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ANEXA II
PARTEA I
OBLIGAȚIA DE A OBȚINE LICENȚE DE IMPORT

Listele de produse menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1237
A.

Orez [articolul 1 alineatul (2) litera (b) și partea II din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013]
Codul NC

B.

Denumirea

Cuantumul
garanției

Perioada de valabilitate

1006 20

Orez decorticat (orez cargo sau orez brun),
inclusiv produse importate în cadrul contin
gentelor tarifare menționate la articolul 2 ali
neatul (1) litera (c) din Regulamentul delegat
(UE) 2016/1237

30 EUR/t

până la sfârșitul celei de a doua
luni ulterioare celei care include
ziua eliberării licenței, în confor
mitate cu articolul 7 alineatul (2)

1006 30

Orez semialbit sau albit, chiar sticlos sau gla
sat, inclusiv produse importate în cadrul con
tingentelor tarifare menționate la articolul 2
alineatul (1) litera (c) din Regulamentul dele
gat (UE) 2016/1237

30 EUR/t

până la sfârșitul celei de a doua
luni ulterioare celei care include
ziua eliberării licenței, în confor
mitate cu articolul 7 alineatul (2)

1006 40 00

Brizură de orez, inclusiv produse importate în
cadrul contingentelor tarifare menționate la
articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Regula
mentul delegat (UE) 2016/1237

1 EUR/t

până la sfârșitul celei de a doua
luni ulterioare celei care include
ziua eliberării licenței, în confor
mitate cu articolul 7 alineatul (2)

Zahăr [articolul 1 alineatul (2) litera (c) și partea III din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013]
Codul NC

1701

Denumirea

Toate produsele importate în condiții
preferențiale altele decât contingentele tari
fare (1), (2)

Cuantumul
garanției

20 EUR/t

Perioada de valabilitate

până la sfârșitul celei de a treia
luni ulterioare celei care include
ziua eliberării licenței, în confor
mitate cu articolul 7 alineatul (2)

(1) Obligația de a obține licența de import se aplică până la 30 septembrie 2017.
(2) Cu excepția importurilor de zahăr preferențial încadrat la codul NC 1701 99 10, originar din Moldova, menționat în Decizia
2014/492/UE a Consiliului din 16 iunie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu
a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora,
pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (JO L 260, 30.8.2014, p. 1), precum și cu excepția importurilor de zahăr
preferențial încadrat la codul NC 1701, originar din Georgia, menționat în Decizia 2014/494/UE a Consiliului din 16 iunie
2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere între Uniunea Eu
ropeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă
parte (JO L 261, 30.8.2014, p. 1).

C.

Semințe [articolul 1 alineatul (2) litera (e) și partea V din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013]
Codul NC

Denumirea

ex 1207 99 20

Semințe de soiuri de cânepă, destinate însă
mânțării

(1) Nu este necesară nicio garanție.

Cuantumul
garanției

( 1)

Perioada de valabilitate

până la sfârșitul celei de a șasea
luni ulterioare celei care include
ziua eliberării licenței, în confor
mitate cu articolul 7 alinea
tul (2), cu excepția cazului în
care statele membre prevăd alt
fel
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In și cânepă [articolul 1 alineatul (2) litera (h) și partea VIII din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013]
Codul NC

5302 10 00

Denumirea

Cuantumul
garanției

Cânepa brută sau topită

(1)

Perioada de valabilitate

până la sfârșitul celei de a șasea
luni ulterioare celei care include
ziua eliberării licenței, în confor
mitate cu articolul 7 alinea
tul (2), cu excepția cazului în
care statele membre prevăd alt
fel

(1) Nu este necesară nicio garanție.

E.

Fructe și legume [articolul 1 alineatul (2) litera (i) și partea IX din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013]
Codul NC

Denumirea

Cuantumul
garanției

Perioada de valabilitate

0703 20 00

Usturoi, proaspăt sau refrigerat, inclusiv pro
duse importate în cadrul contingentelor tari
fare menționate la articolul 2 alineatul (1) li
tera (c) din Regulamentul delegat (UE)
2016/1237 (1)

50 EUR/t

trei luni de la data eliberării, în
conformitate cu articolul 7 ali
neatul (2)

ex 0703 90 00

Alte legume aliacee, proaspete sau refrigerate,
inclusiv produse importate în cadrul contin
gentelor tarifare menționate la articolul 2 ali
neatul (1) litera (c) din Regulamentul delegat
(UE) 2016/1237 (1)

50 EUR/t

trei luni de la data eliberării, în
conformitate cu articolul 7 ali
neatul (2)

(1) Obligația de a obține licența de import se aplică până la 30 septembrie 2017.

F.

Produse din fructe și legume procesate [articolul 1 alineatul (2) litera (j) și partea X din anexa I la Regulamentul
(UE) nr. 1308/2013]
Cuantumul
garanției

Codul NC

Denumirea

ex 0710 80 95

Usturoi (1) și Allium ampeloprasum (nefiert sau
fiert în abur sau în apă), congelat, inclusiv
produse importate în cadrul contingentelor
tarifare menționate la articolul 2 alineatul (1)
litera (c) din Regulamentul delegat (UE)
2016/1237 (2)

50 EUR/t

trei luni de la data eliberării, în
conformitate cu articolul 7 ali
neatul (2)

ex 0710 90 00

Amestecuri de legume cu conținut de
usturoi (1) și/sau Allium ampeloprasum (nefiert
sau fiert în abur sau în apă), congelat, inclusiv
produse importate în cadrul contingentelor
tarifare menționate la articolul 2 alineatul (1)
litera (c) din Regulamentul delegat (UE)
2016/1237 (2)

50 EUR/t

trei luni de la data eliberării, în
conformitate cu articolul 7 ali
neatul (2)

ex 0711 90 80

Usturoi (1) și Allium ampeloprasum conservate
provizoriu (de exemplu, cu gaz sulfuros, în sa
ramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții
care asigură provizoriu conservarea lor), dar
improprii consumului alimentar în această
stare, inclusiv produse importate în cadrul
contingentelor tarifare menționate la artico
lul 2 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul
delegat (UE) 2016/1237 (2)

50 EUR/t

trei luni de la data eliberării, în
conformitate cu articolul 7 ali
neatul (2)

Perioada de valabilitate
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Cuantumul
garanției

L 206/69

Codul NC

Denumirea

ex 0711 90 90

Amestecuri de legume cu conținut de
usturoi (1) și/sau Allium ampeloprasum, conser
vate provizoriu (de exemplu, cu gaz sulfuros,
în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte solu
ții care asigură provizoriu conservarea lor),
dar improprii consumului alimentar în această
stare, inclusiv produse importate în cadrul
contingentelor tarifare menționate la artico
lul 2 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul
delegat (UE) 2016/1237 (2)

50 EUR/t

trei luni de la data eliberării, în
conformitate cu articolul 7 ali
neatul (2)

ex 0712 90 90

Usturoi uscat (1) și Allium ampeloprasum și
amestecuri de legume uscate cu conținut de
usturoi (1) și/sau Allium ampeloprasum, întreg,
tăiat, feliat, sfărâmat sau pulbere, dar neprepa
rat ulterior, inclusiv produse importate în ca
drul contingentelor tarifare menționate la arti
colul 2 alineatul (1) litera (c) din Regulamen
tul delegat (UE) 2016/1237 (2)

50 EUR/t

trei luni de la data eliberării, în
conformitate cu articolul 7 ali
neatul (2)

Perioada de valabilitate

(1) Sunt incluse, de asemenea, produsele în cazul cărora cuvântul „usturoi” reprezintă numai o parte din denumire. Astfel de ter
meni pot include, dar nu se limitează la „usturoiul monobulb”, „usturoiul elefantului”, „usturoiul rusesc” sau „usturoiul orien
tal”.
(2) Obligația de a obține licența de import se aplică până la 30 septembrie 2017.

G.

Alte produse [articolul 1 alineatul (2) litera (x) și partea XXIV secțiunea 1 din anexa I la Regulamentul (UE)
nr. 1308/2013]
Codul NC

1207 99 91

Denumirea

Semințe de cânepă, altele decât cele destinate
însămânțării

Cuantumul
garanției

(1)

Perioada de valabilitate

până la sfârșitul celei de a șasea
luni ulterioare celei care include
ziua eliberării, în conformitate
cu articolul 7 alineatul (2), cu
excepția cazului în care statele
membre prevăd altfel

(1) Nu este necesară nicio garanție.

H.

Alcool etilic de origine agricolă [articolul 1 alineatul (2) litera (u) și partea XXI din anexa I la Regulamentul (UE)
nr. 1308/2013]
Codul NC

Denumirea

Cuantumul
garanției

Perioada de valabilitate

ex 2207 10 00

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic vo 1 EUR pe hec până la sfârșitul celei de a patra
lumic de minim 80 % vol, obținut din produ
tolitru
luni ulterioare celei care include
sele agricole enumerate în anexa I la tratat
ziua eliberării licenței, în confor
mitate cu articolul 7 alineatul (2)

ex 2207 20 00

Alcool etilic denaturat și alte distilate denatu 1 EUR pe hec până la sfârșitul celei de a patra
rate, cu orice titru, obținute din produsele
tolitru
luni ulterioare celei care include
agricole enumerate în anexa I la tratat
ziua eliberării licenței, în confor
mitate cu articolul 7 alineatul (2)

ex 2208 90 91

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic vo 1 EUR pe hec până la sfârșitul celei de a patra
lumic sub 80 % vol, obținut din produsele
tolitru
luni ulterioare celei care include
agricole enumerate în anexa I la tratat
ziua eliberării licenței, în confor
mitate cu articolul 7 alineatul (2)
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Codul NC

ex 2208 90 99
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Cuantumul
garanției

Denumirea

30.7.2016

Perioada de valabilitate

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic vo 1 EUR pe hec până la sfârșitul celei de a patra
lumic sub 80 % vol, obținut din produsele
tolitru
luni ulterioare celei care include
agricole enumerate în anexa I la tratat
ziua eliberării licenței, în confor
mitate cu articolul 7 alineatul (2)

PARTEA II
OBLIGAȚIA DE A OBȚINE LICENȚE DE EXPORT

Listele de produse menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1237
A.

Orez [articolul 1 alineatul (2) litera (b) și partea II din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013]

Codul NC

B.

Denumirea

Cuantumul
garanției

Perioada de valabilitate

1006 20

Orez decorticat (orez cargo sau orez brun)

3 EUR/t

până la sfârșitul celei de a patra
luni ulterioare celei care include
ziua eliberării licenței, în confor
mitate cu articolul 7 alineatul (2)

1006 30

Orez semialbit sau albit, chiar sticlos sau gla
sat

3 EUR/t

până la sfârșitul celei de a patra
luni ulterioare celei care include
ziua eliberării licenței, în confor
mitate cu articolul 7 alineatul (2)

Zahăr [articolul 1 alineatul (2) litera (c) și partea III din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013]

Denumirea

Cuantumul
garanției

1701

Zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză
chimic pură, în stare solidă (1)

11 EUR/
100 kg

până la sfârșitul celei de a treia
luni ulterioare celei care include
ziua eliberării, în conformitate
cu articolul 7 alineatul (2) (2)

1702 60 95

Alte zaharuri în stare solidă și siropuri de za
hăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau
coloranți, cu excepția lactozei, glucozei, mal
todextrinei și izoglucozei (1)

4,2 EUR/
100 kg

până la sfârșitul celei de a treia
luni ulterioare celei care include
ziua eliberării, în conformitate
cu articolul 7 alineatul (2) (2)

Siropuri de zahăr, aromatizate sau cu adaos
de coloranți, altele decât cele de izoglucoză,
de lactoză, de glucoză și de maltodextrină (1)

4,2 EUR/
100 kg

până la sfârșitul celei de a treia
luni ulterioare celei care include
ziua eliberării, în conformitate
cu articolul 7 alineatul (2) (2)

Codul NC

1702 90 95

2106 90 59

Perioada de valabilitate

(1) Obligația de a obține licența de export se aplică până la 30 septembrie 2017.
(2) Pentru cantități care nu depășesc 10 tone, partea interesată poate folosi o singură licență de acest tip pentru aceeași operațiune
de export.

