sau egal cu 29 %
– Mai mare de 29 % dar mai mic sau egal cu 41 %
– Mai mare de 41 % dar mai mic sau egal cu 45 %
– Mai mare de 45 % dar mai mic sau egal cu 59 %
– Mai mare de 59 % dar mai mic sau egal cu 69 %
– Mai mare de 69 % dar mai mic sau egal cu 79 %
– Mai mare de 79 %
– – – – Altele:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 28 %
– Mai mare de 28 % dar mai mic sau egal cu 29 %
– Mai mare de 29 % dar mai mic sau egal cu 41 %
– Mai mare de 41 % dar mai mic sau egal cu 45 %
– Mai mare de 45 % dar mai mic sau egal cu 59 %
– Mai mare de 59 % dar mai mic sau egal cu 69 %
– Mai mare de 69 % dar mai mic sau egal cu 79 %
– Mai mare de 79 %
– – Altele4:
– – – Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mic sau egal
cu 27 %:
– – – – Altele:
– – – – – În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2,5
kg:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 11 %
– Mai mare de 11 % dar mai mic sau egal cu 17 %
– Mai mare de 17 % dar mai mic sau egal cu 25 %
– Mai mare de 25 %
– – – – – Altele:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 11 %
– Mai mare de 11 % dar nu depăşeşte 17 %
– Mai mare de 17 % dar nu depăşeşte 25 %
– Mai mare de 25 %
– – – Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mare de 27
%:
– – – – În ambalaje directe cu un conţinut net mai mic sau egal
cu 2,5 kg:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 41 %
– Mai mare de 41 %
– – – – Altele:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 41 %
– Mai mare de 41 %
– Altele:
– – Fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori2:
– – – Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mic sau egal
cu 8 %:
– – – – În ambalaje directe cu un conţinut net mai mic sau egal
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Codul
produsului

0402 21 91 100
0402 21 91 200
0402 21 91 300
0402 21 91 400
0402 21 91 500
0402 21 91 600
0402 21 91 700
0402 21 91 900
0402 21 99 100
0402 21 99 200
0402 21 99 300
0402 21 99 400
0402 21 99 500
0402 21 99 600
0402 21 99 700
0402 21 99 900

0402 29 15 200
0402 29 15 300
0402 29 15 500
0402 29 15 900
0402 29 19 200
0402 29 19 300
0402 29 19 500
0402 29 19 900

0402 29 91 100
0402 29 91 500
0402 29 99 100
0402 29 99 500

Codul NC

0402 91 19

0402 91 31

0402 91 39

0402 91 51
0402 91 59
0402 91 91
0402 91 99
0402 99
0402 99 11

Descrierea mărfurilor
cu 2,5 kg:
– Cu un conţinut de substanţă uscată lactică negrasă:
– De maximum 15 % şi un conţinut de grăsime:
– Mai mic sau egal cu 3 %
– Mai mare de 3 %
– De 15 % sau mai mult şi cu un conţinut de
grăsime, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 3 %
– Mai mare de 3 %, dar mai mic sau egal cu 7,4%
– Mai mare de 7,4 %
– – – – Altele:
– Cu un conţinut de substanţă uscată lactică negrasă:
– De mai puţin de 15 % şi un conţinut de grăsime:
– Mai mic sau egal cu 3 %
– Mai mare de 3 %
– De 15 % sau mai mult şi cu un conţinut de
grăsime, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 3 %
– Mai mare de 3 %, dar nu depăşeşte 7,4 %
– Mai mare de 7,4 %
– – – Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mare de 8 %
dar mai mic sau egal cu 10 %:
– – – – În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2,5
kg:
– Cu un conţinut de substanţă uscată lactică negrasă:
– De mai puţin de 15 %
– De 15 % sau mai mare
– – – – Altele:
– Cu un conţinut de substanţă uscată lactică negrasă:
– De maximum 15 %
– De 15 % sau mai mare
– – – Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mare de10 %
dar mai mic sau egal cu 45 %:
– – – – În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2,5
kg
– – – – Altele
– – – Cu un conţinut de grăsime mai mare de 45 % din greutate:
– – – – În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2,5
kg
– – – – Altele
– – Altele:
– – – Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mic sau egal
cu 9,5 %:
– – – – În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2,5
kg:
– Cu un conţinut de substanţă uscată lactică negrasă de
maximum 15 % şi cu un conţinut de grăsime, din
greutate4:
– Mai mic sau egal cu 3 %
– Mai mare de 3 % dar mai mic sau egal cu 6,9 %
– Mai mare de 6,9 %
– Cu un conţinut de substanţă uscată lactică negrasă de
cel puţin 15 % şi cu un conţinut de grăsime, din
greutate4:
– Mai mic sau egal cu 3 %
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Codul
produsului

0402 91 11 110
0402 91 11 120
0402 91 11 310
0402 91 11 350
0402 91 11 370

0402 91 19 110
0402 91 19 120
0402 91 19 310
0402 91 19 350
0402 91 19 370

0402 91 31 100
0402 91 31 300
0402 91 39 100
0402 91 39 300
0402 91 51 000
0402 91 59 000
0402 91 91 000
0402 91 99 000

0402 99 11 110
0402 99 11 130
0402 99 11 150

0402 99 11 310

Codul NC

0402 99 19

0402 99 31

0402 99 39

0402 99 91
0402 99 99
0403

ex 0403 10

0403 10 11

Descrierea mărfurilor
– Mai mare de 3 % dar mai mic sau egal cu 6,9 %
– Mai mare de 6,9 %
– – – – Altele:
– Cu un conţinut de substanţă uscată lactică negrasă
mai mic sau egal cu 15 % şi cu un conţinut de grăsime,
din greutate4:
– Mai mic sau egal cu 3 %
– Mai mare de 3 % dar mai mic sau egal cu 6,9 %
– Mai mare de 6,9 %
– Cu un conţinut de substanţă uscată lactică negrasă de
cel puţin 15 % şi cu un conţinut de grăsime din
greutate4:
– Mai mic sau egal cu 3 %
– Mai mare de 3 % dar mai mic sau egal cu 6,9 %
– Mai mare de 6,9 %
– – – Cu un conţinut de grăsime mai mare de 9,5 % dar mai mic
sau egal cu 45 %:
– – – – În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2,5
kg:
– Cu un conţinut de grăsime de maximum 21 % din
greutate:
– Cu un conţinut de substanţă uscată, din greutate,
lactică negrasă de maximum 15 %4
– Cu un conţinut de substanţă uscată, din greutate,
lactică negrasă de 15 % sau mai mare5
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mare de
21 % dar mai mic sau egal cu 39 %4
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mare de
39 %4
– – – – Altele:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mic sau
gal cu 21 %:
– Cu un conţinut de substanţă uscată lactică negrasă,
din greutate, mai mic sau egal cu 15 % 4
– Cu un conţinut de substanţă uscată lactică negrasă,
din greutate, de 15 % sau mai mare 5
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mare de
21 % dar mai mic sau egal cu 39 % 4
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mare de
39 %4
– – – Cu un conţinut de grăsime, din greutate, mai mare de 45
%:
– – – – În ambalaje directe cu un conţinut net de maximum 2,5
kg4
– – – – Altele4
Zară, lapte şi smântână covăsite, iaurt, chefir şi alte sortimente
de lapte şi smântână fermentate sau acidificate, concentrate sau
nu sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizate sau
cu adaos de fructe sau cacao:
– Iaurt:
– – Nearomatizat şi fără adaos de fructe sau cacao:
– – – Fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, cu un conţinut de
grăsime, din greutate1:
– – – – Mai mic sau egal cu 3 %:
– Mai mic sau egal cu 1,5 %
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Codul
produsului
0402 99 11 330
0402 99 11 350

0402 99 19 110
0402 99 19 130
0402 99 19 150

0402 99 19 310
0402 99 19 330
0402 99 19 350

0402 99 31 110
0402 99 31 150
0402 99 31 300
0402 99 31 500

0402 99 39 110
0402 99 39 150
0402 99 39 300
0402 99 39 500

0402 99 91 000
0402 99 99 000

0403 10 11 100

Codul NC
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39
ex 0403 90

0403 90 11
0403 90 13
0403 90 19
0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39

0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59

0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69
ex 0404

0404 90

0404 90 11

Descrierea mărfurilor
– Mai mare de 1,5 %
– – – – Mai mare de 3 % dar mai mic sau egal cu 6 %
– – – – Mai mare de 6 %
– – – Altele, cu un conţinut de grăsime, din greutate4:
– – – – Mai mic sau egal cu 3 %:
– Mai mic sau egal cu 1,5 %
– Mai mare de 1,5 %
– – – – Mai mare de 3 % dar mai mic sau egal cu 6 %
– – – – Mai mare de 6 %
– Altele:
– – Nearomatizate, fără adaos de fructe sau cacao:
– – – Pudră, granule sau sub alte forme solide:
– – – – Fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, cu un conţinut de
grăsime din greutate2:
– – – – – Mai mic sau egal cu 1,5 %
– – – – – Mai mare de 1,5 % dar mai mic sau egal cu 27 %
– – – – – Mai mare de 27 %
– – – – Altele, cu un conţinut de grăsime din greutate4:
– – – – – Mai mic sau egal cu 1,5 %
– – – – – Mai mare de 1,5 % dar mai mic sau egal cu 27 %
– – – – – Mai mare de 27 %
– – – Altele:
– – – – Fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, cu un conţinut de
grăsime din greutate1:
– – – – – Mai mic sau egal cu 3 %:
– Mai mic sau egal cu 1,5 %
– Mai mare de 1,5 %
– – – – – Mai mare de 3 % dar mai mic sau egal cu 6 %
– – – – – Mai mare de 6 %:
– Mai mic sau egal cu 10 %
– Mai mare de 10 % dar mai mic sau egal cu 17 %
– Mai mare de 17 % dar mai mic sau egal cu 21 %
– Mai mare de 21 % dar mai mic sau egal cu 35 %
– Mai mare de 35 % dar mai mic sau egal cu 39 %
– Mai mare de 39 % dar mai mic sau egal cu 45 %
– Mai mare de 45 % dar mai mic sau egal cu 68 %
– Mai mare de 68 % dar mai mic sau egal cu 80 %
– Mai mare de 80 %
– – – – Altele, cu un conţinut de grăsime din greutate4:
– – – – – Mai mic sau egal cu 3 %:
– Mai mic sau egal cu 1,5 %
– Mai mare de 1,5 %
– – – – – Mai mare de 3 % dar mai mic sau egal cu 6 %
– – – – – Mai mare de 6 %
Zer, concentrat sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori sau nu;
obţinute din compuşi naturali ai laptelui, cu adaos de zahăr sau
alţi îndulcitori sau nu, care nu sunt menţionate sau incluse în
altă parte:
– Altele:
– – Fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, cu un conţinut de
proteine (conţinut de azot x 6,38) din greutate:
– – – Mai mic sau egal cu 42 % şi cu un conţinut de grăsime din
greutate:
– – – – Mai mic sau egal cu 1,5 %:
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Codul
produsului
0403 10 11 300
0403 10 13 000
0403 10 19 000
0403 10 31 100
0403 10 31 300
0403 10 33 000
0403 10 39 000

0403 90 11 000
0403 90 13 000
0403 90 19 000
0403 90 31 000
0403 90 33 000
0403 90 39 000

0403 90 51 100
0403 90 51 300
0403 90 53 000
0403 90 59 110
0403 90 59 140
0403 90 59 170
0403 90 59 310
0403 90 59 340
0403 90 59 370
0403 90 59 510
0403 90 59 540
0403 90 59 570
0403 90 61 100
0403 90 61 300
0403 90 63 000
0403 90 69 000

Codul NC

0404 90 13

0404 90 19

0404 90 31

0404 90 33

Descrierea mărfurilor
– Praf sau granule2
– Altele, cu un conţinut de substanţă uscată lactică
negrasă1:
– Mai mic sau egal cu 15 %
– De 15 % sau mai mare
– – – – Mai mare de 15 % dar mai mic sau egal cu 27 %:
– Praf sau granule2:
– Cu un conţinut în grăsime din greutate:
– Mai mic sau egal cu 11 %
– Mai mare de 11 % dar mai mic sau egal cu 17 %
– Mai mare de 17 % dar mai mic sau egal cu 25 %
– Mai mare de 25 %
– Altele decât praf sau granule1:
– Cu un conţinut de substanţă uscată lactică negrasă mai mic
sau egal cu 15 % şi cu un conţinut de grăsime, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 3 %
– Mai mare de 3 % dar mai mic sau egal cu 6 %
– Mai mare de 6 % dar mai mic sau egal cu 10 %
– Mai mare de 10 % dar mai mic sau egal cu 17 %
– Mai mare de 17 %
– Cu un conţinut de substanţă uscată lactică negrasă de 15 %
sau mai mare şi cu un conţinut de grăsime, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 3 %
– Mai mare de 3 % dar mai mic sau egal cu 7,4 %
– Mai mare de 7,4 % dar mai mic sau egal cu 8 %
– Mai mare de 8 % dar mai mic sau egal cu 10 %
– Mai mare de 10 %
– – – – Mai mare de 27 %:
– Praf sau granule, cu un conţinut de grăsime2:
– Mai mic sau egal cu 28 %
– Mai mare de 28 % dar mai mic sau egal cu 29 %
– Mai mare de 29 % dar mai mic sau egal cu 41 %
– Mai mare de 41 % dar mai mic sau egal cu 45 %
– Mai mare de 45 % dar mai mic sau egal cu 59 %
– Mai mare de 59 % dar mai mic sau egal cu 69 %
– Mai mare de 69 % dar mai mic sau egal cu 79 %
– Mai mare de 79 %
– Altele1
– – – Mai mare de 42 % şi cu un conţinut de grăsimi din
greutate:
– – – – Mai mic sau egal cu 1,5 %:
– Praf sau granule2
– Altele, cu un conţinut de substanţă uscată lactică
negrasă1:
– Mai mic sau egal cu 15 %
– De 15 % sau mai mare
– – – – Mai mare de 15 % dar mai mic sau egal cu 27 %:
– Praf sau granule2:
– Cu un conţinut de grăsime din greutate:
– Mai mare de 11 %
– Mai mare de 11 % dar mai mic sau egal cu 17 %
– Mai mare de 17 % dar mai mic sau egal cu 25 %
– Mai mare de 25 %
– Altele decât praf sau granule1:
– Cu un conţinut de substanţă uscată lactică negrasă mai mic
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Codul
produsului
0404 90 11 100
0404 90 11 910
0404 90 11 950

0404 90 13 120
0404 90 13 130
0404 90 13 140
0404 90 13 150

0404 90 13 911
0404 90 13 913
0404 90 13 915
0404 90 13 917
0404 90 13 919
0404 90 13 931
0404 90 13 933
0404 90 13 935
0404 90 13 937
0404 90 13 939
0404 90 19 110
0404 90 19 115
0404 90 19 120
0404 90 19 130
0404 90 19 135
0404 90 19 150
0404 90 19 160
0404 90 19 180
0404 90 19 900

0404 90 31 100
0404 90 31 910
0404 90 31 950

0404 90 33 120
0404 90 33 130
0404 90 33 140
0404 90 33 150

Codul NC

0404 90 39

0404 90 51

0404 90 53

Descrierea mărfurilor
sau egal cu 15 % şi cu un conţinut de grăsime, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 3 %
– Mai mare de 3 % dar mai mic sau egal cu 6 %
– Mai mare de 6 % dar mai mic sau egal cu 10 %
– Mai mare de 10 % dar mai mic sau egal cu 17 %
– Mai mare de 17 %
– Cu un conţinut de substanţă uscată lactică negrasă de 15 %
sau mai mare şi cu un conţinut de grăsime, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 3 %
– Mai mare de 3 % dar mai mic sau egal cu 7,4 %
– Mai mare de 7,4 % dar mai mic sau egal cu 8 %
– Mai mare de 8 % dar mai mic sau egal cu 10 %
– Mai mare de 10 %
– – – – Mai mare de 27 %:
– Praf sau granule, cu un conţinut de grăsime2:
– Mai mic sau egal cu 28 %
– Mai mare de 28 % dar mai mic sau egal cu 29 %
– Mai mare de 29 % dar mai mic sau egal cu 41 %
– Mai mare de 41 % dar mai mic sau egal cu 45 %
– Mai mare de 45 %
– Altele1
– – Altele, cu un conţinut de proteine (conţinut de azot x 6,38)
din greutate:
– – – Mai mic sau egal cu 42 % şi cu un conţinut de grăsime din
greutate:
– – – – Mai mic sau egal cu 1,5 %:
– Praf sau granule4
– Altele, cu un conţinut de substanţă uscată lactică
negrasă:
– Mai mic sau egal cu 15 %4
– De 15 % sau mai mare
– – – – Mai mare de 1,5 % dar mai mic sau egal cu 27 %:
– Praf sau granule2:
– Cu un conţinut în grăsime din greutate:
– Mai mic sau egal cu 11 %
– Mai mare de 11 % dar mai mic sau egal cu 17 %
– Mai mare de 17 % dar mai mic sau egal cu 25 %
– Mai mare de 25 %
– Altele decât praf sau granule:
– Cu un conţinut de substanţă uscată lactică negrasă
mai mic sau egal cu 15 % şi cu un conţinut de
grăsime, din greutate4:
– Mai mic sau egal cu 3 %
– Mai mare de 3 % dar mai mic sau egal cu 6 %
– Mai mare de 6 % dar mai mic sau egal cu 10 %
– Mai mare de 10 % dar mai mic sau egal cu 17 %
– Mai mare de 17 %
– Cu un conţinut de substanţă uscată lactică negrasă
de 15 % sau mai mult şi cu un conţinut de grăsime,
din greutate4:
– Mai mic sau egal cu 3 %
– Mai mare de 3 % dar mai mic sau egal cu 6,9 %
– Mai mare de 6,9 % dar mai mic sau egal cu 9,5
%
– Mai mare de 9,5 % dar mai mic sau egal cu 21 %
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Codul
produsului
0404 90 33 911
0404 90 33 913
0404 90 33 915
0404 90 33 917
0404 90 33 919
0404 90 33 931
0404 90 33 933
0404 90 33 935
0404 90 33 937
0404 90 33 939
0404 90 39 110
0404 90 39 115
0404 90 39 120
0404 90 39 130
0404 90 39 150
0404 90 39 900

0404 90 51 100
0404 90 51 910
0404 90 51 950

0404 90 53 110
0404 90 53 130
0404 90 53 150
0404 90 53 170

0404 90 53 911
0404 90 53 913
0404 90 53 915
0404 90 53 917
0404 90 53 919

0404 90 53 931
0404 90 53 933
0404 90 53 935
0404 90 53 937

Codul NC
0404 90 59

0404 90 91

0404 90 93

0404 90 99

0405 00
0405 00 10

Descrierea mărfurilor
– Mai mare de 21 %
– – – – Mai mare de 27 %:
– Praf sau granule, cu un conţinut de grăsime4:
– Mai mic sau egal cu 41 %
– Mai mare de 41 %
– Altele decât praf sau granule, cu un conţinut de
grăsime din greutate4:
– Mai mic sau egal cu 39 %
– Mai mare de 39 % dar mai mic sau egal cu 45 %
– Mai mare de 45 %
– – – Mai mare de 42 % şi cu un conţinut de grăsime din
greutate:
– – – – Mai mic sau egal cu 1,5 %:
– Praf sau granule4
– Altele, cu un conţinut de substanţă uscată lactică
negrasă:
– Mai mic sau egal cu 15 %4
– De 15 % sau mai mare5
– – – – Mai mare de 15 % dar mai mic sau egal cu 27 %:
– Praf sau granule2:
– Cu un conţinut de grăsime din greutate:
– Mai mic sau egal cu 11 %
– Mai mare de 11 % dar mai mic sau egal cu 17 %
– Mai mare de 17 % dar mai mic sau egal cu 25 %
– Mai mare de 25 %
– Altele decât praf sau granule:
– Cu un conţinut de substanţă uscată lactică negrasă
mai mic sau egal cu 15 % şi cu un conţinut de
grăsime, din greutate4:
– Mai mic sau egal cu 3 %
– Mai mare de 3 % dar mai mic sau egal cu 6 %
– Mai mare de 6 % dar mai mic sau egal cu 10 %
– Mai mare de 10 % dar mai mic sau egal cu 17 %
– Mai mare de 17 %
– Cu un conţinut de substanţă uscată lactică negrasă
de 15 % sau mai mult şi cu un conţinut de grăsime,
din greutate5:
– Mai mic sau egal cu 3 %
– Mai mare de 3 % dar mai mic sau egal cu 6,9 %
– Mai mare de 6,9 % dar mai mic sau egal cu 9,5
%
– Mai mare de 9,5 % dar mai mic sau egal cu 21 %
– Mai mare de 21 %
– – – – Mai mare de 27 %4:
– Praf sau granule, cu un conţinut de grăsime:
– Mai mic sau egal cu 41 %
– Mai mare de 41 %
– Altele decât praf sau granule, cu un conţinut de
grăsime din greutate4:
– Mai mic sau egal cu 39 %
– Mai mare de 39 % dar mai mic sau egal cu 45 %
– Mai mare de 45 %
Unt şi alte grăsimi provenite din lapte10:
– Cu un conţinut de grăsimi mai mic sau egal cu 85 % din
greutate:
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Codul
produsului
0404 90 53 939
0404 90 59 130
0404 90 59 150
0404 90 59 930
0404 90 59 950
0404 90 59 990

0404 90 91 100
0404 90 91 910
0404 90 91 950

0404 90 93 110
0404 90 93 130
0404 90 93 150
0404 90 93 170

0404 90 93 911
0404 90 93 913
0404 90 93 915
0404 90 93 917
0404 90 93 919

0404 90 93 931
0404 90 93 933
0404 90 93 935
0404 90 93 937
0404 90 93 939
0404 90 99 130
0404 90 99 150
0404 90 99 930
0404 90 99 950
0404 90 99 990

Codul NC

0405 00 90

0406
0406 10
0406 10 10
0406 10 90
ex 0406 20
0406 20 90

ex 0406 30

0406 30 31

0406 30 39

Descrierea mărfurilor
– Mai mic sau egal cu 62 %
– Între 62 şi 78 %
– Între 78 şi 80 %
– Între 80 şi 82 %
– De 82 % sau mai mare
– Altele:
– Cu un conţinut de grăsime din greutate:
– Mai mic sau egal cu 99,5 %
– Mai mare de 99,5 %
Brânzeturi şi caşuri6, 7:
– Brânzeturi proaspete (inclusiv din zer), nefermentate şi caşuri:
– – Cu un conţinut de grăsime mai mic sau egal cu 40 % din
greutate
– – Altele
– Brânzeturi rase sau pudră, de toate felurile:
– – Altele:
– Brânzeturi din zer
– Altele:
– Cu un conţinut de grăsime mai mare de 20 %, din
greutate, şi cu un conţinut de lactoză mai mic sau egal cu
5 %, din greutate, şi cu un conţinut de substanţă uscată,
din greutate:
– Între 60 şi 80 %
– Între 80 şi 85 %
– Între 85 şi 95 %
– Mai mare de 95 %
– Altele:
– Brânză topită, alta decât rasă sau pudră:
– – Altele:
– – – Cu un conţinut de grăsime mai mic sau egal cu 36 % din
greutate şi cu un conţinut de grăsime raportat la substanţa
uscată:
– – – – Mai mic sau egal cu 48 %:
– Cu un conţinut de substanţă uscată, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 27 %
– Între 27 şi 33 %
– Între 33 şi 38 %
– Între 38 şi 43 % şi cu un conţinut de grăsime
raportat la substanţa uscată:
– Mai mic sau egal cu 20 %
– De 20 % sau mai mare
– De 43 % sau mai mare şi cu un conţinut de
grăsime raportat la substanţa uscată:
– Mai mic sau egal cu 20 %
– Între 20 şi 40 %
– De 40 % sau mai mare
– – – – Mai mare de 48 %:
– Cu un conţinut de substanţă uscată, din greutate:
– Mai mic sau egal cu 33 %
– Între 33 şi 38 %
– Între 38 şi 43 %
– Între 43 şi 46 %
– Mai mare de 46 % şi cu un conţinut de grăsime
raportat la substanţa uscată:
– Mai mic sau egal cu 55 %
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Codul
produsului
0405 00 10 100
0405 00 10 200
0405 00 10 300
0405 00 10 500
0405 00 10 700
0405 00 90 100
0405 00 90 900
0406 10 10 000
0406 10 90 000
0406 20 90 100

0406 20 90 913
0406 20 90 915
0406 20 90 917
0406 20 90 919
0406 20 90 990

0406 30 31 100
0406 30 31 300
0406 30 31 500
0406 30 31 710
0406 30 31 730
0406 30 31 910
0406 30 31 930
0406 30 31 950
0406 30 39 100
0406 30 39 300
0406 30 39 500
0406 30 39 700
0406 30 39 930

Codul NC
0406 30 90
0406 40 00
ex 0406 90
0406 90 13
0406 90 15
0406 90 21

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 31

0406 90 33

Descrierea mărfurilor
– De 55 % sau mai mare
– – – Cu un conţinut de grăsime mai mare de 36 % din greutate
– Brânzeturi cu mucegai:
– Roquefort
– Altele
– Alte brânzeturi:
– – Altele:
– – – Emmental
– – – Gruyère, Sbrinz:
– Gruyère
– Sbrinz
– – – Cheddar
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, raportat la
substanţa uscată:
– Mai mic sau egal cu 48 %
– De 48 % sau mai mare
– – – Edam:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, raportat la
substanţa uscată:
– Mai mic sau egal cu 39 %
– De 39 % sau mai mare
– – – Tilsit:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, raportat la
substanţa uscată:
– Mai mic sau egal cu 39 %
– De 39 % sau mai mare
– – – Butterkäse:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, raportat la
substanţa uscată:
– Mai mic sau egal cu 39 %
– De 39 % sau mai mare
– – – Feta3
– – – – Din lapte de oaie sau de bivoliţă în recipiente care conţin
saramură, sau în burduf din piele de oaie sau de capră:
– Produse exclusiv din lapte de oaie:
Cu un conţinut de apă calculat, din greutate, în
substanţa negrasă mai mic sau egal cu 72 %:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată mai mic sau egal cu 39 %
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată de 39 % sau mai mare
Cu un conţinut de apă calculat, din greutate, în
substanţa negrasă , mai mare de 72 %:
– Cu un conţinut de substanţă uscată, din
greutate, de 40 % sau mai mare şi cu un conţinut
de grăsime din greutatea substanţei uscate de 50
% sau mai mare
– Altele
– Altele
– – – – Altele:
– Produse exclusiv din lapte de oaie şi / sau de capră:
– Cu un conţinut de apă calculat, din greutate, în
substanţa negrasă mai mic sau egal cu 72 %:
Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată mai mic sau egal cu 39 %
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Codul
produsului
0406 30 39 950
0406 30 90 000
0406 40 00 100
0406 40 00 900
0406 90 13 000
0406 90 15 100
0406 90 15 900

0406 90 21 100
0406 90 21 900

0406 90 23 100
0406 90 23 900

0406 90 25 100
0406 90 25 900

0406 90 27 100
0406 90 27 900

0406 90 31 111
0406 90 31 119

0406 90 31 151

0406 90 31 159
0406 90 31 900

0406 90 33 111

Codul NC

0406 90 35

0406 90 61
0406 90 63
0406 90 69

0406 90 71

Descrierea mărfurilor

Codul
produsului
Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în 0406 90 33 119
substanţa uscată de 39 % sau mai mare
– Cu un conţinut de apă calculat , din greutate, în
substanţa negrasă mai mare de 72 %:
Cu un conţinut de substanţă uscată, din 0406 90 33 151
greutate, de 40 % sau mai mare şi cu un conţinut
de grăsime, din greutate, în substanţa uscată de
50 % sau mai mare
– Altele
0406 90 33 159
– Altele:
– Cu un conţinut de apă calculat, din greutate, în
substanţa negrasă mai mic sau egal cu 72 %:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în 0406 90 33 911
substanţa uscată mai mic sau egal cu 39 %
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în 0406 90 33 919
substanţa uscată de 39 % sau mai mare
– Cu un conţinut de apă calculat, din greutate, în
substanţa negrasă , mai mare de 72 %:
– Cu un conţinut de substanţă uscată, din 0406 90 33 951
greutate, de 40 % sau mai mare şi cu un conţinut
de grăsime, din greutate, în substanţa uscată de
50 % sau mai mare
– Altele
0406 90 33 959
– – – Kefalotyri:
– Produse exclusiv din lapte de oaie şi / sau de capră:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în 0406 90 35 110
substanţa uscată mai mic sau egal cu 39 %
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în 0406 90 35 190
substanţa uscată de 39 % sau mai mare
– Altele
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în 0406 90 35 910
substanţa uscată mai mic sau egal cu 39 %
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în 0406 90 35 990
substanţa uscată de 39 % sau mai mare
– – – Altele:
– – – – Altele:
– – – – – Cu un conţinut de grăsime mai mic sau egal cu 40 %
din greutate şi cu un conţinut de apă, calculat din
greutate, din substanţa negrasă :
– – – – – – Mai mic sau egal cu 47 %:
– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Regiano
0406 90 61 000
– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino:
– Produse exclusiv din lapte de oaie
0406 90 63 100
– Altele
0406 90 63 900
– – – – – – – Altele:
– Brânzeturi din zer
0406 90 69 100
– Altele:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în 0406 90 69 910
substanţa uscată de 30 % sau mai mare
– Altele
0406 90 69 990
– – – – – – Mai mare de 47 % dar mai mic sau egal cu 72 %:
– – – – – – – Brânzeturi proaspete, fermentate:
– Brânzeturi din zer
0406 90 71 100
– Altele:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
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Codul NC

0406 90 73

0406 90 75

0406 90 77

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 83

Descrierea mărfurilor
substanţa uscată:
– Mai mic sau egal cu 5 % şi cu un conţinut,
din greutate, în substanţa uscată de 32 %
sau mai mare
– Între 5% şi 19% şi cu un conţinut, din
greutate, în substanţa uscată de 32 % sau
mai mare
– Între 19 % şi 39 % şi cu un conţinut de
apă calculat, din greutate, în substanţa
negrasă mai mic sau egal cu 62 %
– Altele, cu un conţinut de apă calculat, din
greutate, în substanţa negrasă :
– Mai mare de 47 % dar mai mic sau
egal cu 52 %
– Mai mare de 52 % dar mai mic sau
egal cu 62 %
– Mai mare de 62 %
– – – – – – – Provolone:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată mai mic sau egal cu 39 %
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată de 39 % sau mai mare
– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată mai mic sau egal cu 39 %
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată de 39 % sau mai mare
– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti,
Maribo, Samso:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată mai mic sau egal cu 39 %
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată de 39 % sau mai mare
– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, SaintPaulin, Taleggio:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată mai mic sau egal cu 39 %
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată de 39 % sau mai mare
– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double
Gloucester, Blarney, Colby, Monterey:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată mai mic sau egal cu 39 %
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată de 39 % sau mai mare
– – – – – – – Urdă, sărată:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată mai mic sau egal cu 39 %
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată de 39 % sau mai mare:
– Cu un conţinut de grăsime,din greutate,
mai mic sau egal cu 30 %
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate,
de 30 % sau mai mare:
– Produsă exclusiv din lapte de oaie
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Codul
produsului
0406 90 71 930
0406 90 71 950
0406 90 71 970

0406 90 71 991
0406 90 71 995
0406 90 71 999
0406 90 73 100
0406 90 73 900
0406 90 75 100
0406 90 75 900

0406 90 77 100
0406 90 77 900

0406 90 79 100
0406 90 79 900

0406 90 81 100
0406 90 81 900
0406 90 83 100

0406 90 83 910

0406 90 83 950

Codul NC
0406 90 85

0406 90 89

0406 90 91

Descrierea mărfurilor
– Altele
– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată mai mic sau egal cu 39 %
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată de 39 % sau mai mare:
– Produse exclusiv din lapte de oaie şi / sau
de capră
– Altele, cu un conţinut de apă, calculat din
greutate, în substanţa negrasă :
– mai mare de 47 % dar mai mic sau egal
cu 52 %
– mai mare de 52 % dar mai mic sau egal
cu 62 %
– mai mare de 62 %
– – – – – – – Altele:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată mai mic sau egal cu 39 %:
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată:
– Mai mic sau egal cu 5 % şi cu un conţinut,
din greutate, în substanţa uscată de 32 %
sau mai mare
– De 5 % sau mai mare şi cu un conţinut,
din greutate, în substanţa uscată de 32 %
sau mai mare
– De 19 % sau mai mare dar mai mic sau
egal cu 39 % şi cu un conţinut de apă,
calculat din greutate, în substanţa negrasă
mai mic sau egal cu 62 %
– Cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată de 39 % sau mai mare:
– Brânzeturi din zer:
– Altele, cu un conţinut de apă, calculat
din greutate, în substanţa negrasă :
– Mai mare de 47 % dar mai mic sau
egal cu 52 %:
– Idiazabal, Manchego, Roncal
produse exclusiv din lapte de oaie şi
/ sau de capră
– Altele
– Mai mare de 52 % dar mai mic sau
egal cu 62 %:
– Maasdam
– Manouri, cu un conţinut de
grăsime, din greutate, de 30 % sau
mai mare
– Altele
– Mai mare de 62 %
– – – – – – Mai mare de 72 %:
– – – – – – – Brânzeturi proaspete, fermentate:
– Brânzeturi din zer
– Altele:
– Cottage cheese cu un conţinut de grăsime,
din greutate, în substanţa uscată mai mic sau
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Codul
produsului
0406 90 83 990
0406 90 85 100

0406 90 85 910

0406 90 85 991
0406 90 85 995
0406 90 85 999

0406 90 89 100
0406 90 89 200
0406 90 89 300

0406 90 89 910

0406 90 89 951
0406 90 89 959
0406 90 89 971
0406 90 89 972
0406 90 89 979
0406 90 89 990
0406 90 91 100
0406 90 91 300

Codul NC

0406 90 93
0406 90 97
0406 90 99
2309
2309 10

2309 10 15

2309 10 19

Descrierea mărfurilor
egal cu 25 %
–Brânză din smântână cu un conţinut de apă,
calculat din greutate, în substanţa negrasă , mai
mare de 77 % dar mai mic sau egal cu 82% şi
cu un conţinut de grăsime, din greutate, în
substanţa uscată:
– De 60 % sau mai mare dar mai mic sau
egal cu 69 %
– De 69 % sau mai mare
– Altele
– – – – – – – Altele
– – – – – – Altele:
– – – – – – – Brânzeturi proaspete, fermentate
– – – – – – Altele
Preparate de felul celor utilizate în hrana animalelor:
– Alimente pentru câini sau pisici, prezentată pentru vânzarea cu
amănuntul:
– – Care conţine amidon, glucoză, sirop de glucoză,
maltodextrină sau sirop de maltodextrină care sunt cuprinse la
subpoziţiile 1702 30 51 – 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 şi
2106 90 55 sau produse lactate:
– – – Care conţin amidon, glucoză, sirop de glucoză,
maltodextrină sau sirop de maltodextrină:
– – – – Care nu conţin amidon sau conţin maximum 10 %, din
greutate, amidon:
– – – – – Care conţin minimum 50 % dar maximum 75 % din
greutate produse lactate:
– „Furaje combinate speciale”9
– Altele, cu un conţinut de lapte praf sau granule
(mai puţin zer), din greutate, de8:
– mai mic sau egal cu 30 %
– 30 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 40
%
– 40 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 50
%
– 50 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 60
%
– 60 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 70
%
– 70 % sau mai mare
– Altele
– – – – – Care conţin 75 % sau mai mult, din greutate, produse
lactate:
– „Furaje combinate speciale”9
– Altele, cu un conţinut de lapte praf sau granule
(mai puţin zer), din greutate, de8:
– mai mic sau egal cu 30 %
– 30 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 40
%
– 40 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 50
%
– 50 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 60
%
– 60 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 70
%

48

Codul
produsului

0406 90 91 510
0406 90 91 550
0406 90 91 900
0406 90 93 000
0406 90 97 000
0406 90 99 000

2309 10 15 010
2309 10 15 100
2309 10 15 200
2309 10 15 300
2309 10 15 400
2309 10 15 500
2309 10 15 700
2309 10 15 900
2309 10 19 010
2309 10 19 100
2309 10 19 200
2309 10 19 300
2309 10 19 400
2309 10 19 500

Codul NC

2309 10 70

2309 90

2309 90 35

2309 90 39

Descrierea mărfurilor

Codul
produsului
– 70 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 75 2309 10 19 600
%
– 75 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 80 2309 10 19 700
%
– 80 % sau mai mare
2309 10 19 800
– Altele
2309 10 19 900
– – – – Care nu conţin amidon, glucoză, sirop de glucoză,
maltodextrină sau sirop de maltodextrină dar nu conţin produse
lactate:
– „Furaje combinate speciale”9
2309 10 70 010
– Altele, cu un conţinut de lapte praf sau granule
(mai puţin zer), din greutate, de8:
– 30 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 40 2309 10 70 100
%
– 40 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 50 2309 10 70 200
%
– 50 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 60 2309 10 70 300
%
– 60 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 70 2309 10 70 500
%
– 70 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 80 2309 10 70 600
%
– 80 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 88 2309 10 70 700
%
– 88 % sau mai mare
2309 10 70 800
– Altele
2309 10 70 900
– Altele:
– – Altele:
– – – Care conţin amidon, glucoză, sirop de glucoză,
maltodextrină sau sirop de maltodextrină care sunt cuprinse la
subpoziţiile 1702 30 51 – 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 şi
2106 90 55 sau produse lactate:
– – – – Care conţin amidon, glucoză, sirop de glucoză,
maltodextrină sau sirop de maltodextrină:
– – – – – Care nu conţin amidon sau conţin mai puţin de 10 %
din greutate amidon:
– – – – – – Care conţin cel puţin 50 % dar cel mult 75 % din
greutate produse lactate:
– „Furaje combinate speciale”9
2309 90 35 010
– Altele, cu un conţinut de lapte praf sau granule
(mai puţin zer), din greutate, de8:
– mai mic sau egal cu 30 %
2309 90 35 100
– 30 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 40 2309 90 35 200
%
– 40 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 50 2309 90 35 300
%
– 50 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 60 2309 90 35 400
%
– 60 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 70 2309 90 35 500
%
– 70 % sau mai mare
2309 90 35 700
– Altele
2309 90 35 900
– – – – – – Care conţin 75 % sau mai mult din greutate produse
lactate:
– „Furaje combinate speciale”9
2309 90 39 010
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Codul NC

2309 90 70

1

Descrierea mărfurilor
– Altele, cu un conţinut de lapte praf sau
granule (mai puţin zer), din greutate, de8:
– mai mic sau egal cu 30 %
– 30 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu
40 %
– 40 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu
50 %
– 50 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu
60 %
– 60 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu
70 %
– 70 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu
75 %
– 75 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu
80 %
– 80 % sau mai mare
– Altele
– – – – Care nu conţin amidon, glucoză, sirop de glucoză,
maltodextrină sau sirop de maltodextrină dar conţin produse
lactate:
– „Furaje combinate speciale”9
– Altele, cu un conţinut de lapte praf sau granule
(mai puţin zer), din greutate, de8:
– 30 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 40
%
– 40 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 50
%
– 50 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 60
%
– 60 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 70
%
– 70 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 80
%
– 80 % sau mai mare dar mai mic sau egal cu 88
%
– 88 % sau mai mare
– Altele

Codul
produsului
2309 90 39 100
2309 90 39 200
2309 90 39 300
2309 90 39 400
2309 90 39 500
2309 90 39 600
2309 90 39 700
2309 90 39 800
2309 90 39 900

2309 90 70 010
2309 90 70 100
2309 90 70 200
2309 90 70 300
2309 90 70 500
2309 90 70 600
2309 90 70 700
2309 90 70 800
2309 90 70 900

Când produsul încadrat la această subpoziţie este un amestec care conţine adaos de zer şi / sau adaos de lactoză
şi / sau cazeină şi / sau cazeinate, nu se acordă nici o restituire la export.
La îndeplinirea formalităţilor vamale, persoana care solicită restituirea menţionează în declaraţia prevăzută în
acest scop dacă s-a adăugat sau nu zer şi / sau lactoză şi / sau cazeină şi / sau cazeinate la acest produs.
2
Greutatea substanţei nelactice adăugate şi / sau a zerului adăugat şi / sau a cazeinei adăugate şi / sau a
cazeinatelor adăugate nu este luată în considerare la calcularea conţinutului de grăsime din greutate. Dacă
produsul încadrat la această subpoziţie este un amestec care conţine adaos de zer şi / sau adaos de lactoză şi /
sau cazeină şi / sau cazeinate, zerul adăugat şi / sau cazeina adăugată şi / sau cazeinatele adăugate nu se iau în
considerare la calcularea sumei restituirii.
La îndeplinirea formalităţilor vamale, persoana care solicită restituirea menţionează în declaraţia prevăzută în
acest scop dacă s-a adăugat sau nu zer şi / sau lactoză şi / sau cazeină şi / sau cazeinate şi, dacă este cazul:
– conţinutul efectiv din greutate al zerului adăugat şi / sau a cazeinei adăugate şi / sau a cazeinatelor adăugate
pentru 100 de kilograme de produs final şi în special
– conţinutul de lactoză al zerului adăugat.
3
Dacă produsul conţine cazeină sau cazeinate care au fost adăugate înainte sau în timpul transformării, nu se
acordă nici o restituire.
La îndeplinirea formalităţilor vamale, persoana care solicită restituirea menţionează în declaraţia prevăzută în
acest scop dacă s-a adăugat sau nu zer şi / sau lactoză şi / sau cazeină şi / sau cazeinate la acest produs.
4
Greutatea substanţei nelactice adăugate şi / sau a zerului adăugat şi / sau a cazeinei adăugate şi / sau a
cazeinatelor adăugate nu este luată în considerare la calcularea conţinutului de grăsime din greutate.
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Codul NC

Descrierea mărfurilor

Codul
produsului

Restituirea pentru 100 de kilograme de produs încadrat la această subpoziţie este egală cu suma următoarelor
componente:
(a) suma pe kilogram indicată, înmulţită cu greutatea părţii lactice conţinute în 100 de kilograme de produs;
totuşi, dacă s-a adăugat zer şi / sau lactoză şi / sau cazeină şi / sau cazeinate la produs, suma pe kilogram
arătat se înmulţeşte cu greutatea părţii lactice mai puţin greutatea zerului adăugat şi / sau a cazeinei adăugate
şi / sau a cazeinatelor adăugate, conţinute în 100 de kilograme de produs;
(b) o componentă calculată în conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1098/68.
La îndeplinirea formalităţilor vamale, persoana care solicită restituirea menţionează în declaraţia prevăzută în
acest scop dacă s-a adăugat sau nu zer şi / sau lactoză şi / sau cazeină şi / sau cazeinate şi, dacă este cazul:
– conţinutul efectiv din greutate al zerului adăugat şi / sau a cazeinei adăugate şi / sau a cazeinatelor adăugate
pentru 100 de kilograme de produs final şi în special
– conţinutul de lactoză al zerului adăugat.
5
Restituirea pentru 100 de kilograme de produs încadrat la această subpoziţie este egală cu suma următoarelor
componente:
(a) suma pe 100 de kilograme indicată; totuşi, dacă s-a adăugat zer şi / sau lactoză şi / sau cazeină şi / sau
cazeinate la produs, suma pe 100 de kilograme este:
– înmulţită cu greutatea părţii lactice alta decât zerul adăugat şi / sau lactoza adăugată şi / sau cazeina
adăugată şi / sau cazeinatele adăugate conţinute în 100 de kilograme de produs şi apoi
– împărţită la greutatea părţii lactice conţinută în 100 de kilograme de produs;
(b) o componentă calculată în conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1098/68.
La îndeplinirea formalităţilor vamale, persoana care solicită restituirea menţionează în declaraţia prevăzută în
acest scop dacă s-a adăugat sau nu zer şi / sau lactoză şi / sau cazeină şi / sau cazeinate şi, dacă este cazul:
– conţinutul efectiv din greutate al zerului adăugat şi / sau a cazeinei adăugate şi / sau a cazeinatelor adăugate
pentru 100 de kilograme de produs final şi în special
– conţinutul de lactoză al zerului adăugat.
6
Nu se plăteşte nici o restituire pentru brânza exportată al cărei preţ franco frontieră, înainte de aplicarea
restituirii şi a sumei de compensare monetară, în statul membru exportator, este mai mic de 140 ECU pe 100 de
kilograme. Această limită de 140 ECU pe 100 de kilograme nu se aplică la brânzeturile cuprinse la subpoziţiile
0406 90 91 şi 93.
7
În cazul brânzeturilor prezentate în containere care conţin de asemenea şi lichid de conservare, în special
saramură, restituirea se acordă pentru greutatea netă, scăzându-se greutatea lichidului.
8
La îndeplinirea formalităţilor vamale, persoana care solicită restituirea menţionează în declaraţia prevăzută în
acest scop:
– conţinutul în lapte praf degresat, din greutate,
– dacă s-a adăugat sau nu zer şi / sau lactoză şi / sau cazeină şi / sau cazeinate şi, dacă este cazul:
– conţinutul din greutate de zer adăugat şi / sau de cazeină adăugată şi / sau de cazeinate adăugate
pentru 100 de kilograme de produs final şi în special
– conţinutul de lactoză din zerului adăugat.
9
„Furajele combinate speciale” sunt furaje combinate care conţin lapte praf degresat şi făină de peşte şi / sau
peste 9 grame de fier şi / sau peste
1,2 grame de cupru la 100 de kilograme de produs.
10
La exportul acestor produse în temeiul Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 765/86 (JO L 72, 15.03.1986, p.
11):
– suma restituirii este cea care se aplică la 16 octombrie 1986 pentru produsele pentru care licenţa de export
cu fixarea în avans a restituirii a fost eliberată înainte de 1 ianuarie 1987.
– nu se aplică nici o restituire pentru produsele pentru care licenţa de export a fost eliberată la sau după 1
ianuarie 1987.

11. Fructe şi legume
Codul NC
0702 00
0702 00 10
0702 00 90

Descrierea mărfurilor
Roşii, proaspete sau refrigerate:
– De la 1 noiembrie la 14 mai:
– Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. II
– Altele
– De la 15 mai la 31 octombrie:
– Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. II0
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Codul
produsului
0702 00 10 100
0702 00 10 900
0702 00 90 100

Codul NC
0802
ex 0802 12
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0805
0805 10
0805 10 11

0805 10 15

0805 10 19

0805 10 21

0805 10 25

0805 10 29

0805 10 31

Descrierea mărfurilor
– Altele
Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, descojite sau fără
pieliţă:
– Migdale:
– – Descojite:
– – – Altele
– Alune sau alune ursăreşti (Corylus spp.):
– – În coajă
– – Descojite
– Nuci comune:
– – În coajă
Citrice, proaspete sau uscate:
– Portocale:
– – Portocale dulci, proaspete:
– – – De la 1 la 30 aprilie:
– – – – Portocale sanguine şi semisanguine:
– Din soiul Sanguigno comune (Cat. „Extra”, Cat. I şi
Cat. II)
– Alte soiuri (Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. II)
– Altele
– – – – Altele:
– – – – – Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas,
Valencia Iates, Maltese, Shamountis, Ovalis, Trovita şi
Hamlins:
– Din soiul Valencia târziu şi Ovale calabrese (Cat.
„Extra”, Cat. I şi Cat. II)
– Alte soiuri (Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. a II-a )
– Altele
– – – – – Altele:
– Din soiul Biondo comune (Cat. „Extra”, Cat. I şi
Cat. a II-a )
– Din alte soiuri (Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. a II-a)
– Altele
– – – De la 1 la 15 mai:
– – – – Portocale sanguine şi semisanguine:
– Din soiul Sanguigno comune (Cat. „Extra”, Cat. I şi
Cat. a II-a)
– Alte soiuri (Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. a II-a)
– Altele
– – – – Altele:
– – – – – Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas,
Valencia Iates, Maltese, Shamountis, Ovalis, Trovita şi
Hamlins:
– Din soiul Valencia târziu şi Ovale calabrese (Cat.
„Extra”, Cat. I şi Cat. a II-a)
– Alte soiuri (Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. a II-a)
– Altele
– – – – – Altele:
– Din soiul Biondo comun (Cat. „Extra”, Cat. I şi
Cat. a II-a)
– Din alte soiuri (Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. a II-a)
– Altele
– – – De la 16 mai la 15 octombrie:
– – – – Portocale sanguine şi semisanguine:
– Din soiul Sanguigno comune(Cat. „Extra”, Cat. I şi
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Codul
produsului
0702 00 90 900

0802 12 90 000
0802 21 00 000
0802 22 00 000
0802 31 00 000

0805 10 11 100
0805 10 11 300
0805 10 11 900

0805 10 15 100
0805 10 15 300
0805 10 15 900
0805 10 19 100
0805 10 19 300
0805 10 19 900
0805 10 21 100
0805 10 21 300
0805 10 21 900

0805 10 25 100
0805 10 25 300
0805 10 25 900
0805 10 29 100
0805 10 29 300
0805 10 29 900
0805 10 31 100

Codul NC

0805 10 35

0805 10 39

0805 10 41

0805 10 45

0805 10 49

ex 0805 20
0805 20 50
ex 0805 30
0805 30 10
0806
ex 0806 10
0806 10 11

0806 10 15

Descrierea mărfurilor
Cat. a II-a)
– Alte soiuri (Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. a II-a)
– Altele
– – – – Altele:
– – – – – Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas,
Valencia Iates, Maltese, Shamountis, Ovalis, Trovita şi
Hamlins:
– Din soiul Valencia târziu şi Ovale calabrese (Cat.
„Extra”, Cat. I şi Cat. a II-a)
– Alte soiuri (Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. a II-a)
– Altele
– – – – – Altele:
– Din soiul Biondo comun (Cat. „Extra”, Cat. I şi
Cat. a II-a)
– Din alte soiuri (Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. a II-a)
– Altele
– – – De la 16 octombrie la 31 martie:
– – – – Portocale sanguine şi semisanguine:
– Din soiul Sanguigno comun (Cat. „Extra”, Cat. I şi
Cat. a II-a)
– Alte soiuri (Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. a II-a)
– Altele
– – – – Altele:
– – – – – Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas,
Valencia Iates, Maltese, Shamountis, Ovalis, Trovita şi
Hamlins:
– Din soiul Valencia târziu şi Ovale calabrese (Cat.
„Extra”, Cat. I şi Cat. a II-a)
– Alte soiuri (Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. a II-a)
– Altele
– – – – – Altele:
– Din soiul Biondo comun (Cat. „Extra”, Cat. I şi
Cat. a II-a)
– Din alte soiuri (Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. a II-a)
– Altele
– Mandarine (inclusiv tangerine şi satsumas); clementine,
wilkings şi hibrizi similari de citrice:
– – Mandarine şi wilkings:
– Mandarine, proaspete (Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. a II-a)
– Altele
– Lămâi (Citrus limon, Citrus limonum şi Citrus aurantifolia):
– – Lămâi (Citrus limon, Citrus limonum):
– Proaspete (Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. a II-a)
– Altele
Struguri, proaspeţi sau uscaţi:
– Proaspeţi:
– – Struguri de masă:
– – – De la 1 noiembrie la 14 iulie:
– – – – Din soiul Emperor (Vitis vinifera c. v.), de la 1
decembrie la 31 ianuarie:
– Produse pe câmp deschis (Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. a
II-a)
– Produse în seră (Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. a II-a)
– Altele
– – – – Altele:
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Codul
produsului
0805 10 31 300
0805 10 31 900

0805 10 35 100
0805 10 35 300
0805 10 35 900
0805 10 39 100
0805 10 39 300
0805 10 39 900
0805 10 41 100
0805 10 41 300
0805 10 41 900

0805 10 45 100
0805 10 45 300
0805 10 45 900
0805 10 49 100
0805 10 49 300
0805 10 49 900

0805 20 50 100
0805 20 50 900
0805 30 10 100
0805 30 10 900

0806 10 11 100
0806 10 11 300
0806 10 11 900

Codul NC

0806 10 19

0808
ex 0808 10
0808 10 91

0808 10 93

0808 10 99

0809
ex 0809 30 00

Descrierea mărfurilor

Codul
produsului
– Produse pe câmp deschis (Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. 0806 10 15 100
II)
– Produse în seră (Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. II)
0806 10 15 300
– Alţii
0806 10 15 900
– – – De la 15 iulie la 31 octombrie:
– Produse pe câmp deschis (Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. 0806 10 19 100
II)
– Produse în seră (Cat. „Extra”, Cat. I şi Cat. II)
0806 10 19 300
– Altele
0806 10 19 900
Mere, pere şi gutui, proaspete:
– Mere:
– – Altele:
– – – De la 1 august la 31 decembrie:
– Mere de cidru
0808 10 91 100
– Altele:
– Din categoriile „Extra”, I şi a II-a
0808 10 91 910
– Altele
0808 10 91 990
– – – De la 1 ianuarie la 31 martie:
– Mere de cidru
0808 10 93 100
– Altele:
– Din categoriile „Extra”, I şi a II-a
0808 10 93 910
– Altele
0808 10 93 990
– – – De la 1 aprilie la 31 iulie:
– Mere de cidru
0808 10 99 100
– Altele:
– Din categoriile „Extra”, I şi a II-a
0808 10 99 910
– Altele
0808 10 99 990
Caise, cireşe, piersici (inclusiv nectarine), prune şi porumbe,
proaspete:
– Piersici, inclusiv nectarine:
– Piersici:
– Din categoriile „Extra”, I şi a II-a
0808 30 00 110
– Altele
0808 30 00 190
– Nectarine
0809 30 00 900

12. Produse prelucrate din fructe şi legume
Codul NC

Descrierea mărfurilor

0812

Fructe şi fructe cu coajă, conservate provizoriu (de exemplu cu
bioxid de sulf, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluţii
conservante) dar improprii pentru consumul în această stare:
– Cireşe:
– Fără codiţe şi sâmburi, conservate în soluţie sulfuroasă cu o
greutate netă în stare uscată cel puţin egală cu 50 % din
greutatea netă
– Altele
Fructe, fructe cu coajă, coji de fructe şi alte părţi ale plantelor,
conservate cu zahăr (uscate, glasate sau cristalizate):
– Altele:
– – Cu un conţinut de zahăr mai mare de 13 % din greutate:
– – – Cireşe
– – Altele:
– Cireşe
– Altele

0812 10 00

2006 00

2006 00 31
2006 00 90

54

Codul
produsului

0812 10 00 100
0812 10 00 900

2006 00 31 000
2006 00 90 100
2006 00 90 900

Codul NC

Descrierea mărfurilor

2008

Fructe, fructe cu coajă şi alte părţi comestibile ale plantelor,
preparate sau conservate în alt fel, cu adaos de zahăr sau alţi
îndulcitori sau alcool sau nu, care nu sunt menţionate sau
incluse în altă parte:
– Alune, arahide şi alte seminţe, amestecate sau nu:
– – Altele, inclusiv amestecuri:
– – – În ambalaje directe cu un conţinut direct de minimum 1
kg:
– Alune comune (fructe din specia Corylus avelana),
altele decât amestecuri
– Altele, inclusiv amestecuri
– – – În ambalaje directe cu un conţinut direct mai mic sau egal
cu 1 kg:
– Alune comune (fructe din specia Corylus avelana),
altele decât amestecuri
– Altele, inclusiv amestecuri
Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) şi de legume,
nefermentate şi fără adaos de alcool, cu adaos de zahăr sau alţi
îndulcitori sau nu:
– Suc de portocale:
– – Congelate:
– – – Cu o densitate mai mare de 1,33 g / cm3 la 20º C:
– – – – Cu o valoare mai mică sau egală cu 30 ECU pe 100 kg
greutate netă:
– Sucuri pure fără adaos de alte substanţe
– Altele
– – – – Altele:
– Sucuri pure fără adaos de alte substanţe
– Altele
– – – Cu o densitate mai mică sau egală cu 1,33 g / cm3 la 20º C:
– – – – Altele:
– Sucuri pure fără adaos de alte substanţe cu un
conţinut de zahăr de:
– 10º Brix sau mai mare, dar de cel mult 22º Brix
– 22º Brix sau mai mare, dar de cel mult 33º Brix
– 33º Brix sau mai mare, dar de cel mult 44º Brix
– 44º Brix sau mai mare ,dar de cel mult 55º Brix
–55º Brix sau mai mare
– Altele
– – Altele:
– – – Cu o densitate mai mare de 1,33 g / cm3 la 20º C:
– – – – Cu o valoare mai mică sau egală cu 30 ECU pe 100 kg
greutate netă:
– Sucuri pure fără adaos de alte substanţe
– Altele
– – – – Altele:
– Sucuri pure fără adaos de alte substanţe
– Altele
– – – Cu o densitate mai mică sau egală cu 1,33 g / cm3 la 20º C:
– – – – Altele:
– Sucuri pure fără adaos de alte substanţe, cu un
conţinut de zahăr de:
– 10º Brix sau mai mare, dar de cel mult 22º Brix
– 22º Brix sau mai mare, dar de cel mult 33º Brix
– 33º Brix sau mai mare, dar de cel mult 44º Brix

2008 19
2008 19 10

2008 19 90

2009

2009 11
2009 11 11

2009 11 19

2009 11 99

2009 19
2009 19 11

2009 19 19

2009 19 99
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Codul
produsului

2008 19 10 100
2008 19 10 900
2008 19 90 100
2008 19 90 900

2009 11 11 100
2009 11 11 900
2009 11 19 100
2009 11 19 900

2009 11 99 110
2009 11 99 120
2009 11 99 130
2009 11 99 140
2009 11 99 150
2009 11 99 900

2009 19 11 100
2009 19 11 900
2009 19 19 100
2009 19 19 900

2009 19 99 110
2009 19 99 120
2009 19 99 130

Codul NC

Descrierea mărfurilor
– 44º Brix sau mai mare, dar de cel mult 55º Brix
–55º Brix sau mai mare
– Altele

Codul
produsului
2009 19 99 140
2009 19 99 150
2009 19 99 900

13. Seminţe oleaginoase
Codul NC
ex 1205 00
1205 00 90

Descrierea mărfurilor
Seminţe de rapiţă sau colză, sfărâmate sau nu:
– Altele

Codul
produsului
1205 00 90 000

14. Ulei de măsline
Codul NC

Descrierea mărfurilor

1509

Ulei de măsline şi fracţiunile sale, rafinate sau nu, dar
nemodificate chimic:
– Virgin:
– – Ulei de măsline lampant
– – Altele:
– În ambalaje directe cu o capacitate netă mai mică sau
egală cu cinci litri
– Altele
– Altele:
– În ambalaje directe cu o capacitate netă mai mic sau egal cu
cinci litri
– Altele
Alte uleiuri şi fracţiunile lor, obţinute exclusiv din măsline,
rafinate sau nu, dar nemodificate chimic, inclusiv amestecuri ale
acestor uleiuri sau fracţiuni cu uleiuri sau fracţiuni de la poziţia
nr. 1509:
– Uleiuri brute
– Altele:
– În ambalaje directe cu o capacitate netă mai mică sau egală
cu cinci litri
– Altele

1509 10
1509 10 10
1509 10 90

1509 90 00

1510 00

1510 00 10
1510 00 90

Codul
produsului

1509 10 10 000
1509 10 90 100
1509 10 90 900
1509 90 00 100
1509 90 00 900

1510 00 10 000
1510 00 90 100
1510 00 90 900

15. Zahăr alb şi zahăr brut
Codul NC

Descrierea mărfurilor

1701

Zahăr din trestie de zahăr sau sfeclă de zahăr şi zaharoză chimic
pură, în stare solidă:
– Zahăr brut care nu conţine adaos de coloranţi sau substanţe
aromatizante:
– – Zahăr din trestie de zahăr:
– – – Altele:
– Zahăr candel
– Zahăr cu adaos de agent antiîntărire
– Zahăr brut în ambalaje directe de maximum 5 kg net de
produs
– Alt zahăr brut
– – Zahăr din sfeclă de zahăr:
– – – Altele:

ex 1701 11
1701 11 90

ex 1701 12
1701 12 90
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Codul
produsului

1701 11 90 100
1701 11 90 300
1701 11 90 500
1701 11 90 900

1701 91 00
ex 1701 99
1701 99 10

– Zahăr candel
– Zahăr cu adaos de agent antiîntărire
– Zahăr brut în ambalaje directe de maximum 5 kg net de
produs
– Alt zahăr brut
– Altele:
– – Cu adaos de coloranţi sau substanţe aromatizante
– – Altele:
– – – Zahăr alb:
– Zahăr candel
– Altele

1701 12 90 100
1701 12 90 300
1701 12 90 500
1701 12 90 900
1701 91 00 000
1701 99 10 000
1701 99 10 900

16. Siropuri şi alte produse zaharoase
Codul NC

Descrierea mărfurilor

1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoză, maltoză, glucoză şi fructoză
chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr fără adaos de
coloranţi sau substanţe aromatizante; miere artificială,
amestecată cu miere naturală sau nu; caramel:
– Glucoză şi sirop de glucoză, care conţin în stare uscată cel
puţin 20 % dar cel mult 50 % din greutate fructoză:
– – Izoglucoză
– Care conţine în stare uscată 41 % sau mai mult din
greutate fructoză
– Altele
– Alte fructoze şi siropuri de fructoză, care conţin în stare uscată
peste 50 % din greutate fructoză:
– – Izoglucoză
– – Altele
– Altele, inclusiv zahăr invertit:
– – Izoglucoză
– – Miere artificială, amestecată sau neamestecată cu miere
naturală
– – Zaharuri şi melase caramelizate:
– – – Care conţin în stare uscată 50 % sau mai mult din greutate
zaharoză
– – Altele:
– Sorboză
– Altele
Preparate alimentare neincluse sau care nu sunt menţionate în
altă parte:
– Altele:
– – Siropuri de zahăr aromatizate sau colorate:
– – – Siropuri de izoglucoză
– – – Altele:
– – – – Altele

ex 1702 40
1702 40 10

1702 60
1702 60 10
1702 60 90
ex 1702 90
1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 90
2106
ex 2106 90
2106 90 30
2106 90 59

Codul
produsului

1702 40 10 100
1702 40 10 900
1702 60 10 000
1702 60 90 000
1702 90 30 000
1702 90 60 000
1702 90 71 000
1702 90 90 100
1702 90 90 900

2106 90 30 000
2106 90 59 000

17. Vin
Codul NC

Descrierea mărfurilor

2009

Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) şi de legume,
nefermentate şi fără adaos de alcool, cu adaos de zahăr sau alţi
îndulcitori sau nu:
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Codul
produsului

Codul NC

Descrierea mărfurilor

2009 60

– Suc de struguri (inclusiv must de struguri):
– – Cu o densitate mai mare de 1,33 g / cm3 la 20º C:
– – – Cu o valoare mai mică sau egală cu 22 ECU pe 100 Kg
greutate netă:
– Suc de struguri concentrat conform definiţiei din
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 822/871 anexa I pct.
6
– Altele
– – – Altele:
– Suc de struguri concentrat conform definiţiei din
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 822/871 anexa I pct.
6
– Altele
– – Cu o densitate mai mică sau egală cu 1,33 g / cm3 la 20º C:
– – – Cu o valoare mai mare de 18 ECU pe 100 Kg greutate
netă:
– – – – Concentrat:
– Must de struguri conform definiţiei din Regulamentul
Consiliului (CEE) nr. 822/871 anexa I la pct. 6
– Altele
– – – Cu o valoare mai mică sau egală cu 18 ECU pe 100 Kg
greutate netă:
– – – – Cu un conţinut de adaos de zahăr mai mare de 30 % din
greutate:
– – – – – Concentrat:
– Must de struguri conform definiţiei din anexa I la
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 822/871 pct. 6
– Altele
Vinuri din struguri proaspeţi, inclusiv vinuri îmbogăţite cu
alcool; must de struguri, altul decât cel de la poziţia nr. 2009:
– Alte vinuri: must de struguri nefermentaţi sau cu fermentaţia
oprită prin adaos de alcool:
– – În recipiente de maximum doi litri:
– – – Altele:
– – – – Cu o concentraţie de alcool în volum mai mică sau egală
cu 13 % vol:
– – – – – Altele:
– – – – – – Vinuri albe:
– Vin de masă, cu o concentraţie de alcool în
volum de minimum 9,5 % vol:
– De tipurile A II şi A III (exclusiv din soiurile
de viţă de vie Sylvaner, Müller-Thurgau sau
Riesling)
– Vinuri menţionate în art. 36 din Regulamentul
(CEE) nr. 822/87 în cantităţi care le depăşesc pe
cele produse în mod normal, stabilite conform
articolului menţionat anterior
– Altele
– Altele
– – – – – – Altele:
– Vin de masă roşu sau rosé cu o concentraţie de
alcool în funcţie de volum de cel puţin 9,5 % vol:
– De tipul R III şi vin rosé din soiurile de viţă de
vie Portugieser
– Vinuri menţionate în art. 36 din Regulamentul

2009 60 11

2009 60 19

2009 60 51

2009 60 71

2204

2204 21

2204 21 25

2204 21 29
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Codul
produsului

2009 60 11 100
2009 60 11 900
2009 60 19 100
2009 60 19 900

2009 60 51 100
2009 60 51 900

2009 60 71 100
2009 60 71 900

2204 21 25 110
2204 21 25 130

2204 21 25 190
2204 21 25 900

2204 21 29 110
2204 21 29 130

Codul NC

2204 21 35

2204 21 39

2204 21 49

2204 21 59

2204 29

2204 29 25

Descrierea mărfurilor
(CEE) nr. 822/87 în cantităţi care le depăşesc pe
cele produse în mod normal, stabilite conform
articolului menţionat anterior
– Altele
– Altele
– – – – Cu o concentraţie efectivă de alcool în volum mai mare
de 13 % vol dar mai mică sau egală cu 15 % vol:
– – – – – Altele:
– – – – – – Vinuri albe:
– Vinuri de masă:
– De tipurile A II şi A III (exclusiv din soiurile
de viţă de vie Sylvaner, Müller-Thurgau sau
Riesling)
– Vinuri de masă menţionate în art. 36 din
Regulamentul (CEE) nr. 822/87 în cantităţi care
le depăşesc pe cele produse în mod normal,
stabilite conform articolului menţionat anterior
– Altele
– Altele
– – – – – – Altele:
– Vin de masă roşu sau rosé:
– De tipul R III şi vin rosé din soiurile de viţă de
vie Portugieser
– Vinuri menţionate în art. 36 din Regulamentul
(CEE) nr. 822/87 în cantităţi care le depăşesc pe
cele produse în mod normal, stabilite conform
articolului menţionat anterior
– Altele
– Altele
– – – – Cu o concentraţie de alcool în volum mai mare de 15 %
vol dar mai mică sau egală cu 18 % vol:
– – – – – Altele:
– Vinuri de calitate produse în regiuni specifice
– Altele:
– Vinuri licoroase
– Altele
– – – – Cu o concentraţie de alcool în volum mai mare de 18 %
vol dar mai mică sau egală cu 22 % vol:
– – – – – Altele:
– Vinuri de calitate produse în regiuni specifice
– Altele:
– Vinuri licoroase
– Altele
– – Altele:
– – – Altele:
– – – – Cu o concentraţie de alcool în volum mai mică sau egală
cu 13 % vol:
– – – – – Altele:
– – – – – – Vinuri albe:
– Vin de masă, cu o concentraţie efectivă de alcool
în volum de minimum 9,5 % vol:
– De tipurile A II şi A III (exclusiv din soiurile
de viţă de vie Sylvaner, Müller-Thurgau sau
Riesling)
– Vinuri menţionate în art. 36 din Regulamentul
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Codul
produsului

2204 21 29 190
2204 21 29 900

2204 21 35 110
2204 21 35 130

2204 21 35 190
2204 21 35 900
2204 21 39 110
2204 21 39 130

2204 21 39 190
2204 21 39 900

2204 21 49 100
2204 21 49 910
2204 21 49 990

2204 21 59 100
2204 21 59 910
2204 21 59 990

2204 29 25 110
2204 29 25 130

Codul NC

2204 29 29

2204 29 35

2204 29 39

2204 29 49

2204 29 59

Descrierea mărfurilor
(CEE) nr. 822/87 în cantităţi care le depăşesc pe
cele produse în mod normal, stabilite conform
articolului menţionat anterior
– Altele
– Altele
– – – – – – Altele:
– Vin de masă roşu sau rosé cu o concentraţie
efectivă de alcool în volum de minimum 9,5 %
vol:
– De tipul R III şi vin rosé din soiurile de viţă de
vie Portugieser
– Vinuri menţionate în art. 36 din Regulamentul
(CEE) nr. 822/87 în cantităţi care le depăşesc pe
cele produse în mod normal, stabilite conform
articolului menţionat anterior
– Altele
– Altele
– – – – Cu o concentraţie efectivă de alcool în volum mai mare
de 13 % vol dar mai mică sau egală cu 15 % vol:
– – – – – Altele:
– – – – – – Vinuri albe:
– Vin de masă:
– De tipurile A II şi A III (exclusiv din soiurile
de viţă de vie Sylvaner, Müller-Thurgau sau
Riesling)
– Vinuri menţionate în art. 36 din Regulamentul
(CEE) nr. 822/87 în cantităţi care le depăşesc pe
cele produse în mod normal, stabilite conform
articolului menţionat anterior
– Altele
– Altele
– – – – – – Altele:
– Vin de masă roşu sau rosé:
– De tipul R III şi vin rosé din soiurile de viţă de
vie Portugieser
– Vinuri menţionate în art. 36 din Regulamentul
(CEE) nr. 822/87 în cantităţi care le depăşesc pe
cele produse în mod normal, stabilite conform
articolului menţionat anterior
– Altele
– Altele
– – – – Cu o concentraţie de alcool în funcţie de volum mai
mare de 15 % vol dar mai mic sau egal cu 18 % vol:
– – – – – Altele:
– Vinuri de calitate produse în regiuni specifice
– Altele:
– Vinuri licoroase
– Altele
– – – – Cu o concentraţie de alcool în volum mai mare de 18 %
vol dar mai mic sau egal cu 22 % vol:
– – – – – Altele:
– Vinuri de calitate produse în regiuni specifice
– Altele:
– Vinuri licoroase
– Altele
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Codul
produsului

2204 29 25 190
2204 29 25 900

2204 29 29 110
2204 29 29 130

2204 29 29 190
2204 29 29 900

2204 29 35 110
2204 29 35 130

2204 29 35 190
2204 29 35 900
2204 29 39 110
2204 29 39 130

2204 29 39 190
2204 29 39 900

2204 29 49 100
2204 29 49 910
2204 29 49 990

2204 29 59 100
2204 29 59 910
2204 29 59 990

Codul NC

Descrierea mărfurilor

ex 2204 30

– Alte musturi de struguri:
– – Altele:
– – – Cu o densitate mai mică sau egală cu 1,33 g / cm3 la 20º C
şi cu o concentraţie de alcool în volum mai mic sau egal cu 1 %
vol:
– Must de struguri concentrat conform definiţiei din
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 822/871 anexa I pct.
6
– Altele
– – – Altele:
– Must de struguri concentrat conform definiţiei din
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 822/871 anexa I pct.
6
– Altele

2204 30 91

2204 30 99

1

Codul
produsului

2204 30 91 100
2204 30 91 900
2204 30 99 100
2204 30 99 900

JO L 84, 27.03.1987, p. 1; concentraţia de alcool care se ia în considerare este concentraţia potenţială de alcool
în funcţie de volum.

18. Tutun
Codul NC

Descrierea mărfurilor

2401
ex 2401 10

Tutun neprelucrat; deşeuri de tutun:
– Tutun nedesprins de pe tulpină / curăţat:
– – Tutun de tip Virginia uscat cu fum şi tutun de tip Barley
uscat cu aer cald (inclusiv hibrizi Burley); tutun de tip Maryland
uscat cu aer cald şi tutun uscat la foc:
– – – Tutun de tip Virginia uscat cu fum:
– Balotat:
– Virgin D
– Virginia EL
– Virginia E
– Virginia P
– Alt tip de tutun:
– – – Tutun de tip Burley uscat cu aer cald (inclusiv hibrizi
Burley):
– Ambalat:
– Badischer Burley E
– Burley I
– Burley EL
– Burley E
– Burley P
– Alt tip de tutun:
– – – Tutun de tip Maryland uscat cu aer cald:
– Balotat:
– Alt tip de tutun
– – – Tutun uscat la foc:
– – – – Tip Kentucky:
– Balotat:
– Alt tip de tutun
– – Alt tip de tutun:
– – – Tutun de tip oriental uscat la soare:
– Ambalat:
– Xanti-Yaka
– Perustitza
– Samsun

2401 10 10

2401 10 20

2401 10 30

2401 10 41

2401 10 60
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Codul
produsului

2401 10 10 030
2401 10 10 260
2401 10 10 310
2401 10 10 330
2401 10 10 900

2401 10 20 020
2401 10 20 080
2401 10 20 250
2401 10 20 320
2401 10 20 340
2401 10 20 900
2401 10 30 090
2401 10 30 900
2401 10 41 100
2401 10 41 900

2401 10 60 130
2401 10 60 141
2401 10 60 142

Codul NC

2401 10 70

2401 10 80
2401 10 90

ex 2401 20

2401 20 10

2401 20 20

Descrierea mărfurilor
– Erzegovina
– Basmas
– Katerini şi soiuri similare
– Kaba Koulak clasic
– Elassona
– Kaba Koulak ne-clasic
– Myrodata Smyrne, Trapezous şi Phi I
– Myrodata Agrinion
– Zichnomyrodata
– Tsebelia
– Mayra
– Alt tip de tutun
– – – Tutun negru uscat cu aer:
– Balotat:
– Badischer Geudertheimer
– Paraguay
– Dragon vert şi hibrizi ai acestuia, Philippin, Petit
Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre
– Nijkerk
– Misionero
– Forchheimer Havana II c)
– Nostrano
– Beneventano
– Brasile Selvaggio
– Santa Fé
– Burley Fermenté
– Havana E
– Altele
– – – Tutun uscat cu fum:
– Tutun de tip auriu, ambalat
– Altele
– – – Alt tip de tutun:
– Balotat:
– Round Tip
– Scafati
– Sumatra I
– Round Scafati
– Alt tip de tutun
– Tutun parţial sau total desprins de pe tulpină / curăţat:
– – Tutun de tip Virginia uscat cu fum şi tutun deschis de tip
Burley uscat cu aer (inclusiv hibrizi Burley); tutun deschis de tip
Maryland uscat cu aer şi tutun uscat la foc:
– – – Tutun de tip Virginia uscat cu fum:
– Curăţat total, sub formă de benzi de cel puţin 0,5 cm,
balotat:
– Virgin D
– Virginia EL
– Virginia E
– Virginia P
– Alt tip de tutun
– – – Tutun deschis de tip Burley uscat cu aer (inclusiv hibrizi
Burley):
– Curăţat total, sub formă de benzi de cel puţin 0,5 cm,
ambalat:
– Badischer Burley E
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Codul
produsului
2401 10 60 150
2401 10 60 170
2401 10 60 180
2401 10 60 191
2401 10 60 192
2401 10 60 201
2401 10 60 202
2401 10 60 210
2401 10 60 220
2401 10 60 230
2401 10 60 240
2401 10 60 900
2401 10 70 010
2401 10 70 041
2401 10 70 042
2401 10 70 050
2401 10 70 060
2401 10 70 111
2401 10 70 112
2401 10 70 121
2401 10 70 122
2401 10 70 270
2401 10 70 280
2401 10 70 290
2401 10 70 900
2401 10 80 070
2401 10 80 900
2401 10 90 161
2401 10 90 162
2401 10 90 163
2401 10 90 300
2401 10 90 900

2401 20 10 030
2401 20 10 260
2401 20 10 310
2401 20 10 330
2401 20 10 900

2401 20 20 020

Codul NC

2401 20 30

2401 20 41

2401 20 60

2401 20 70

2401 20 80

Descrierea mărfurilor
– Burley I
– Burley EL
– Burley E
– Burley P
– Altele
– – – Tutun deschis de tip Maryland uscat cu aer:
– Curăţat total, sub formă de benzi de cel puţin 0,5 cm,
balotat
– Altele
– – – Tutun uscat la foc:
– – – – Tip Kentucky:
– Curăţat total, sub formă de benzi de cel puţin 0,5 cm,
balotat
– Altele
– – Altele:
– – – Tutun de tip oriental uscat la soare:
– De tip Tsebelia, curăţat total, sub formă de benzi de cel
puţin 0,5 cm, ambalat
– Alt tip de tutun
– – – Tutun negru uscat cu aer:
– Altele:
– Badischer Geudertheimer
– Paraguay
– Dragon vert şi hibrizi ai acestuia, Philippin, Petit
Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre
– Nijkerk
– Misionero
– Forchheimer Havana II c)
– Nostrano
– Beneventano
– Brasile Selvaggio
– Santa Fé
– Burley Fermenté
– Havana E
– Altele
– – – Tutun uscat cu fum:
– Tutun de tip auriu, curăţat total, sub formă de benzi de
cel puţin 0,5 cm, balotat
– Altele
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Codul
produsului
2401 20 20 080
2401 20 20 250
2401 20 20 320
2401 20 20 340
2401 20 20 900
2401 20 30 090
2401 20 30 900
2401 20 41 100
2401 20 41 900
2401 20 60 230
2401 20 60 900
2401 20 70 010
2401 20 70 041
2401 20 70 042
2401 20 70 050
2401 20 70 060
2401 20 70 111
2401 20 70 112
2401 20 70 121
2401 20 70 122
2401 20 70 270
2401 20 70 280
2401 20 70 290
2401 20 70 900
2401 20 80 070
2401 20 80 900

Nr. Celex: 31985R2220
REGULAMENTUL COMISIEI (CEE) nr. 2220/85
din 22 iulie 1985
de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanţii pentru produsele
agricole
COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene,
având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2727/75 din 29 octombrie 1975 privind
organizarea comună a pieţei în sectorul cerealelor4, modificat ultima dată de Regulamentul
(CEE) nr. 1018/845, în special art. 7 alin. (5), art. 8 alin. (4), art. 12 alin. (2), art. 15 alin. (3) şi
(5) şi art. 16 alin. (6) şi dispoziţiile corespunzătoare ale altor regulamente privind organizarea
comună a pieţei de produse agricole, precum şi alte dispoziţii ale regulamentelor privind
organizarea comună a pieţei, care, pentru punerea lor în practică, prevăd o garanţie,
având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 525/77 din 14 martie 1977 de instituire a
unui regim de ajutor pentru producţia de conserve de ananas6, modificat ultima dată de
Regulamentul (CEE) nr. 1699/857, în special art. 8,
având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1079/77 din 17 mai 1977 privind
impozitul de coresponsabilitate şi măsurile destinate lărgirii pieţei în sectorul laptelui şi
produselor lactate8, modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 1302/859, în special art.
3,
având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2169/81 din 27 iulie 1981 de stabilire a
normelor privind regimul de ajutor pentru bumbac10, modificat ultima dată de Regulamentul
(CEE) nr. 1462/8411, în special art. 5 alin. (3),
având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1431/82 din 18 mai 1982 de stabilire a
unor măsuri speciale pentru mazăre, fasole, bob mare şi lupin dulce12, modificat ultima dată
de Regulamentul (CEE) nr. 1485/8513, în special art. 3 alin. (5),
având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1677/85 din 11 iunie 1985 privind
sumele compensatorii în sectorul agricol14, în special art. 12,
întrucât numeroase dispoziţii ale regulamentelor comunitare în domeniul agriculturii prevăd
constituirea unei garanţii pentru a asigura plata sumelor datorate, în cazul nerespectării unei
4
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obligaţii; întrucât din experienţă reiese că această cerinţă este interpretată în practică în
moduri foarte diferite; întrucât, pentru a se evita condiţiile inegale de concurenţă, această
cerinţă trebuie definită într-o manieră completă;
întrucât trebuie definită, în special, forma garanţiei;
întrucât numeroase dispoziţii din regulamentele comunitare în domeniul agriculturii prevăd că
garanţia constituită se reţine dacă orice obligaţie garantată a fost încălcată, indiferent dacă
cerinţele erau principale, secundare sau subordonate; întrucât, în interesul unui tratament
echitabil, ar trebui stabilită o distincţie între consecinţele încălcării unei cerinţe principale sau
a uneia secundare sau subordonate; întrucât ar trebui în special să se prevadă, în cazurile în
care este permis acest lucru, ca doar o parte din garanţie să se reţină atunci când cerinţa
principală a fost efectiv respectată, deşi data limită stabilită pentru respectarea cerinţei a fost
puţin depăşită sau dacă o cerinţă subordonată nu a fost respectată;
întrucât distincţia între consecinţele nerespectării unei obligaţii nu ar trebui să se facă pe baza
obţinerii sau a refuzului unui avans; întrucât, în consecinţă, garanţiile constituite pentru
acordarea avansurilor sunt reglementate de norme speciale;
întrucât cheltuielile de constituire a unei garanţii, efectuate atât de partea care constituie
garanţia cât şi de autorităţile competente, pot să nu fie proporţionale cu suma a cărei plată este
asigurată prin garanţie, dacă această sumă este mai mică decât o anumită limită; întrucât
autorităţile competente ar trebui să aibă dreptul de a nu solicita o garanţie de plată cu o
valoare inferioară acestei limite; întrucât, în plus, autoritatea competentă trebuie abilitată să
nu solicite o garanţie atunci când calitatea persoanei care răspunde de respectarea obligaţiilor
face inutilă o astfel de solicitare;
întrucât o autoritate competentă ar trebui să aibă dreptul de a refuza sau de a înlocui o garanţie
oferită atunci când aceasta nu este considerată satisfăcătoare;
întrucât, în cazul în care acest lucru nu s-a făcut în altă parte, trebuie stabilit un termen pentru
prezentarea probelor necesare eliberării sumei garantate;
întrucât, în ceea ce priveşte rata reprezentativă utilizată pentru conversia în moneda naţională
a unei sume garantate exprimate în ECU, trebuie definită cauza menţionată în art. 5 din
Regulamentul (CEE) nr. 1676/85 din 11 iunie 1985 privind valoarea unităţii de calcul şi ratele
de conversie care trebuie aplicate în cadrul politicii agricole comune15;
întrucât ar trebui stabilită o procedură care trebuie urmată din momentul în care o garanţie a
fost declarată ca fiind reţinută;
întrucât Comisia trebuie să fie în măsură să urmărească punerea în aplicare a dispoziţiilor
privind garanţiile;
întrucât prezentul regulament stabileşte normele care se aplică în general tuturor sectoarelor şi
produselor, cu excepţia cazurilor în care există reglementări contrare prevăzute în legislaţia
comunitară specifică; întrucât reglementările specifice, stabilite pentru fiecare sector, se aplică
până în momentul în care sunt abolite sau modificate;
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întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizele tuturor
comitetelor de gestionare competente,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
TITLUL I
Domeniul de aplicare
Articolul 1
Prezentul regulament stabileşte dispoziţiile privind garanţiile ce trebuie acordate fie în baza
regulamentelor enumerate în continuare, fie conform regulamentelor de aplicare, cu excepţia
cazurilor în care există dispoziţii contrare prevăzute de regulamentele respective:
(a) regulamente privind organizarea comună a pieţei pentru anumite produse agricole:


℘ Regulamentul nr. 136/66/CEE (uleiuri şi grăsimi)16

℘ Regulamentul (CEE) nr. 804/68 (lapte şi produse lactate)17,
℘ Regulamentul (CEE) nr. 805/68 (carne de vită şi mânzat)18,
℘ Regulamentul (CEE) nr. 727/70 (tutun brut)19,
℘ Regulamentul (CEE) nr. 2358/71 (seminţe)20,
℘ Regulamentul (CEE) nr. 1035/72 (fructe şi legume)21,
℘ Regulamentul (CEE) nr. 2727/75 (cereale),
℘ Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 (carne de porc)22,
℘ Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 (ouă)23,
℘ Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 (carne de pasăre)24,
℘ Regulamentul (CEE) nr. 1418/76 (orez)25,
℘ Regulamentul (CEE) nr. 516/77 (produse prelucrate din legume şi fructe)26,
16
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℘ Regulamentul (CEE) nr. 1117/78 (furaje uscate)27,
℘ Regulamentul (CEE) nr. 337/79 (vin)28,
℘ Regulamentul (CEE) nr. 1837/80 (carne de oaie şi de capră)29,
℘ Regulamentul (CEE) nr. 1785/81 (zahăr)30,
℘ Regulamentul (CEE) nr. 3796/81 (produse pescăreşti)31;
(b) Regulamentul (CEE) nr. 525/77 (conserve de ananas);
(c) Regulamentul (CEE) nr. 1079/77 (impozitul de coresponsabilitate);
(d) Regulamentul (CEE) nr. 2169/81 (regimul de ajutor pentru bumbac);
(e) Regulamentul (CEE) nr. 1431/82 (măsuri speciale pentru mazăre, fasole, bob, bob mare şi
lupin dulce);
(f) Regulamentul (CEE) nr. 1677/85 (măsuri agromonetare).
Articolul 2
Prezentul regulament nu se aplică în cazul garanţiilor constituite pentru asigurarea plăţii
taxelor de import sau de export menţionate în art. 1 şi 10 din Directiva Consiliului
79/623/CEE32.
Articolul 3
În sensul prezentului regulament, se înţelege prin:
(a) „garanţie”, asigurarea că o sumă va fi plătită sau va fi reţinută de autoritatea competentă
dacă o anumită obligaţie nu este îndeplinită.
Prezentul regulament se aplică în toate cazurile în care regulamentele menţionate la art. 1
prevăd o garanţie corespunzătoare acestei definiţii, indiferent dacă se utilizează sau nu
termenul precis de „garanţie”;
(b) „garanţie globală”, o garanţie constituită pentru autoritatea competentă în vederea
asigurării respectării mai multor obligaţii;
(c) „obligaţie”, o cerinţă sau un ansamblu de cerinţe, impuse de un regulament, de a îndeplini
sau nu un act;

27

JO L 142, 30.05.1978, p. 2.
JO L 54, 05.03.1979, p. 1.
29
JO L 183, 16.07.1980, p. 1.
30
JO L 177, 01.07.1981, p. 4.
31
JO L 379, 31.12.1981, p. 1.
32
JO L 179, 17.07.1979, p. 31.
28

67

(d) „autoritate competentă”, fie autoritatea competentă să primească o garanţie, fie autoritatea
competentă să decidă dacă garanţia se eliberează sau se reţine, în funcţie de reglementarea
care se aplică.
TITLUL II
Solicitarea garanţiei
Articolul 4
Garanţia trebuie să fie constituită de sau în numele persoanei responsabile de plata sumei, în
cazul în care o obligaţie nu este îndeplinită.
Articolul 5
(1) Autoritatea competentă poate să nu solicite constituirea garanţiei dacă suma totală
garantată este mai mică de 100 ECU.
(2) În cazul aplicării dispoziţiilor alin. (1), partea interesată se angajează în scris să plătească
o sumă echivalentă cu cea care i-ar fi fost solicitată dacă ar fi constituit o garanţie care,
prin urmare, ar fi fost reţinută total sau parţial.
(3) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică în cazurile în care garanţia se referă la un
certificat de import, de export sau de stabilire în avans.
Articolul 6
Autoritatea competentă poate să nu solicite o garanţie dacă persoana responsabilă de
respectarea obligaţiilor este:
(a) un organism public care exercită funcţiile unei autorităţi publice;
(b) un organism privat care exercită astfel de funcţii sub controlul statului.
Articolul 7
(1) O garanţie a cărei valoare este stabilită în ECU se converteşte în monedă naţională pe baza
ratelor de schimb următoare:
(a) pentru garanţii privind avansurile: aceeaşi rată ca şi cea utilizată pentru a calcula valoarea
avansului;
(b) pentru garanţii privind prezentarea ofertelor, cu ocazia unei licitaţii comunitare: rata
valabilă în ultima zi a prezentării ofertelor;
(c) pentru alte garanţii: rata valabilă în ziua intrării în vigoare a garanţiei.
(2) Dacă a fost constituită o garanţie globală, rata care se aplică unei operaţiuni speciale este
rata în vigoare în ziua în care garanţia ar fi trebuit să intre în vigoare dacă nu ar fi fost
constituită o garanţie globală.
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TITLUL III
Formele garanţiei
Articolul 8
(1) O garanţie poate fi constituită:
(a) sub formă de depozit în numerar, conform definiţiilor de la art. 13 şi 14 şi/sau
(b) sub formă de cauţiune, conform definiţiei de la art. 16 alin. (1).
(2) Autoritatea competentă poate autoriza constituirea unei garanţii:
(a) sub forma unei ipoteci
şi/sau
(b) sub formă de fonduri blocate în bancă
şi/sau
(c) sub formă de creanţe recunoscute şi exigibile datorate unui organism public sau unor
fonduri publice, faţă de care nu există nici o creanţă prioritară
şi/sau
(d) sub formă de titluri negociabile în statul membru în cauză, cu condiţia ca ele să fie emise
sau garantate de statul respectiv
şi/sau
(e) sub formă de obligaţiuni emise de asociaţiile de credit ipotecar, înscrise la o bursă de
valori publice şi în vânzare pe piaţă, cu condiţia ca rangul lor de clasament pe planul
creditului să fie egal cu cel al obligaţiunilor de tezaur.
(3) Autoritatea competentă poate condiţiona acceptarea garanţiilor menţionate la alin. (2) de
respectarea condiţiilor complementare.
Articolul 9
Autoritatea competentă refuză să accepte sau solicită înlocuirea oricărei garanţii pe care o
consideră neadaptată sau insuficientă sau care nu asigură o acoperire pe o perioadă de timp
corespunzătoare.
Articolul 10
(1)

(a) Bunul ipotecat în conformitate cu art. 8 alin. (2) lit. (a) sau titlurile negociabile şi
obligaţiunile menţionate la art. 8 alin. (2) lit. (d) şi (e) trebuie să aibă, la data constituirii
garanţiei, o valoare realizabilă de cel puţin 115% din valoarea garanţiei solicitate.
69

(b) Valoarea realizabilă a titlurilor negociabile şi a obligaţiunilor se calculează pe baza
ultimei cotaţii disponibile.
(c) O autoritate competentă nu poate accepta o garanţie de tipul celor menţionate la art. 8
alin. (2) lit. (a), (d) şi (e) decât dacă partea care oferă această garanţie se angajează în
scris fie să acorde o garanţie complementară, fie să înlocuiască garanţia originală, dacă
valoarea realizabilă a bunului, a titlurilor sau a obligaţiunilor a fost, pe o perioadă de 3
luni, mai mică de 105% din valoarea garanţiei solicitate. Acest angajament scris nu
este necesar dacă este prevăzut prin legislaţia naţională. Autoritatea competentă
verifică periodic valoarea bunurilor, a titlurilor şi a obligaţiunilor.
(2) (a) Valoarea realizabilă a unei garanţii de tipul celor menţionate în art. 8 alin. (2) lit. (a),
(d) şi (e) se stabileşte de către autoritatea competentă ţinându-se cont de cheltuielile de
realizare prevăzute.
(b) Partea care constituie garanţia va prezenta, la cererea autorităţii competente, dovada
valorii sale realizabile.
Articolul 11
(1) Orice garanţie poate fi înlocuită cu o alta.
Totuşi, înlocuirea este condiţionată de autorizarea de către autoritatea competentă în
următoarele cazuri:
(a) atunci când garanţia este reţinută, fără a fi efectiv încasată
sau
(b) atunci când garanţia de înlocuire corespunde unuia dintre tipurile de garanţie menţionate
în art. 8 alin. (2).
(2) O garanţie globală poate fi înlocuită cu altă garanţie globală cu condiţia ca noua garanţie
globală să acopere cel puţin partea din garanţia globală iniţială care, în momentul înlocuirii
garanţiei, trebuie să asigure respectarea uneia sau a mai multor obligaţii asumate.
Articolul 12
Garanţia trebuie constituită sau plătită în moneda statului membru în care se găseşte
autoritatea competentă.
Articolul 13
Dacă un depozit în numerar se efectuează prin virament, nu se va considera că acesta
constituie o garanţie decât atunci când autoritatea competentă are siguranţa că poate dispune
de suma respectivă.
Articolul 14
(1) Un cec a cărui plată este garantată de o instituţie financiară acreditată în acest sens de
statul membru din care face parte autoritatea competentă interesată este considerat depozit
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în numerar. Autoritatea competentă nu este obligată să prezinte un cec garantat pentru
plată decât la expirarea perioadei de garanţie.
(2) Un alt cec decât cel menţionat la alin. (1) nu constituie o garanţie decât atunci când
autoritatea competentă are siguranţa că poate dispune de suma respectivă.
(3) Toate cheltuielile efectuate de către instituţiile financiare sunt suportate de către partea
care constituie garanţia.
Articolul 15
Nu se acordă nici o dobândă părţii care constituie o garanţie sub formă de depozit în numerar.
Articolul 16
(1) Garantul trebuie să aibă rezidenţa sau un sediu în Comunitate şi, sub rezerva dispoziţiilor
tratatului privind libera prestaţie a serviciilor, să fie acceptat de autoritatea competentă a
statului membru în care s-a constituit garanţia. Garantul se angajează să prezinte o garanţie
scrisă.
(2) Garanţia scrisă trebuie cel puţin:
(a) să precizeze obligaţia sau, în cazul unei garanţii globale, tipul/tipurile de obligaţii a căror
respectare este garantată de plata unei sume de bani;
(b) să indice valoarea maximă pentru care se angajează garantul;
(c) să specifice că garantul se angajează, în solidar cu persoana care trebuie să respecte
obligaţia, să plătească, în termen de 30 de zile de la solicitarea autorităţii competente şi în
limitele garanţiei, orice sumă datorată, atunci când o garanţie este reţinută.
(3) Autoritatea competentă poate accepta din partea garantului o comunicare scrisă care
constituie o garanţie scrisă. În acest caz, autoritatea competentă ia măsurile necesare pentru a
se asigura de autenticitatea acesteia.
(4) Când a fost prezentată o garanţie globală scrisă, autoritatea competentă stabileşte
procedura prin care garanţia globală respectivă, totală sau parţială, să fie alocată unei obligaţii
speciale.
Articolul 17
Imediat ce o parte dintr-o garanţie globală este alocată unei obligaţii speciale, soldul
disponibil din garanţia globală trebuie actualizat.
TITLUL IV
Avansurile
Articolul 18
Dispoziţiile prezentului titlu:
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— se aplică în toate cazurile în care o reglementare specifică prevede că o sumă poate fi
acordată înainte de îndeplinirea unei obligaţii,
— se aplică plăţilor în avans efectuate în temeiul Regulamentului Consiliului (CEE) nr.
565/8033.
Articolul 19
(1) Garanţia se eliberează dacă:
(a) s-a stabilit dreptul la acordarea definitivă a sumei acordate în avans
sau dacă
(b) avansul a fost rambursat, mărit cu procentul prevăzut de reglementarea comunitară
specifică.
(2) Imediat după depăşirea datei limită pentru demonstrarea dreptului la acordarea definitivă a
sumei avansate fără ca dovada acestui drept să fie furnizată, autoritatea competentă aplică
neîntârziat procedura prevăzută în art. 29.
Totuşi, dacă legislaţia comunitară prevede acest lucru, dovada poate să fie prezentată şi după
această dată limită, o dată cu rambursarea parţială a garanţiei.
(3) Dacă dispoziţiile privind forţa majoră, conţinute în legislaţia comunitară, prevăd că
rambursarea nu trebuie să depăşească suma acordată în avans, se aplică următoarele condiţii
suplimentare:
(a) circumstanţele invocate drept cazuri de forţă majoră sunt notificate autorităţii competente
în termen de 30 de zile din ziua în care partea interesată a luat cunoştinţă de circumstanţele
care ar putea justifica un caz de forţă majoră;
(b) partea interesată rambursează suma acordată în avans sau partea vizată din suma acordată
în avans în termen de 30 de zile de la data emiterii cererii de rambursare de către
autoritatea competentă.
Atunci când condiţiile menţionate la lit. (a) şi (b) nu sunt respectate, condiţiile de rambursare
sunt aceleaşi ca în cazurile în care nu există nici un caz de forţă majoră.
TITLUL V
Garanţii eliberate, garanţii reţinute altele decât cele menţionate în titlul IV
Articolul 20
(1) O obligaţie poate conţine cerinţe principale, secundare şi subordonate.
(2) O cerinţă principală este o cerinţă de îndeplinire sau neîndeplinire a unui act,
fundamentală pentru obiectivele menţionate în regulamentul care o impune.
33
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(3) O cerinţă secundară este o cerinţă de respectare a unui termen acordat pentru
respectarea unei cerinţe principale.
(4) O cerinţă subordonată este oricare altă cerinţă prevăzută de un regulament.
(5) Prezentul titlu nu se aplică în cazul în care reglementarea comunitară specifică nu a
stabilit cerinţa sau cerinţele principale.
Articolul 21
Garanţia se eliberează de îndată ce se prezintă dovada prevăzută în acest scop, atestând că
toate cerinţele principale, secundare şi subordonate au fost respectate.
Articolul 22
(1) O garanţie este reţinută în totalitate pentru cantitatea pentru care o cerinţă principală
nu a fost respectată.
(2) Se consideră că o cerinţă principală nu a fost respectată dacă dovada corespunzătoare
nu este prezentată în termenul acordat în acest scop, cu excepţia cazurilor de forţă
majoră.
Procedura prevăzută în art. 29 pentru recuperarea sumei reţinute se aplică imediat.
(3) Dacă dovada respectării cerinţei sau a cerinţelor principale este adusă în termen de 18
luni de la terminarea perioadei menţionate la alin. (2), se rambursează 85% din suma
reţinută.
Dacă dovada respectării cerinţei sau a cerinţelor principale este adusă în termen de 18 luni de
la terminarea perioadei menţionate la alin. (2) şi dacă cerinţa secundară aferentă nu a fost
respectată, suma rambursată este egală cu suma care ar fi eliberată în cazul aplicării art. 3 alin.
(2), din care se scad 15% din partea vizată a sumei garantate.
(4) Nu se efectuează nici o rambursare a sumei reţinute în cazul în care dovada respectării
cerinţei sau cerinţelor principale este adusă după expirarea celor 18 luni menţionate la
alin. (3).
Articolul 23
(1) Dacă, în termenul stabilit în acest scop, se face dovada că cerinţa sau cerinţele
principale au fost respectate în timp ce o cerinţă secundară nu a fost respectată, se
eliberează o parte a garanţiei, iar restul sumei asigurate se reţine. Procedura prevăzută
în art. 29 pentru recuperarea sumei reţinute se aplică imediat.
(2) Procentul de eliberare a garanţiei corespunde garanţiei care acoperă partea respectivă
din suma garantată, din care se scad:
(a) 15%
(b) —10% din suma rămasă după scăderea celor 15% pentru fiecare zi:
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℘ de depăşire a unui termen maxim egal sau mai mic de 40 zile,
℘ de nerespectare a unui termen minim egal sau mai mic de 40 de zile,
℘ 5% din suma rămasă după scăderea celor 15% pentru fiecare zi:
℘ de depăşire a unui termen maxim cuprins între 41 şi 80 de zile,
℘ de nerespectare a unui termen minim cuprins între 41 şi 80 de zile,
℘ 2% din suma rămasă după scăderea celor 15% pentru fiecare zi:
℘ de depăşire a unui termen maxim, egal sau mai mare de 81 de zile,
℘ de nerespectare a unui termen minim, egal sau mai mare de 81 de zile.
(3)

Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică termenelor privind cererile sau
utilizarea licenţelor de import şi de export şi certificatelor de fixare în avans,
termenelor privind stabilirea taxelor la import şi export şi a restituirilor la export
prin licitaţie.
Articolul 24

(1) Nerespectarea uneia sau a mai multor cerinţe subordonate duce la reţinerea a 15% din
partea vizată a sumei garantate.
(2) Procedura prevăzută în art. 29 pentru recuperarea sumei reţinute se aplică imediat.
(3) Prezentul articol nu se aplică în cazul aplicării art. 22 alin. (3).
Articolul 25
Dacă se face dovada că toate cerinţele principale au fost respectate dar că atât o cerinţă
secundară, cât şi una subordonată nu au fost respectate, se aplică art. 23 şi 24, iar suma care
va fi reţinută este egală cu suma reţinută prin aplicarea art. 23, la care se adaugă 15% din
suma care ar fi fost eliberată dacă toate cerinţele subordonate ar fi fost respectate.
Articolul 26
Valoarea totală a sumei reţinute nu poate depăşi 100% din partea vizată a sumei garantate.
Articolul 27
(1) O garanţie se eliberează parţial la cerere, dacă dovada prevăzută în acest sens se face
pentru o parte din cantitatea de produs, cu condiţia ca această parte să nu fie mai mică decât o
cantitate minimă stabilită în regulamentul de impunere a garanţiei.
În cazul în care normele comunitare specifice nu prevăd o cantitate minimă, autoritatea
competentă poate limita ea însăşi numărul de părţi eliberate din orice garanţie şi poate stabili
o sumă minimă pentru orice eliberare de acest tip.
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(2) Înainte de eliberarea totală sau parţială a garanţiei, autoritatea competentă poate solicita
prezentarea unei cereri de eliberare în scris.
(3) În cazul în care o garanţie acoperă, conform art. 10 alin. (1), mai mult de 100% din suma
care trebuie garantată, partea garanţiei care depăşeşte procentul de 100% se eliberează atunci
când restul sumei garantate este definitiv eliberat sau reţinut.
Articolul 28
(1) Dacă nu este prevăzut nici un termen pentru prezentarea dovezilor necesare în vederea
eliberării unei garanţii, el va fi de:
(a) 12 luni de la termenul stabilit pentru respectarea cerinţei sau cerinţelor principale
sau
(b) dacă un astfel de termen nu este precizat, 12 luni de la data la care au început să fie
respectate cerinţa sau cerinţele principale.
(2) Perioada prevăzută la alin. (1) nu trebuie să depăşească 3 ani de la data la care garanţia a
fost acordată obligaţiei în cauză, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.
TITLUL VI
Dispoziţii generale
Articolul 29
Atunci când autoritatea competentă are cunoştinţă de elementele care conduc la reţinerea
totală sau parţială a garanţiei, ea va cere fără întârziere părţii interesate să plătească suma
reprezentând garanţia reţinută, această plată trebuind să fie efectuată în termen de maximum
30 de zile calculate din ziua emiterii cererii.
În cazul în care plata nu a fost efectuată în termenul stabilit, autoritatea competentă:
(a) încasează fără întârziere garanţia menţionată în art. 8 alin. (1) lit. (a);
(b) solicită fără întârziere ca garantul menţionat în art. 8 alin. (1) lit. (b) să efectueze plata, iar
plata trebuie să fie efectuată în termen de maximum 30 de zile începând din ziua emiterii
cererii;
(c) adoptă fără întârziere măsurile necesare pentru ca:
(i)

garanţiile menţionate în art. 8 alin. (2) lit. (a), (c), (d), şi (e) să fie convertite în
numerar pentru ca suma reţinută să-i fie pusă la dispoziţie;

(ii)

fondurile blocate în bancă să-i fie puse la dispoziţie.

Autoritatea competentă încasează definitiv garanţia menţionată în art. 8 alin. (1) lit. (a) fără a
cere, în prealabil, părţii interesate să efectueze plata respectivă.
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Articolul 30
Conform procedurii prevăzute în articolul 38 din Regulamentul nr. 136/66/CEE şi în alte
articole corespunzătoare din alte regulamente privind organizarea comună a pieţei, Comisia
poate prevedea derogări de la dispoziţiile precedente.
TITLUL VI
Comunicările
Articolul 31
(1) Statele membre aduc la cunoştinţa Comisiei, cel târziu la data de 31 iulie, numărul total şi
valoarea totală a garanţiilor obţinute în anul precedent, indiferent de stadiul la care a ajuns
procedura menţionată în art. 29, indicând garanţiile care sunt alocate statelor membre şi cele
care sunt alocate Comisiei.
(2) Informaţiile menţionate la alin. (1) vor fi furnizate pentru fiecare dispoziţie comunitară
care prevede o garanţie.
(3) Informaţiile referitoare la garanţiile de 1 000 ECU sau mai puţin nu se comunică.
(4) Informaţiile cuprind atât sumele plătite direct de către partea interesată, cât şi sumele
recuperate prin realizarea garanţiei.
(5) Comisia transmite statelor membre un rezumat al informaţiilor prevăzute în temeiul
prezentului articol.
Articolul 32
(1) Statele membre informează Comisia în legătură cu tipurile de instituţii autorizate să fie
garante, precum şi cu condiţiile aferente. Schimbările care intervin în tipurile de instituţii
autorizate şi în condiţiile aferente sunt de asemenea notificate. Comisia informează la rândul
său celelalte state membre.
(2) Statele membre ale căror autorităţi competente aplică dispoziţiile art. 8 alin. (2)
informează Comisia în legătură cu tipurile de garanţii acceptate în temeiul dispoziţiilor
menţionate, precum şi în legătură cu condiţiile aferente.
Articolul 33
Prezentul regulament intră în vigoare la 1 martie 1986.
El se aplică garanţiilor acordate cu începere de la această dată şi garanţiilor globale care sunt
utilizate cu începere de la această dată pentru a asigura respectarea uneia sau a mai multor
obligaţii speciale.
La cererea părţii interesate, prezentul regulament se aplică garanţiilor constituite înainte de
data respectivă, care nu au fost încă eliberate sau reţinute.
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 22 iulie 1985.
Pentru Comisie
Frans ANDRIESSEN
Vicepreşedinte
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Nr. Celex: 31989R3745
REGULAMENTUL COMISIEI (CEE) nr. 3745/89
din 13 decembrie 1989
de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2220/85 de stabilire a normelor comune de
aplicare a regimului de garanţii pentru produsele agricole
COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene,
având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1491/85 din 23 mai 1985 de stabilire a
unor măsuri speciale pentru seminţele de soia34, modificat ultima dată de Regulamentul (CEE)
nr. 2217/8835, în special art. 2 alin. (8),
întrucât art. 1 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2220/8536, modificat ultima dată de
Regulamentul (CEE) nr. 1181/8737, face trimitere la regulamentele comunitare din domeniul
agriculturii care prevăd depunerea unei garanţii care să asigure plata unei sume datorate
pentru nerespectarea unei anumite obligaţii;
întrucât nici Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1491/85, nici Regulamentul Consiliului
(CEE) nr. 2194/85 din 25 iulie 1985 de adoptare a anumitor norme generale privind măsurile
speciale pentru seminţele de soia38, modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr.
1231/8939, în ciuda faptului că instituie un regim de garanţii, nu sunt menţionate în art. 1 din
Regulamentul (CEE) nr. 2220/85; întrucât, prin urmare, pentru a permite o interpretare
uniformă care să cuprindă regimul menţionat anterior, Regulamentul (CEE) nr. 2220/85 ar
trebui să fie completat corespunzător;
întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul tuturor
comitetelor de gestionare competente;
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
La art. 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85 se adaugă lit. (g) de mai jos:
„(g) Regulamentul (CEE) nr. 1491/95 (seminţe de soia)*
———————
* JO L 151, 10.06.1985, p. 15.”
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JO L 205, 03.08.1985, p. 5.
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JO L 113, 30.04.1987, p. 31.
38
JO L 204, 02.08.1985, p. 1.
39
JO L 128, 11.05.1989, p. 24.
35
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Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 1989.
Pentru Comisie
Ray MAC SHARRY
Membru al Comisiei
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Nr. Celex: 31999R1932
REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1932/1999
din 9 septembrie 1999
de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2220/85 de stabilire a normelor comune de
aplicare a regimului de garanţii pentru produsele agricole
COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,
având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1766/92 din 30 iunie 1992 privind
organizarea comună a pieţei de cereale40, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr.
1253/199941, în special art. 5, art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (3), art. 8 alin. (5), art. 9 alin. (2), art.
13, art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2) şi art. 21, şi dispoziţiile corespunzătoare ale altor
regulamente privind organizarea comună a pieţei de produse agricole, ca şi alte dispoziţii ale
regulamentelor privind organizarea comună a pieţei, care, pentru punerea lor în practică,
prevăd o garanţie,
având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 525/77 din 14 martie 1977 de instituire a
unui regim de ajutor pentru producţia de conserve de ananas42, modificat ultima dată de
Regulamentul (CE) nr. 1699/8543, în special art. 8,
având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1554/95 din 29 iunie 1995 de stabilire a
normelor generale privind regimul de ajutor pentru bumbac44, modificat ultima dată de
Regulamentul (CE) nr.1419/9845, în special art. 11 alin. (1),
având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1765/92 din 30 iunie 1992 de stabilire a
unui regim de ajutor pentru producătorii anumitor culturi arabile46, modificat ultima dată de
Regulamentul (CE) nr. 1624/9847, în special art. 12 şi 16,
(1) întrucât numeroase dispoziţii ale regulamentelor comunitare în domeniul agriculturii
prevăd constituirea de garanţii şi posibila reţinere a acestora;
(2) întrucât trimiterile la câteva regulamente privind stabilirea domeniului de aplicare a
Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2220/8548, modificat ultima dată de Regulamentul
(CE) nr. 3403/9349 trebuie actualizate pentru o mai mare claritate;
(3) întrucât, în scopul simplificării administrării regimului de garanţii, anumite dispoziţii
privind depunerea şi reţinerea sumelor mici şi calcularea dobânzii ar trebui modificate;
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(4) întrucât art. 31 şi 32 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85 prevăd ca statele membre să
comunice anumite informaţii Comisiei privind aplicarea regimului de garanţii;
(5) întrucât procedura de lichidare a conturilor a fost modificată de Regulamentul Consiliului
(CE) nr. 1287/95 din 22 mai 1995 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 729/70
privind finanţarea politicii agricole comune50, şi de Regulamentul Comisiei (CE) nr.
1663/95 din 7 iulie 1995 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului
(CEE) nr. 729/70 privind procedura de lichidare a conturilor FEOGA, secţiunea
Garantare51, modificat de Regulamentul (CE) nr. 896/9752 ;
(6) întrucât s-a constatat că transmiterea informaţiilor la care se face referire în art. 31 şi 32
din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85 nu mai este de interes sistematic pentru Comisie,
aşa cum era în cadrul procedurii anterioare de lichidare a conturilor; întrucât, în plus,
noua procedură de lichidare a conturilor a simplificat informaţiile care trebuie transmise
de către statele membre;
(7) întrucât aceste informaţii trebuie să fie în continuare disponibile;
(8) întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul
comitetelor de gestionare competente,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Regulamentul (CEE) nr. 2220/85 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 se înlocuieşte cu următorul text:
„Articolul 1
Prezentul regulament stabileşte dispoziţiile privind garanţiile ce urmează a fi constituite, fie în
baza regulamentelor enumerate în continuare, fie conform regulamentelor de aplicare, cu
excepţia cazurilor în care există dispoziţii contrare prevăzute de regulamentele respective:
(a) regulamente privind organizarea comună a pieţelor pentru anumite produse agricole:
-

Regulamentul Consiliului nr. 136/CEE (uleiuri şi grăsimi) (1)

-

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 804/68 (lapte şi produse lactate) (2)

-

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 805/68 (carne de vacă şi mânzat)(3)

-

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2358/71 (seminţe) (4).

-

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2200/96 (fructe şi legume) (5),

-

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2759/75 (carne de porc) (6),
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-

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2771/75 (ouă) (7),

-

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2777/75 (carne de pasăre) (8),

-

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 3072/95 (orez) (9),

-

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 603/95 (furaje uscate) (10),

-

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1785/81 (zahăr) (11),

-

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2201/96 (produse prelucrate din fructe şi
legume)(12),

-

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 822/87 (vin)(13),

-

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2467/98 (carne de oaie şi carne de capră)(14),

-

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1766/92 (cereale)(15),

-

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2075/92 (tutun brut)(16),

-

Regulamentul Consiliului
acvacultură)(17);

(CEE)

nr.

3759/92

(produse

pescăreşti

şi

de

(b) Regulamentul (CEE) nr. 525/77 (ananas conservat);
(c) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1554/95 (regimul de ajutor pentru bumbac) (18);
(d) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1765/92 (regim de susţinere pentru producătorii de
anumite culturi arabile)(19)
________________________
(1) JO L 172, 30.09.1966, p. 3025/66
(2) JO L 148, 28.06.1968, p. 13
(3) JO L 148, 28.06.1968, p. 24
(4) JO L 246, 05.11.1971, p. 1.
(5) JO L 297, 21.11.1996, p. 1.
(6) JO L 282, 01.11.1975, p. 1.
(7) JO L 282, 01.11.1975, p. 49
(8) JO L 282, 01.11.1975,p. 77
(9) JO L 329, 30.12.1995, p. 18
(10)JO L 63, 21.03.1995, p. 1.
(11)JO L 177, 01.07.1981, p. 4.
(12)JO L 297, 21.11.1996, p. 29
(13)JO L 84, 27.03.1987, p. 1.
(14)JO L 312, 20.11.1998, p. 1.
(15)JO L 181, 01.07.1992, p. 21.
(16)JO L 215, 30.07.1992, p. 70.
(17)JO L 388, 31.12.1992, p. 1.
(18)JO L 148, 30.06.1995, p. 48.
(19)JO L 181, 01.07.1992, p. 12”;
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2. Art. 2 se înlocuieşte cu următorul text:
„Articolul 2
Prezentul regulament nu se aplică garanţiilor constituite pentru asigurarea plăţii taxelor de
import şi export menţionate în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/92 (*)
______________________
(*) JO L 302, 19.10.1992, p.1”;
3. În art. 5 alin. (1), „100 ECU” se înlocuieşte cu „500 EUR”;
4. Art. 5 alin. (3) se elimină;
5. În art. 12 alin. (2) şi (3), „20 ECU” se înlocuieşte cu „60 EUR”;
6. În art. 12 alin. (4), al doilea paragraf se elimină;
7. În art. 29 alin. (2), „20 ECU” se înlocuieşte cu „60 EUR”;
8. În art. 29 alin. (3), după primul paragraf se adăugă următorul paragraf:
„În cazurile în care în urma rezultatului unui recurs, părţii interesate i se cere să plătească
suma reţinută, în interval de 30 de zile, statul membru poate accepta, în vederea calculării
dobânzii, ca plata să se facă în a 20-a zi de la data unei astfel de solicitări”;
9. „Comunicări” din titlul Titlului VII se înlocuieşte cu „Informări”;
10. Art. 31 se înlocuieşte cu următorul text:
„Articolul 31
1. Statele membre păstrează la dispoziţia Comisiei numărul şi suma totală a garanţiilor
reţinute, pentru fiecare an, indiferent care este stadiul procedurii din art. 29 la care s-a
ajuns, făcând deosebirea în fiecare caz între cele alocate bugetelor naţionale, şi cele
alocate bugetului Comunităţii.
2. Informaţiile menţionate în alin. 1 sunt stabilite pentru toate garanţiile reţinute pentru o
sumă mai mare de 1000 EUR, ca şi pentru fiecare dispoziţie comunitară care prevede
constituirea unei garanţii.
3. Informaţiile cuprind atât sumele plătite direct de către partea interesată, cât şi sumele
recuperate prin realizarea garanţiei”;
11. Art. 32 se înlocuieşte cu următorul text:
„Articolul 32
Statele membre păstrează la dispoziţia Comisiei următoarele informaţii:
(a) tipurile de instituţii autorizate să acţioneze în calitate de garanţi şi cerinţele
stabilite;
(b) tipurile de garanţii acceptate conform art. 8 alin. (2) şi cerinţele stabilite”;
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Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a şaptea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 9 septembrie 1999.
Pentru Comisie
Franz FISCHLER
Membru al Comisiei
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