- în perioada de douăsprezece luni care precedă imediat
depunerea acestei cereri şi
- în perioada de douăsprezece luni care precedă imediat
perioada de douăsprezece luni menţionată la prima liniuţă.
Pe cererea de licenţă nu poate figura decât un singur număr
de ordine dintre cele care figurează în Anexa I la prezentul
regulament. Cererea se poate referi la mai multe produse
având coduri NC diferite.
c) Regulamentul (CE) nr. 616/2007
La momentul depunerii primei sale cereri privind o anumită
perioadă contingentară, solicitantul unei licenţe de import,
furnizeaza dovada ca a importat, în timpul fiecareia dintre
cele două perioade menţionate la art.5 din Regulamentul
(CE) nr. 1301/2006, a cel puţin 50 de tone de produse
incluse in Anexa I partea XX la Regulamentul (UE)
nr.1308/2013 sau de preparate de la codul NC 0210 99 39
astfel:
- în perioada de douăsprezece luni care precedă imediat
depunerea acestei cereri şi
- în perioada de douăsprezece luni care precedă imediat
perioada de douăsprezece luni menţionată la prima liniuţă.
Pe cererea de licenţă nu poate figura decât un singur număr
de ordine dintre cele care figurează în Anexa I la prezentul
regulament;
Pentru grupele 3, 6 si 8, fiecare solicitant poate prezenta
mai multe cereri de licente de import pentru produse din
aceeasi grupa in cazul in care acestea sunt originare din tari
diferite.
Pentru grupa 5 la momentul depunerii primei sale cereri
privind o anumită perioadă contingentară, solicitantul de
drepturi, furnizeaza dovada ca a importat, în timpul
fiecareia dintre cele două perioade menţionate la art.5 din
Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, cel puţin 250 de tone de
produse incluse in Anexa I partea XX la Regulamentul (UE)
nr.1308/2013 sau de preparate de la codul NC 0210 99 39
astfel:
- în perioada de douăsprezece luni care precedă imediat
depunerea acestei cereri şi
- în perioada de douăsprezece luni care precedă imediat
perioada de douăsprezece luni menţionată la prima liniuţă.
In momentul prezentarii primei sale cereri referitoare la
perioada contingentara data, solicitantul unei licente de
import poate furniza dovada ca a transformat, in timpul
fiecareia dintre cele doua perioade cel putin 1000 de tone
de carne de pasare de la codurile NC 0207 sau 0210 in
preparate din carne de pasare de la codul 1602 prevazute
de Reg. (CEE) nr. 1234/2007 sau in preparate omogenizate

de la codul NC 1602 10 00 care nu contin alt tip de carne
decat cea de pasare.
Prin transformator se intelege orice persoana inscrisa in
registrul national de TVA al statului membru in care este
stabilita, care furnizeaza dovada activitatii de transformare
sub forma oricarui document comercial care sa fie acceptat
de statul membru in cauza.
Pe cererea de licenţă nu poate figura decât un singur număr
de ordine dintre cele care figurează în Anexa I la prezentul
regulament;
5. Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 413/2014
La momentul depunerii primei sale cereri privind o anumită
perioadă contingentară, solicitantul de drepturi, furnizeaza
dovada ca a importat produse incadrate la codurile NC
0207, 02109939, 160231, 160232 sau 16023921 pentru
perioada de 12 luni imediat anterioare perioadei contingentare de import. Cantitatea totala care face obiectul acestor
dovezi, devine cantitate de referinta, cantitate pentru care
se pot depune cererile de drepturi de import pentru fiecare
din subperioade contingentare.
6. Cantităţi pentru care se pot depune cereri
În funcţie de contingentele pentru care operatorii economici
depun cereri, regulamentele europene din sectorul cărnii de
pasăre stabilesc cantităţile minime şi maxime pentru care
operatorii economici pot depune cereri.
- Pentru Reg. (CE) nr. 1385/2007, Reg. (CE) nr. 1384/2007,
Reg. (CE) nr.1383/2007, Reg. (CE) nr. 533/2007, Reg. (CE)
nr. 536/2007, cererea de licenţă trebuie să se refere la cel
puţin 10 tone şi la cel mult 10% din cantitatea disponibilă
pentru contingentul respectiv în timpul subperioadei în
cauză;
- Pentru Regulamentul (CE) nr. 616/2007, cererea de
licenţă trebuie să vizeze:
● pentru grupele 2 si 3, cererile de licenta pot fi depuse
pentru cel mult 5% din cantitatea disponibila pentru
contingentul respectiv in cursul perioadei sau subperioadei
in cauza;
● pentru grupele 3, 6 si 8, cantitatea minima pentru care
trebuie depusa cererea de licenta este redusa la 10 tone;
● pentru grupa 5, cererile de drepturi de import trebuie
depuse pentru cel putin 100 de tone si pentru cel mult 10%
din cantitatea disponibila pentru contingentul respectiv in
cursul subperioadei in cauza;
Cantităţile anuale se regăsesc în Anexa I a fiecărui
regulament.
- Pentru Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr.
413/2014 cantitatea aferenta unei cereri de drepturi nu
poate depasi 25% din cantitatea de referinta.
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INFORMAŢII GENERALE PRIVIND
CONTINGENTELE TARIFARE DE IMPORT
ÎN SECTORUL CARNII DE PASARE
Informatiile prezentate mai jos se refera la importurile din
tari terte, conform contingentelor deschise prin
regulamentele mentionate
1 . Regulamente aplicabile
● Reg. (CE) nr.1385/2007 de stabilire a normelor de
aplicare a Reg. (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce
priveşte deschiderea şi modul de gestionare a anumitor
contingente tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre
● Reg. (CE) nr.1384/2007 de stabilire a normelor de
aplicare a Reg. (CE) nr. 2398/96 al Consiliului în ceea ce
priveşte deschiderea şi modul de gestionare a anumitor
contingente pentru importul în cadrul Comunităţii a
produselor din sectorul cărnii de pasăre originare din Israel;
● Reg. (CE) nr.533/2007 privind deschiderea şi gestionarea
unor contingente tarifare în sectorul cărnii de pasăre;
● Reg. (CE) nr.536/2007 privind deschiderea şi modul de
gestionare a unui contingent tarifar pentru carnea de
pasăre, alocat Statelor Unite ale Americii;
● Reg. (CE) nr. 616/2007 al Comisiei din 4 iunie 2007
privind deschiderea și gestionarea contingentelor tarifare

comunitare în sectorul cărnii de pasăre originare din
Brazilia, Thailanda și din alte țări terțe.
● Reg. de punere in aplicare (UE) nr. 413/2014 al Comisiei
din 23 aprilie 2014 privind deschiderea si modul de
gestionare a unor contingente tarifare de import ale Uniunii
pentru carnea de pasare originara din Ucraina.
2. Perioada de deschidere a contingentelor tarifare
a) Pentru Reg. (CE) nr. 1385/2007, contingentele tarifare se
deschid anual pentru perioada cuprinsă între 01.01- 31.12.
b) Pentru Reg. (CE) nr. 1384/2007, contingentele tarifare se
deschid anual pentru perioada cuprinsă între 01.01- 31.12.
c) Pentru Reg. (CE) nr. 1383/2007, contingentele tarifare se
deschid anual pentru perioada cuprinsă între 01.01- 31.12.
d) Pentru Reg. (CE) nr. 533/2007, contingentele tarifare se
deschid anual pentru perioada cuprinsă între 01.07- 30.06 a
anului următor.
e) Pentru Reg. (CE) nr. 536/2007, contingentele tarifare se
deschid anual pentru perioada cuprinsă între 01.07- 30.06 a
anului următor.
f) Pentru Reg. (CE) nr. 616/2007, contingentele tarifare se
deschid anual pentru perioada cuprinsă între 01.07- 30.06 a
anului următor.
g) Reg. de punere in aplicare (UE) nr. 2015/2078 contingentele tarifare se deschid anual pentru perioada cuprinsă între
1 ianuarie şi 31 decembrie.
3. Perioadele de depunere a cererilor în vederea
obţinerii licenţei de import
a) Regulamentul (CE) nr. 1385/2007:
Cererile se depun numai în cursul primelor 7 zile calendaristice ale lunii anterioare fiecarei subperioade din:
- decembrie pentru prima subperioadă (01.01 - 31.03)
- martie pentru a 2-a subperioada (01.04 - 30.06)
- iunie pentru a 3-a subperioada (01.07 - 30.09)
- septembrie pentru a 4-a subperioada (01.10 - 31.12).
b) Regulamentul (CE) nr. 1384/2007:
Cererile se depun numai în cursul primelor 7 zile calendaristice ale lunii anterioare fiecarei subperioade din:
- decembrie pentru prima subperioadă (01.01 - 31.03)
- martie pentru a 2-a subperioada (01.04 - 30.06)
- iunie pentru a 3-a subperioada (01.07 - 30.09)
- septembrie pentru a 4-a subperioada (01.10 - 31.12).
c) Regulamentul (CE) nr. 1383/2007:
Cererile se depun numai în cursul primelor 7 zile calendaristice ale lunii anterioare fiecarei subperioade din:
- decembrie pentru prima subperioadă (01.01 - 31.03)
- martie pentru a 2-a subperioada (01.04 - 30.06)
- iunie pentru a 3-a subperioada (01.07 - 30.09)
- septembrie pentru a 4-a subperioada (01.10 - 31.12).

d) Regulamentul (CE) nr. 533/2007:
Cererile se depun numai în cursul primelor 7 zile calendaristice ale lunii anterioare fiecarei subperioade din:
- iunie pentru prima subperioada (01.07 - 30.09)
- septembrie pentru a 2-a subperioada (01.10 - 31.12).
- decembrie pentru a 3-a subperioada (01.01 - 31.03)
- martie pentru a 4-a subperioada (01.04 - 30.06)
e) Regulamentul (CE) nr. 536/2007:
Cererile se depun numai în cursul primelor 7 zile calendaristice ale lunii anterioare fiecarei subperioade din:
- iunie pentru prima subperioada (01.07 - 30.09)
- septembrie pentru a 2-a subperioada (01.10 - 31.12).
- decembrie pentru a 3-a subperioada (01.01 - 31.03)
- martie pentru a 4-a subperioada (01.04 - 30.06)
f) Regulamentul (CE) nr. 616/2007:
Pentru grupele 1, 2, 4, 6, 7, 8, cererile pentru licenţe se
depun numai în cursul primelor 7 zile calendaristice din cea
de-a treia luna precedenta fiecarei subperioade:
- aprilie pentru prima subperioada (01.07 - 30.09)
- iulie pentru a 2-a subperioada (01.10 - 31.12).
- octombrie pentru a 3-a subperioada (01.01 - 31.03)
- ianuarie pentru a 4-a subperioada (01.04 - 30.06)
Pentru grupa 3 cererile se depun in primele 7 zile calendaristice din cea de-a treia luna precedenta perioadei
contingentare.
Pentru grupa 5, cererile pentru licenţe se depun numai în
cursul primelor 7 zile calendaristice din cea de-a treia luna
precedenta fiecarei subperioade:
- aprilie pentru prima subperioada (01.07 - 30.09)
- iulie pentru a 2-a subperioada (01.10 - 31.12).
- octombrie pentru a 3-a subperioada (01.01 - 31.03)
- ianuarie pentru a 4-a subperioada (01.04 - 30.06)
Reg. (CE) nr. 616/2007 stabileşte, pentru grupele 5A şi 5 B
metoda de administrare a contingentelor tarifare prin
alocarea, în primă etapă a drepturilor de import şi, după
stabilirea de către Comisia Europeană a coeficientului de
acceptare pentru drepturile de import, la cererea titularilor
de drepturi de import, în etapa a doua se eliberează
licenţele de import, în limita cantităţii pentru care au fost
stabilite drepturile.
g) Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 413/2014:
Cererile pentru drepturile de import se depun numai în
cursul primelor 7 zile calendaristice ale lunii anterioare
fiecarei subperioade din:
- decembrie pentru prima subperioadă (01.01 - 31.03)
- martie pentru a 2-a subperioadă (01.04 - 30.06)
- iunie pentru a 3-a subperioadă (01.07 - 30.09)
- septembrie pentru a 4-a subperioada (01.10 - 31.12)
Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2015/2078
stabileşte metoda de administrare a contingentelor tarifare

prin alocarea, în primă etapă a drepturilor de import şi,
după stabilirea de către Comisia Europeană a coeficientului
de acceptare pentru drepturile de import, la cererea
titularilor de drepturi de import, în etapa a doua se
eliberează licenţele de import, în limita cantităţii pentru
care au fost stabilite drepturile.
Atât pentru alocarea drepturilor de import (in temeiul Reg.
(CE) nr. 616/2007 si Reg. de punere in aplicare (UE) nr.
2015/2078), cât şi pentru cererile de licenţe de import
solicitanţii trebuie să constituie la dispoziţia APIA garanţii.
Rata garanţiei pentru obţinerea drepturilor de import este
de 35 eur/100 kg iar rata garanţiei pentru licenţa de import
aferentă drepturilor este de 75 eur/100 kg. Garanţiile de
restituie titularilor de licenţe proporţional cu gradul de
îndeplinire a obligaţiilor de a importa.
4. Condiţii de depunere a cererilor în vederea obţinerii
licenţei de import:
a) Reg. (CE) nr. 1385/2007:
La momentul depunerii primei sale cereri privind o anumită
perioadă contingentară, solicitantul licenţei trebuie să
prezinte dovada importului sau a exportului, în fiecare dintre
cele două perioade menţionate la art.5 din Reg. (CE) nr.
1301/2006, a cel puţin 50 de tone din produsele care fac
obiectul Reg. (UE) nr.1308/2013 dupa cum urmează:
- în perioada de douăsprezece luni care precedă imediat
depunerea acestei cereri şi
- în perioada de douăsprezece luni care precedă imediat
perioada de douăsprezece luni menţionată la prima liniuţă.
Pe cererea de licenţă nu poate figura decât un singur număr
de ordine dintre cele care figurează în Anexa I la prezentul
regulament. Cererea se poate referi la mai multe produse
având coduri NC diferite.
Pentru grupele 1, 2 si 4 pentru fiecare subperioadă, cererea
de licenţă trebuie însoţită de un contract de furnizare care
să precizeze că respectivul produs din carne de pasăre, în
cantitatea solicitată şi având originea solicitată, este
disponibil şi poate fi livrat în Uniunea Europeană în
perioada contingentară şi acoperă cantitatea din cerere;
b) Reg. (CE) nr. 1384/2007, Reg. (CE) nr.1383/2007, Reg.
(CE) nr. 533/2007, Reg. (CE) nr. 536/2007:
La momentul depunerii primei sale cereri privind o anumită
perioadă contingentară, solicitantul licenţei trebuie să
prezinte dovada importului sau a exportului, în fiecare dintre
cele două perioade menţionate la art.5 din Regulamentul
(CE) nr. 1301/2006, cel putin 50 de tone de produse
prevazute în Anexa I, partea XX din Regulamentul (UE)
nr.1308/2013, modificat şi completat, dupa cum urmează:

