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PARTEA 3 

 

Eliminarea și reducerea tarifelor - Japonia 

 

SECȚIUNEA A 

 

Note pentru lista Japoniei 

 

1. În sensul articolului 2.8, se aplică următoarele categorii indicate în coloana „Categorie” din 

lista Japoniei prevăzută în secțiunea D: 

 

(a) în plus față de taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare care 

nu sunt enumerate în lista Japoniei, taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate 

la liniile tarifare marcate cu „A” se elimină în întregime, iar mărfurile respective sunt 

scutite de taxe vamale începând cu data intrării în vigoare a prezentului acord; 

 

(b) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „B3” se 

elimină în patru tranșe anuale egale, iar mărfurile respective sunt scutite de taxe vamale 

începând cu data de 1 aprilie a celui de-al patrulea an; 
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(c) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „B5” se 

elimină în șase tranșe anuale egale, iar mărfurile respective sunt scutite de taxe vamale 

începând cu data de 1 aprilie a celui de-al șaselea an; 

 

(d) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „B5*” 

se elimină după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 20 la sută din rata de bază la data intrării în vigoare a 

prezentului acord; și 

 

(ii) taxele vamale se elimină de la nivelul stabilit la subpunctul (i) în cinci rate anuale 

egale, începând cu data de 1 aprilie a celui de-al doilea an, iar mărfurile respective 

sunt scutite de taxe vamale începând cu data de 1 aprilie a celui de-al șaselea an; 

 

(e) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „B5**” 

se elimină după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 50 la sută din rata de bază la data intrării în vigoare a 

prezentului acord; și 

 



 

 

…{Anexa 2-A]/ro 3 

(ii) taxele vamale se elimină de la nivelul stabilit la subpunctul (i) în cinci rate anuale 

egale, începând cu data de 1 aprilie a celui de-al doilea an, iar mărfurile respective 

sunt scutite de taxe vamale începând cu data de 1 aprilie a celui de-al șaselea an; 

 

(f) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu 

„B5***” rămân la rata de bază până la data de 31 martie a celui de-al cincilea an, iar 

mărfurile respective sunt scutite de taxe vamale începând cu data de 1 aprilie a celui de-

al șaselea an; 

 

(g) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu 

„B5****” se elimină după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc la 25 la sută ad valorem și la 40 de yeni pe kilogram la 

data intrării în vigoare a prezentului acord; și 

 

(ii) taxele vamale se elimină de la nivelul stabilit la subpunctul (i) în cinci rate anuale 

egale, începând cu data de 1 aprilie a celui de-al doilea an, iar mărfurile respective 

sunt scutite de taxe vamale începând cu data de 1 aprilie a celui de-al șaselea an; 
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(h) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu 

„B5*****” se elimină după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc la 35 la sută ad valorem și la 40 de yeni pe kilogram la 

data intrării în vigoare a prezentului acord; și 

 

(ii) taxele vamale se elimină de la nivelul stabilit la subpunctul (i) în cinci rate anuale 

egale, începând cu data de 1 aprilie a celui de-al doilea an, iar mărfurile respective 

sunt scutite de taxe vamale începând cu data de 1 aprilie a celui de-al șaselea an; 

 

(i) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „B7” se 

elimină în opt tranșe anuale egale, iar mărfurile respective sunt scutite de taxe vamale 

începând cu data de 1 aprilie a celui de-al optulea an; 

 

(j) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „B7*” 

se elimină după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 50 la sută din rata de bază la data intrării în vigoare a 

prezentului acord; și 
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(ii) taxele vamale se elimină de la nivelul stabilit la subpunctul (i) în șapte rate anuale 

egale, începând cu data de 1 aprilie a celui de-al doilea an, iar mărfurile respective 

sunt scutite de taxe vamale începând cu data de 1 aprilie a celui de-al optulea an; 

 

(k) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „B7**” 

se elimină după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 20 la sută din rata de bază la data intrării în vigoare a 

prezentului acord; 

 

(ii) taxele vamale rămân la nivelul stabilit la subpunctul (i) până la data de 31 martie a 

celui de-al treilea an; și 

 

(iii) taxele vamale se elimină de la nivelul stabilit la subpunctul (i) în cinci rate anuale 

egale, începând cu data de 1 aprilie a celui de-al patrulea an, iar mărfurile 

respective sunt scutite de taxe vamale începând cu data de 1 aprilie a celui de-al 

optulea an; 

 

(l) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „B8” se 

elimină în nouă tranșe anuale egale, iar mărfurile respective sunt scutite de taxe vamale 

începând cu data de 1 aprilie a celui de-al nouălea an; 
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(m) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „B9*” 

se elimină după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc la 2,2 la sută ad valorem la data intrării în vigoare a 

prezentului acord; și 

 

(ii) taxele vamale se elimină de la nivelul stabilit la subpunctul (i) în nouă rate anuale 

egale, începând cu data de 1 aprilie a celui de-al doilea an, iar mărfurile respective 

sunt scutite de taxe vamale începând cu data de 1 aprilie a celui de-al 10-lea an; 

 

(n) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „B10” 

se elimină în 11 tranșe anuale egale, iar mărfurile respective sunt scutite de taxe vamale 

începând cu data de 1 aprilie a celui de-al 11-lea an; 

 

(o) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „B10*” 

se elimină după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 50 la sută din rata de bază la data intrării în vigoare a 

prezentului acord; și 
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(ii) taxele vamale se elimină de la nivelul stabilit la subpunctul (i) în 10 rate anuale 

egale, începând cu data de 1 aprilie a celui de-al doilea an, iar mărfurile respective 

sunt scutite de taxe vamale începând cu data de 1 aprilie a celui de-al 11-lea an; 

 

(p) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu 

„B10**” sunt: 

 

(i) de la data intrării în vigoare a prezentului acord până la data de 31 martie a celui 

de-al 10-lea an, diferența dintre: 

 

(A) suma între: 

 

(1) valoarea pe kilogram obținută prin înmulțirea valorii taxei vamale pe 

kilogram cu un coeficient care reprezintă diferența dintre nivelul de 

100 la sută, la care se adaugă rata stabilită în coloana 3 din tabelul de 

mai jos și valoarea obținută prin împărțirea la 897,59 yeni pe kilogram 

a valorii pe kilogram stabilite împărțirea în coloana 2 din tabelul de 

mai jos; și 

 

(2) valoarea pe kilogram stabilită în coloana 2 din tabelul de mai jos; și 
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1 2 3 

Anul 
Valoarea pe kilogram  

(yeni) 

Rata 

(%) 

1 307,87 4,3 

2 269,50 3,7 

3 231,13 3,2 

4 192,75 2,7 

5 154,38 2,2 

6 128,65 1,8 

7 102,91 1,4 

8 77,19 1,1 

9 51,46 0,7 

10 25,72 0,3 

 

 

(B) valoarea pentru taxa vamală pe kilogram; și 

 

(ii) zero, începând de la data de 1 aprilie a celui de-al 11-lea an; 
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(q) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu 

„B10***” se elimină după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc la 4,3 la sută ad valorem la data intrării în vigoare a 

prezentului acord; 

 

(ii) taxele vamale se reduc la 2,2 la sută ad valorem din nivelul stabilit la subpunctul 

(i), în patru tranșe anuale egale, începând cu data de 1 aprilie a celui de-al doilea 

an; și 

 

(iii) taxele vamale se elimină de la nivelul stabilit la subpunctul (ii) în șase rate anuale 

egale, începând cu data de 1 aprilie a celui de-al șaselea an, iar mărfurile 

respective sunt scutite de taxe vamale începând cu data de 1 aprilie a celui de-al 

11-lea an; 

 

(r) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu 

„B10****” se elimină după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 25 la sută din rata de bază la data intrării în vigoare a 

prezentului acord; și 
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(ii) taxele vamale se elimină de la nivelul stabilit la subpunctul (i) în 10 rate anuale 

egale, începând cu data de 1 aprilie a celui de-al doilea an, iar mărfurile respective 

sunt scutite de taxe vamale începând cu data de 1 aprilie a celui de-al 11-lea an; 

 

(s) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „B12*” 

se elimină după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 50 la sută din rata de bază la data intrării în vigoare a 

prezentului acord; și 

 

(ii) taxele vamale se elimină de la nivelul stabilit la subpunctul (i) în 12 rate anuale 

egale, începând cu data de 1 aprilie a celui de-al doilea an, iar mărfurile respective 

sunt scutite de taxe vamale începând cu data de 1 aprilie a celui de-al 13-lea an; 

 

(t) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu 

„B12**” se elimină după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 20 la sută din rata de bază la data intrării în vigoare a 

prezentului acord; 
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(ii) taxele vamale rămân la nivelul stabilit la subpunctul (i) până la data de 31 martie a 

celui de-al șaselea an; și 

 

(iii) taxele vamale se elimină de la nivelul stabilit la subpunctul (ii) în șapte rate anuale 

egale, începând cu data de 1 aprilie a celui de-al șaptelea an, iar mărfurile 

respective sunt scutite de taxe vamale începând cu data de 1 aprilie a celui de-al 

13-lea an; 

 

(u) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu 

„B12***” se elimină după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 50 la sută din rata de bază la data intrării în vigoare a 

prezentului acord; 

 

(ii) taxele vamale rămân la nivelul stabilit la subpunctul (i) până la data de 31 martie a 

celui de-al șaselea an; 

 

(iii) taxele vamale se reduc cu 25 la sută din rata de bază a nivelului stabilit la 

subpunctul (ii) la data de 1 aprilie a celui de-al șaptelea an; 
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(iv) taxele vamale rămân la nivelul stabilit la subpunctul (iii) până la data de 31 martie 

a celui de-al 12-lea an; și 

 

(v) taxele vamale se elimină, iar mărfurile respective sunt scutite de taxe vamale 

începând cu data de 1 aprilie a celui de-al 13-lea an; 

 

(v) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „B13” 

se elimină în 14 tranșe anuale egale, iar mărfurile respective sunt scutite de taxe vamale 

începând cu data de 1 aprilie a celui de-al 14-lea an; 

 

(w) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „B15” 

se elimină în 16 tranșe anuale egale, iar mărfurile respective sunt scutite de taxe vamale 

începând cu data de 1 aprilie a celui de-al 16-lea an; 
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(x) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „B15*” 

sunt: 

 

(i) de la data intrării în vigoare a prezentului acord până la data de 31 martie a celui 

de-al 15-lea an, cea mai mică valoare dintre: 

 

(A) diferența dintre valoarea taxei vamale pe unitate și valoarea unitară obținută 

prin înmulțirea a 20 400,55 yeni pe unitate cu 100 la sută plus rata stabilită 

în coloana 3 din tabelul de mai jos; și 
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(B) valoarea unitară stabilită în coloana 2 din tabelul de mai jos; și 

1 2 3 

Anul 
Valoarea unitară  

(yeni) 

Rata 

(%) 

1 18 288,75 7,9 

2 17 069,50 7,4 

3 15 850,25 6,9 

4 14 631,00 6,3 

5 13 411,75 5,8 

6 12 192,50 5,3 

7 10 973,25 4,7 

8 9 754,00 4,2 

9 8 534,75 3,7 

10 7 315,50 3,1 

11 6 096,25 2,6 

12 4 877,00 2,1 

13 3 657,75 1,5 

14 2 438,50 1,0 

15 1 219,25 0,5 

 

(ii) zero, începând de la data de 1 aprilie a celui de-al 16-lea an; 
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(y) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „B20*” 

se elimină după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 80 la sută din rata de bază, în 11 rate anuale egale, 

începând de la data intrării în vigoare a prezentului acord; și 

 

(ii) taxele vamale se elimină de la nivelul stabilit la subpunctul (i) în 10 rate anuale 

egale, începând cu data de 1 aprilie a celui de-al 12-lea an, iar mărfurile respective 

sunt scutite de taxe vamale începând cu data de 1 aprilie a celui de-al 21-lea an; 

 

(z) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R1” se 

reduc după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc la 27,5 la sută ad valorem la data intrării în vigoare a 

prezentului acord; 

 

(ii) taxele vamale se reduc la 20 la sută ad valorem din nivelul stabilit la subpunctul 

(i), în nouă tranșe anuale egale, începând cu data de 1 aprilie a celui de-al doilea 

an; 
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(iii) taxele vamale se reduc la 9 la sută ad valorem din nivelul stabilit la subpunctul 

(ii), în șase tranșe anuale egale, începând cu data de 1 aprilie a celui de-al 11-lea 

an; și 

 

(iv) taxele vamale rămân la 9 la sută ad valorem din cel de al 16-lea an; 

 

(aa) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R2” 

sunt cea mai mică valoare dintre: 

 

(i) diferența dintre valoarea taxei vamale pe kilogram și valoarea pe kilogram 

obținută prin înmulțirea a 393 de yeni pe kilogram cu 100 la sută plus rata stabilită 

în coloana 3 din tabelul de mai jos; și 
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(ii) valoarea pe kilogram stabilită în coloana 2 din tabelul de mai jos; 

1 2 3 

Anul 
Valoarea pe kilogram  

(yeni) 

Rata 

(%) 

1 93,75 2,2 

2 93,75 1,9 

3 93,75 1,7 

4 93,75 1,4 

5 52,50 1,2 

6 49,50 0,9 

7 46,50 0,7 

8 43,50 0,4 

9 40,50 0,2 

10 și peste 37,50 0 

 

(bb) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R3” 

sunt cea mai mică valoare dintre: 

 

(i) diferența dintre valoarea taxei vamale pe kilogram și valoarea pe kilogram 

obținută prin înmulțirea a 524 de yeni pe kilogram cu 100 la sută plus rata stabilită 

în coloana 3 din tabelul de mai jos; și 
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(ii) valoarea pe kilogram stabilită în coloana 2 din tabelul de mai jos: 

1 2 3 

Anul 
Valoarea pe kilogram  

(yeni) 

Rata 

(%) 

1 125 2,2 

2 125 1,9 

3 125 1,7 

4 125 1,4 

5 70 1,2 

6 66 0,9 

7 62 0,7 

8 58 0,4 

9 54 0,2 

10 și peste 50 0 

 

(cc) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R4” se 

reduc după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc la 39 la sută ad valorem la data intrării în vigoare a 

prezentului acord; 
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(ii) taxele vamale se reduc la 20 la sută ad valorem din nivelul stabilit la subpunctul 

(i), în nouă tranșe anuale egale, începând cu data de 1 aprilie a celui de-al doilea 

an; 

 

(iii) taxele vamale se reduc la 9 la sută ad valorem din nivelul stabilit la subpunctul 

(ii), în șase tranșe anuale egale, începând cu data de 1 aprilie a celui de-al 11-lea 

an; și 

 

(iv) taxele vamale rămân la 9 la sută ad valorem din cel de al 16-lea an; 

 

(dd) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R5” se 

reduc după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 50 la sută din rata de bază, în 11 rate anuale egale, 

începând de la data intrării în vigoare a prezentului acord; și 

 

(ii) taxele vamale rămân la nivelul stabilit la subpunctul (i) începând cu cel de-al 11-

lea an; 
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(ee) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R6” se 

reduc după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 50 la sută din rata de bază, în șase rate anuale egale, 

începând de la data intrării în vigoare a prezentului acord; și 

 

(ii) taxele vamale rămân la nivelul stabilit la subpunctul (i) începând cu cel de-al 

șaselea an; 

 

(ff) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R7” se 

reduc cu 5 la sută din rata de bază la data intrării în vigoare a prezentului acord și rămân 

la acest nivel ulterior; 

 

(gg) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R8” se 

reduc după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 25 la sută din rata de bază, în șase rate anuale egale, 

începând de la data intrării în vigoare a prezentului acord; și 
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(ii) taxele vamale rămân la nivelul stabilit la subpunctul (i) începând cu cel de-al 

șaselea an; 

 

(hh) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R9” se 

reduc după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc la 5 la sută din rata de bază astfel cum se stabilește în 

tabelul de mai jos, în șase rate anuale egale, începând de la data intrării în vigoare 

a prezentului acord; și 

Anul 

Taxe vamale, altele decât taxa 

percepută  

(yen/kg) 

Taxa percepută  

(yen/kg) 

1 77,43 255,87 

2 62,87 207,73 

3 48,30 159,60 

4 33,73 111,47 

5 19,17 63,33 

6 4,60 15,20 

 

(ii) taxele vamale rămân la nivelul stabilit la subpunctul (i) începând cu cel de-al 

șaselea an; 
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(ii) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R10” 

se reduc după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc la 5 la sută din rata de bază astfel cum se stabilește în 

tabelul de mai jos, în șase rate anuale egale, începând de la data intrării în vigoare 

a prezentului acord; și 

Anul 

Taxe vamale, altele decât taxa 

percepută  

(yen/kg) 

Taxa percepută  

(yen/kg) 

1 83,33 274,38 

2 67,65 222,77 

3 51,98 171,15 

4 36,30 119,53 

5 20,62 67,92 

6 4,95 16,30 

 

(ii) taxele vamale rămân la nivelul stabilit la subpunctul (i) începând cu cel de-al 

șaselea an; 
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(jj) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R11” 

se reduc după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc la 35 la sută ad valorem și 40 de yeni pe kilogram la data 

intrării în vigoare a prezentului acord; 

 

(ii) taxele vamale se reduc cu 70 la sută din nivelul stabilit la subpunctul (i), în 10 

tranșe anuale egale, începând cu data de 1 aprilie a celui de-al doilea an; și 

 

(iii) taxele vamale rămân la nivelul stabilit la subpunctul (ii) începând cu cel de-al 11-

lea an; 

 

(kk) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R12” 

se reduc după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc la 25 la sută ad valorem și 40 de yeni pe kilogram la data 

intrării în vigoare a prezentului acord; 
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(ii) taxele vamale se reduc cu 70 la sută din nivelul stabilit la subpunctul (i), în 10 

tranșe anuale egale, începând cu data de 1 aprilie a celui de-al doilea an; și 

 

(iii) taxele vamale rămân la nivelul stabilit la subpunctul (ii) începând cu cel de-al 11-

lea an; 

 

(ll) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R13” 

se reduc cu 15 la sută din rata de bază la data intrării în vigoare a prezentului acord și 

rămân la acest nivel ulterior; 

 

(mm) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R14” 

se reduc cu 25 la sută din rata de bază la data intrării în vigoare a prezentului acord și 

rămân la acest nivel ulterior; 
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(nn) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R15” 

se reduc după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 15 la sută din rata de bază, în șase rate anuale egale, 

începând de la data intrării în vigoare a prezentului acord; și 

 

(ii) taxele vamale rămân la nivelul stabilit la subpunctul (i) începând cu cel de-al 

șaselea an; 

 

(oo) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R16” 

se reduc după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 50 la sută din rata de bază, în patru rate anuale egale, 

începând de la data intrării în vigoare a prezentului acord; și 

 

(ii) taxele vamale rămân la nivelul stabilit la subpunctul (i) începând cu cel de-al 

patrulea an; 
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(pp) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R17” 

se reduc după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 75 la sută din rata de bază, în 11 rate anuale egale, 

începând de la data intrării în vigoare a prezentului acord; și 

 

(ii) taxele vamale rămân la nivelul stabilit la subpunctul (i) începând cu cel de-al 11-

lea an; 

 

(qq) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R18” 

se reduc după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 10 la sută din rata de bază, în șase rate anuale egale, 

începând de la data intrării în vigoare a prezentului acord; și 

 

(ii) taxele vamale rămân la nivelul stabilit la subpunctul (i) începând cu cel de-al 

șaselea an; 
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(rr) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R19” 

se reduc după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 75 la sută din rata de bază, în șase rate anuale egale, 

începând de la data intrării în vigoare a prezentului acord; și 

 

(ii) taxele vamale rămân la nivelul stabilit la subpunctul (i) începând cu cel de-al 

șaselea an; 

 

(ss) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R20” 

se reduc după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 60 la sută din rata de bază, în șase rate anuale egale, 

începând de la data intrării în vigoare a prezentului acord; și 

 

(ii) taxele vamale rămân la nivelul stabilit la subpunctul (i) începând cu cel de-al 

șaselea an; 
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(tt) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R21” 

se reduc după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 63 la sută din rata de bază, în șase rate anuale egale, 

începând de la data intrării în vigoare a prezentului acord; și 

 

(ii) taxele vamale rămân la nivelul stabilit la subpunctul (i) începând cu cel de-al 

șaselea an; 

 

(uu) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R22” 

se reduc după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 66,6 la sută din rata de bază, în șase rate anuale egale, 

începând de la data intrării în vigoare a prezentului acord; și 

 

(ii) taxele vamale rămân la nivelul stabilit la subpunctul (i) începând cu cel de-al 

șaselea an; 
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(vv) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „R23” 

se reduc după cum urmează: 

 

(i) taxele vamale se reduc cu 67 la sută din rata de bază, în șase rate anuale egale, 

începând de la data intrării în vigoare a prezentului acord; și 

 

(ii) taxele vamale rămân la nivelul stabilit la subpunctul (i) începând cu cel de-al 

șaselea an; 

 

(ww) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „TRQ” 

sunt guvernate de termenii aferenți contingentului tarifar aplicabili pentru această linie 

tarifară, astfel cum se prevede în secțiunea B; 

 

(xx) taxele vamale pentru mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „Xb” 

sunt excluse de la orice angajamente de eliminare sau de reducere tarifară, și rămân la 

rata de bază; 

 

(yy) mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „Xq1”, pentru care sunt 

stabilite contingente tarifare în lista Japoniei anexată la Acordul OMC, sunt excluse de 

la orice angajamente tarifare în temeiul prezentului acord; 
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(zz) mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „Xq2”, pentru care sunt 

stabilite contingente tarifare prin intermediul unor ordine relevante ale Cabinetului 

Japoniei, sunt excluse de la orice angajamente tarifare în temeiul prezentului acord; și 

 

(aaa) mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „X” sunt excluse de la orice 

angajamente tarifare menționate în partea 1 punctul 1 și la literele (a) - (xx). 

 

2. Mărfurile originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „SG-n” în coloana „Note” din lista 

Japoniei fac obiectul dispozițiilor din secțiunea C. 

 

3. Tratamentul aplicat mărfurilor originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „S” în coloana 

„Note” din lista Japoniei face obiectul unei revizuiri în conformitate cu articolul 2.8 alineatele 

(3) și (4). 

 

4. Partea 1 punctul 6 nu se aplică în cazul taxelor vamale pentru mărfurile originare clasificate la 

liniile tarifare 210610.219 și 210690.283. 

 

 



 

 

…{Anexa 2-A]/ro 31 

SECȚIUNEA B 

 

Contingentele tarifare ale Japoniei 

 

1. Dispoziții generale 

 

(a) În sensul secțiunii A punctul 1 litera (ww), taxele vamale pentru mărfurile originare 

clasificate la liniile tarifare marcate cu „TRQ-n” în coloana „Note” din lista Japoniei 

sunt reglementate de termenele contingentului tarifar (TRQ) pentru respectiva linie 

tarifară stabilite în prezenta secțiune, începând de la data intrării în vigoare a prezentului 

acord. 

 

(b) În sensul punerii în aplicare a contingentelor tarifare stabilite în prezenta secțiune, în 

cazul în care primul an are o durată mai mică de 12 luni, cantitatea contingentului 

cumulat pentru primul an stabilită în fiecare contingent tarifar se reduce la o parte din 

cantitatea contingentului cumulat care este proporțională cu numărul de luni complete 

rămase din primul an. În sensul prezentei litere, orice fracțiune mai mică de 1,0 este 

rotunjită la numărul întreg cel mai apropiat (în cazul unei fracțiuni de 0,5, aceasta se 

rotunjește la 1,0), cu condiția să se aplice unitatea specificată în dispozițiile relevante 

din prezenta secțiune. 
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(c) În prezenta secțiune, descrierile produsului sau ale produselor din titlul fiecărui 

contingent tarifar nu sunt în mod neapărat exhaustive. Aceste descrieri sunt incluse 

exclusiv pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă prezenta secțiune și nu modifică, nici nu 

înlocuiesc aria de aplicare aferentă fiecărui contingent tarifar stabilit prin trimitere la 

liniile tarifare relevante. 

 

2. TRQ-1: Produse pe bază de grâu 

 

(a) Cantitatea contingentului cumulat dintr-un anumit an pentru mărfurile originare din 

Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare menționate la litera (c) care sunt scutite 

de taxe vamale, sub rezerva unei marje comerciale de import aplicate de Japonia în 

conformitate cu litera (d), este stabilită în tabelul de mai jos: 

Anul 
Cantitatea contingentului cumulat  

(tone metrice) 

1 100 

2 120 

3 140 

4 160 

5 180 

6 200 

Pentru al șaptelea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului 

cumulat rămâne de 200 de tone metrice. 
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(b) Nivelul taxei vamale pentru mărfurile originare din Uniunea Europeană clasificate la 

liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) este exclus de la orice angajamente tarifare 

în temeiul prezentului acord. 

 

(c) Literele (a) și (b) se aplică mărfurilor originare clasificate la liniile tarifare 190410.221, 

190420.221, 190430.010, 190490.210 și 210690.214. 

 

(d) TRQ-1 sunt stabilite în afara contingentului tarifar prevăzut în lista Japoniei anexată la 

Acordul OMC și sunt gestionate de Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Pescuitului 

din Japonia (denumit în continuare în prezenta secțiune „MASP”) sau de succesorul 

acestuia, în calitate de întreprindere comercială de stat care utilizează un mecanism de 

vânzare-cumpărare simultană (denumit în continuare în prezenta secțiune „SBS”). 

Japonia poate colecta marja comercială de import pentru mărfurile importate în temeiul 

TRQ-1. Cuantumul aferent marjei comerciale de import nu depășește cuantumul admis 

pentru mărfurile incluse în lista Japoniei anexată la Acordul OMC. 
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3. TRQ-2: Amestecuri și aluaturi și amestecuri pentru prăjituri 

 

(a) Cantitatea contingentului cumulat dintr-un anumit an pentru mărfurile originare din 

Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt scutite 

de taxe vamale este stabilită în tabelul de mai jos: 

Anul 
Cantitatea contingentului cumulat  

(tone metrice) 

1 10 400 

2 11 160 

3 11 920 

4 12 680 

5 13 440 

6 14 200 

Pentru al șaptelea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului 

cumulat rămâne de 14 200 de tone metrice. 

 

(b) Nivelul taxei vamale pentru mărfurile originare din Uniunea Europeană clasificate la 

liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) este exclus de la orice angajamente tarifare 

în temeiul prezentului acord. 
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(c) Literele (a) și (b) se aplică mărfurilor originare clasificate la liniile tarifare 190120.222, 

190120.232, 190120.235 și 190120.243. 

 

(d) TRQ-2 sunt gestionate de Japonia, în mod nediscriminatoriu, prin intermediul unei 

proceduri în materie de licențe de import bazate pe principiul „primul venit, primul 

servit”, în temeiul căreia Japonia eliberează un certificat de contingent tarifar. 

 

4. TRQ-3: Preparate alimentare realizate în principal pe bază de grâu 

 

(a) Cantitatea contingentului cumulat dintr-un anumit an pentru mărfurile originare din 

Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt scutite 

de taxe vamale este stabilită în tabelul de mai jos: 

Anul 
Cantitatea contingentului cumulat  

(tone metrice) 

1 2 000 

2 2 200 

3 2 400 

4 2 600 

5 2 800 

6 3 000 

Pentru al șaptelea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului 

cumulat rămâne de 3 000 de tone metrice. 
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(b) Nivelul taxei vamale pentru mărfurile originare din Uniunea Europeană clasificate la 

liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) este exclus de la orice angajamente tarifare 

în temeiul prezentului acord. 

 

(c) Literele (a) și (b) se aplică mărfurilor originare clasificate la liniile tarifare 190190.242, 

190190.247, 190190.252 și 190190.267. 

 

(d) TRQ-3 sunt gestionate de Japonia, în mod nediscriminatoriu, prin intermediul unei 

proceduri în materie de licențe de import bazate pe principiul „primul venit, primul 

servit”, în temeiul căreia Japonia eliberează un certificat de contingent tarifar. 
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5. TRQ-4: Făină de grâu, aglomerate sub formă de pelete, presate, și preparate alimentare 

 

(a) Cantitatea contingentului cumulat dintr-un anumit an pentru mărfurile originare din 

Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt scutite 

de taxe vamale, sub rezerva unei marje comerciale de import aplicate de Japonia în 

conformitate cu litera (d), este stabilită în tabelul de mai jos: 

Anul 
Cantitatea contingentului cumulat  

(tone metrice) 

1 3 700 

2 3 800 

3 3 900 

4 4 000 

5 4 100 

6 4 200 

Pentru al șaptelea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului 

cumulat rămâne de 4 200 de tone metrice. 

 

(b) Nivelul taxei vamale pentru mărfurile originare din Uniunea Europeană clasificate la 

liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) este exclus de la orice angajamente tarifare 

în temeiul prezentului acord. 
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(c) Literele (a) și (b) se aplică mărfurilor originare clasificate la liniile tarifare 110100.011, 

110100.091, 110290.210, 110311.010, 110319.210, 110320.110, 110320.510, 

110419.111, 110419.121, 110429.111, 110429.121, 110811.010, 190120.131, 

190120.151, 190190.151 și 190190.171. 

 

(d) TRQ-4 sunt stabilite în afara contingentului tarifar prevăzut în lista Japoniei anexată la 

Acordul OMC și sunt gestionate de MASP sau de succesorul acestuia, în calitate de 

întreprindere comercială de stat care utilizează un mecanism SBS. Japonia poate colecta 

marja comercială de import pentru mărfurile importate în temeiul TRQ-4. Cuantumul 

aferent marjei comerciale de import nu depășește cuantumul admis pentru mărfurile 

incluse în lista Japoniei anexată la Acordul OMC. 

 

6. TRQ-5: Grâu 

 

(a) Cantitatea contingentului cumulat dintr-un anumit an pentru mărfurile originare din 

Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt scutite 

de taxe vamale, sub rezerva unei marje comerciale de import aplicate de Japonia în 

conformitate cu literele (e) și (f), precum și marja comercială de import maximă pentru 

stabilirea prețului minim de vânzare al mărfurilor respective pentru fiecare an, sunt 

stabilite în tabelul de mai jos: 
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Anul 

Cantitatea contingentului 

cumulat 

(tone metrice) 

Marja comercială de import maximă 

pentru stabilirea prețului minim de 

vânzare 

(yen/kg) 

1 200 16,2 

2 212 15,3 

3 223 14,5 

4 235 13,6 

5 247 12,8 

6 258 11,9 

7 270 11,1 

8 270 10,2 

9 270 9,4 

Pentru al 10-lea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului cumulat 

rămâne de 270 de tone metrice. Pentru al 10-lea an și pentru fiecare an ulterior, marja 

comercială de import maximă pentru stabilirea prețului minim de vânzare rămâne la 

9,4 yeni pe kilogram pentru mărfurile originare. 

 

(b) Nivelul taxei vamale pentru mărfurile originare din Uniunea Europeană clasificate la 

liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) este exclus de la orice angajamente tarifare 

în temeiul prezentului acord. 

 

(c) Literele (a) și (b) se aplică mărfurilor originare clasificate la liniile tarifare 100111.010, 

100119.010, 100191.011, 100191.019, 100199.011, 100199.019 și 100860.210. 
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(d) TRQ-5 sunt stabilite în afara contingentului tarifar prevăzut în lista Japoniei anexată la 

Acordul OMC și sunt gestionate de MASP sau de succesorul acestuia, în calitate de 

întreprindere comercială de stat care utilizează un mecanism SBS. 

 

(e) În sensul TRQ-5, „marja comercială de import maximă pentru stabilirea prețului minim 

de vânzare” înseamnă suma maximă pe care MASP sau succesorul acestuia o poate 

adăuga la suma plătită pentru mărfuri atunci când stabilește prețul minim de vânzare la 

care sau peste care MASP sau succesorul acestuia nu respinge o ofertă în cadrul unei 

licitații SBS, cu excepția cazului în care valoarea ofertei în cadrul licitației SBS este 

subscrisă integral prin oferte mai ridicate. 

 

(f) Diferența dintre suma plătită pentru mărfuri de către cumpărător într-o tranzacție SBS și 

suma plătită de MASP sau de succesorul acestuia pentru mărfuri este reținută de MASP 

sau de succesorul acestuia, cu titlu de marjă comercială de import pentru mărfuri, care 

poate fi mai mare decât marja comercială de import maximă pentru stabilirea prețului 

minim de vânzare, dar care nu trebuie să depășească valoarea admisă pentru mărfuri în 

temeiul listei Japoniei anexate la Acordul OMC. 
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7. TRQ-6: Udon 

 

(a) Cantitatea contingentului cumulat dintr-un anumit an pentru mărfurile originare din 

Uniunea Europeană clasificate la linia tarifară menționată la litera (c) care sunt scutite 

de taxe vamale este stabilită în tabelul de mai jos: 

Anul 
Cantitatea contingentului cumulat  

(tone metrice) 

1 10 

Pentru al doilea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului 

cumulat rămâne de 10 tone metrice. 

 

(b) Nivelul taxei vamale aplicate mărfurilor originare din Uniunea Europeană clasificate la 

linia tarifară prevăzută la litera (c) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) este exclus de la orice angajamente tarifare 

în temeiul prezentului acord. 

 

(c) Literele (a) și (b) se aplică mărfurilor originare clasificate la linia tarifară 190219.092. 

 

(d) TRQ-6 sunt gestionate de Japonia, în mod nediscriminatoriu, prin intermediul unei 

proceduri în materie de licențe de import bazate pe principiul „primul venit, primul 

servit”, în temeiul căreia Japonia eliberează un certificat de contingent tarifar. 
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8. TRQ-7: Făină de orz, crupe și pelete 

 

(a) Cantitatea contingentului cumulat dintr-un anumit an pentru mărfurile originare din 

Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt scutite 

de taxe vamale, sub rezerva unei marje comerciale de import aplicate de Japonia în 

conformitate cu litera (d), este stabilită în tabelul de mai jos: 

Anul 
Cantitatea contingentului cumulat  

(tone metrice) 

1 100 

2 120 

3 140 

4 160 

5 180 

6 200 

Pentru al șaptelea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea 

contingentului cumulat rămâne de 200 de tone metrice. 

 

(b) Nivelul taxei vamale pentru mărfurile originare din Uniunea Europeană clasificate la 

liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) este exclus de la orice angajamente tarifare 

în temeiul prezentului acord. 

 

(c) Literele (a) și (b) se aplică mărfurilor originare clasificate la liniile tarifare 110290.110, 

110319.110, 110320.410, 110419.410, 110429.410 și 190410.231. 
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(d) TRQ-7 sunt stabilite în afara contingentului tarifar prevăzut în lista Japoniei anexată la 

Acordul OMC și sunt gestionate de MASP sau de succesorul acestuia, în calitate de 

întreprindere comercială de stat care utilizează un mecanism SBS. Japonia poate colecta 

marja comercială de import pentru mărfurile importate în temeiul TRQ-7. Cuantumul 

aferent marjei comerciale de import nu depășește cuantumul admis pentru mărfurile 

incluse în lista Japoniei anexată la Acordul OMC. 

 

9. TRQ-8: Preparate alimentare pe bază de orz 

 

(a) Cantitatea contingentului cumulat dintr-un anumit an pentru mărfurile originare din 

Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt scutite 

de taxe vamale, sub rezerva unei marje comerciale de import aplicate de Japonia în 

conformitate cu litera (d), este stabilită în tabelul de mai jos: 

Anul 
Cantitatea contingentului cumulat  

(tone metrice) 

1 100 

2 120 

3 140 

4 160 

5 180 

6 200 

Pentru al șaptelea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului 

cumulat rămâne de 200 de tone metrice. 
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(b) Nivelul taxei vamale pentru mărfurile originare din Uniunea Europeană clasificate la 

liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) este exclus de la orice angajamente tarifare 

în temeiul prezentului acord. 

 

(c) Literele (a) și (b) se aplică mărfurilor originare clasificate la liniile tarifare 190120.141, 

190190.161, 190420.231, 190490.310 și 210690.216. 

 

(d) TRQ-8 sunt stabilite în afara contingentului tarifar prevăzut în lista Japoniei anexată la 

Acordul OMC și sunt gestionate de MASP sau de succesorul acestuia, în calitate de 

întreprindere comercială de stat care utilizează un mecanism SBS. Japonia poate colecta 

marja comercială de import pentru mărfurile importate în temeiul TRQ-8. Cuantumul 

aferent marjei comerciale de import nu depășește cuantumul admis pentru mărfurile 

incluse în lista Japoniei anexată la Acordul OMC. 
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10. TRQ-9: Orz 

 

(a) Cantitatea contingentului cumulat dintr-un anumit an pentru mărfurile originare din 

Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt scutite 

de taxe vamale, sub rezerva unei marje comerciale de import aplicate de Japonia în 

conformitate cu literele (e) și (f), precum și marja comercială de import maximă pentru 

stabilirea prețului minim de vânzare al mărfurilor respective pentru fiecare an, sunt 

stabilite în tabelul de mai jos: 

Anul 

Cantitatea contingentului 

cumulat 

(tone metrice) 

Marja comercială de import maximă 

pentru stabilirea prețului minim de 

vânzare 

(yen/kg) 

1 30 7,6 

2 30 7,2 

3 30 6,8 

4 30 6,4 

5 30 6,0 

6 30 5,6 

7 30 5,2 

8 30 4,8 

9 30 4,4 

Pentru al 10-lea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului cumulat 

rămâne de 30 de tone metrice. Pentru al 10-lea an și pentru fiecare an ulterior, marja 

comercială de import maximă pentru stabilirea prețului minim de vânzare rămâne la 

4,4 yeni pe kilogram. 
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(b) Nivelul taxei vamale pentru mărfurile originare din Uniunea Europeană clasificate la 

liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) este exclus de la orice angajamente tarifare 

în temeiul prezentului acord. 

 

(c) Literele (a) și (b) se aplică mărfurilor originare clasificate la liniile tarifare 100310.010 

și 100390.019. 

 

(d) TRQ-9 sunt stabilite în afara contingentului tarifar prevăzut în lista Japoniei anexată la 

Acordul OMC și sunt gestionate de MASP sau de succesorul acestuia, în calitate de 

întreprindere comercială de stat care utilizează un mecanism SBS. Se admite o perioadă 

mai lungă de transport maritim pe baza unui contract comercial încheiat între un 

importator și un producător. 
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(e) În sensul TRQ-9, „marja comercială de import maximă pentru stabilirea prețului minim 

de vânzare” înseamnă suma maximă pe care MASP sau succesorul acestuia o poate 

adăuga la suma plătită pentru mărfuri atunci când stabilește prețul minim de vânzare la 

care sau peste care MASP sau succesorul acestuia nu respinge o ofertă în cadrul unei 

licitații SBS, cu excepția cazului în care valoarea ofertei în cadrul licitației SBS este 

subscrisă integral prin oferte mai ridicate. 

 

(f) Diferența dintre suma plătită pentru mărfuri de către cumpărător într-o tranzacție SBS și 

suma plătită de MASP sau de succesorul acestuia pentru mărfuri este reținută de MASP 

sau de succesorul acestuia, cu titlu de marjă comercială de import pentru mărfuri, care 

poate fi mai mare decât marja comercială de import maximă pentru stabilirea prețului 

minim de vânzare, dar care nu trebuie să depășească valoarea admisă pentru mărfuri în 

temeiul listei Japoniei atașate la Acordul OMC. 
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11. TRQ-10: Malț 

 

(a) Cantitatea contingentului cumulat dintr-un anumit an pentru mărfurile originare din 

Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt scutite 

de taxe vamale este stabilită în tabelul de mai jos: 

Anul 
Cantitatea contingentului cumulat  

(tone metrice) 

1 185 700 

Pentru al doilea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului 

cumulat rămâne de 185 700 de tone metrice. 

 

(b) Nivelul taxei vamale pentru mărfurile originare din Uniunea Europeană clasificate la 

liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) este exclus de la orice angajamente tarifare 

în temeiul prezentului acord. 

 

(c) Literele (a) și (b) se aplică mărfurilor originare clasificate la liniile tarifare 110710.029 

și 110720.020. 
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(d) TRQ-10 sunt gestionate de Japonia, în mod nediscriminatoriu, prin intermediul unei 

proceduri în materie de licențe de import bazate pe principiul „primul venit, primul 

servit”, în temeiul căreia Japonia eliberează un certificat de contingent tarifar. 

 

12. TRQ-11: Cafea, amestecuri de ceai, preparate alimentare și aluaturi 

 

(a) Cantitatea contingentului cumulat dintr-un anumit an pentru mărfurile originare din 

Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt scutite 

de taxe vamale este stabilită în tabelul de mai jos: 

Anul 
Cantitatea contingentului cumulat  

(tone metrice) 

1 1 270 

2 1 321 

3 1 372 

4 1 423 

5 1 474 

6 1 525 

7 1 576 

8 1 627 

9 1 678 

10 1 729 

11 1 780 

Pentru al 12-lea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului 

cumulat rămâne de 1 780 de tone metrice.  
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(b) Nivelul taxei vamale pentru mărfurile originare din Uniunea Europeană clasificate la 

liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) este exclus de la orice angajamente tarifare 

în temeiul prezentului acord. 

 

(c) Literele (a) și (b) se aplică mărfurilor originare clasificate la liniile tarifare 170290.219, 

190120.239, 190190.217, 190190.248, 190190.253, 210112.110, 210112.246, 

210120.246, 210690.251, 210690.271, 210690.272 și 210690.281. 

 

(d) TRQ-11 sunt gestionate de Japonia, în mod nediscriminatoriu, prin intermediul unei 

proceduri în materie de licențe de import bazate pe principiul „primul venit, primul 

servit”, în temeiul căreia Japonia eliberează un certificat de contingent tarifar. 
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13. TRQ-12: Preparate alimentare 

 

(a) Cantitatea contingentului cumulat dintr-un anumit an pentru mărfurile originare din 

Uniunea Europeană clasificate la linia tarifară menționată la litera (c) care sunt scutite 

de taxe vamale este stabilită în tabelul de mai jos: 

Anul 
Cantitatea contingentului cumulat  

(tone metrice) 

1 150,0 

2 157,5 

3 165,0 

4 172,5 

5 180,0 

6 187,5 

7 195,0 

8 202,5 

9 210,0 

10 217,5 

11 225,0 

Pentru al 12-lea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului 

cumulat rămâne de 225 de tone metrice.  
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(b) Nivelul taxei vamale aplicate mărfurilor originare din Uniunea Europeană clasificate la 

linia tarifară prevăzută la litera (c) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) este exclus de la orice angajamente tarifare 

în temeiul prezentului acord. 

 

(c) Literele (a) și (b) se aplică mărfurilor originare clasificate la linia tarifară 210690.590. 

 

(d) TRQ-12 sunt gestionate de Japonia, în mod nediscriminatoriu, prin intermediul unei 

proceduri în materie de licențe de import bazate pe principiul „primul venit, primul 

servit”, în temeiul căreia Japonia eliberează un certificat de contingent tarifar. 
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14. TRQ-13: Glucoză și fructoză 

 

(a) Cantitatea contingentului cumulat dintr-un anumit an pentru mărfurile originare din 

Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare prevăzute la litera (d) este stabilită în 

tabelul de mai jos: 

Anul 
Cantitatea contingentului cumulat  

(tone metrice) 

1 1 780 

2 2 136 

3 2 492 

4 2 848 

5 3 204 

6 3 560 

7 3 916 

8 4 272 

9 4 628 

10 4 984 

11 5 340 

Pentru al 12-lea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului 

cumulat rămâne de 5 340 de tone metrice. 
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(b) (i) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale mărfurilor originare din 

Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare menționate la litera (d) subpunctul 

(i) este scutită de taxe vamale. 

 

(ii) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale altele decât taxa percepută 

asupra mărfurilor originare din Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare 

menționate la litera (d) punctul (ii) este de 21,5 yeni pe fiecare kilogram din 

conținutul de zahăr al acestor mărfuri originare, pentru care Japonia poate percepe 

o taxă. Nivelul taxei percepute nu îl depășește pe cel al taxei aplicabile la 

momentul importului mărfurilor originare clasificate la linia tarifară 170199.200.  

Cantitatea de zahăr din respectivele mărfuri originare din Uniunea Europeană 

clasificate la liniile tarifare menționate la litera (d) subpunctul (ii) este determinată 

de greutatea conținutului de zaharoză (raportat la substanța uscată) al mărfurilor 

originare în cauză. 

 

(c) Nivelul taxei vamale aplicate mărfurilor originare din Uniunea Europeană clasificate la 

liniile tarifare prevăzute la litera (d) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) este exclus de la orice angajamente tarifare 

în temeiul prezentului acord. 
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(d) (i) Litera (a), litera (b) subpunctul (i) și litera (c) se aplică mărfurilor originare 

clasificate la liniile tarifare 170230.221, 170230.229, 170240.220, 170260.220 și 

170290.529. 

 

(ii) Litera (a), litera (b) subpunctul (i) și litera (c) se aplică mărfurilor originare 

clasificate la liniile tarifare 170230.210, 170240.210 și 170260.210. 

 

(e) TRQ-13 sunt gestionate de Japonia, în mod nediscriminatoriu, prin intermediul unei 

proceduri în materie de licențe de import bazate pe principiul „primul venit, primul 

servit”, în temeiul căreia Japonia eliberează un certificat de contingent tarifar. 
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15. TRQ-14: Preparate alimentare 

 

(a) Cantitatea contingentului cumulat dintr-un anumit an pentru mărfurile originare din 

Uniunea Europeană clasificate la linia tarifară prevăzută la litera (c) și rata aplicabilă în 

cadrul contingentului de taxe vamale pentru fiecare an sunt stabilite în tabelul de mai 

jos: 

Anul 

Cantitatea contingentului 

cumulat 

(tone metrice) 

Rata aplicabilă în cadrul 

contingentului de taxe vamale  

(%) 

1 3 500 14,0 

2 3 850 14,0 

3 4 200 14,0 

4 4 550 14,0 

5 4 900 14,0 

6 5 250 14,0 

7 5 600 14,0 

8 5 950 14,0 

9 6 300 14,0 

10 6 650 14,0 

11 7 000 14,0 

Pentru al 12-lea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului cumulat 

rămâne de 7 000 de tone metrice. Pentru al 12-lea an și pentru fiecare an ulterior, 

rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale rămâne la 14,0 %. 
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(b) Nivelul taxei vamale aplicate mărfurilor originare din Uniunea Europeană clasificate la 

linia tarifară prevăzută la litera (c) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) este exclus de la orice angajamente tarifare 

în temeiul prezentului acord. 

 

(c) Literele (a) și (b) se aplică mărfurilor originare clasificate la linia tarifară 190190.211. 

 

(d) TRQ-14 sunt gestionate de Japonia, în mod nediscriminatoriu, prin intermediul unei 

proceduri în materie de licențe de import bazate pe principiul „primul venit, primul 

servit”, în temeiul căreia Japonia eliberează un certificat de contingent tarifar. 
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16. TRQ-15: Preparatele alimentare cu un conținut de zaharoză de peste 50 la sută, și pudra de 

cacao 

 

(a) Cantitatea contingentului cumulat dintr-un anumit an pentru mărfurile originare din 

Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare prevăzute la litera (d) este stabilită în 

tabelul de mai jos: 

Anul 
Cantitatea contingentului cumulat  

(tone metrice) 

1 100 

2 103 

3 106 

4 109 

5 112 

6 115 

7 118 

8 121 

9 124 

10 127 

11 130 

Pentru al 12-lea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului 

cumulat rămâne de 130 de tone metrice. 
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(b) (i) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor 

originare din Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare 170113.000, 

170114.190, 200540.190, 200551.190, 200599.119, 210690.282 și 210690.510 

este scutită de taxe vamale. 

 

(ii) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor 

originare din Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare 190190.219 și 

210690.284 se reduce după cum urmează: 

Anul 

Rata aplicabilă în cadrul contingentului de 

taxe vamale 

(%) 

1 28,7 

2 27,6 

3 26,5 

4 25,4 

5 24,3 

6 23,3 

7 22,2 

8 21,1 

9 20,0 

10 18,9 

11 17,9 

Pentru al 12-lea an și pentru fiecare an ulterior, rata aplicabilă în cadrul 

contingentului de taxe vamale rămâne la 17,9 %. 
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(iii) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor 

originare din Uniunea Europeană clasificate la linia tarifară 180610.100 se reduce 

după cum urmează: 

Anul 

Rata aplicabilă în cadrul contingentului de 

taxe vamale 

(%) 

1 28,4 

2 27,0 

3 25,7 

4 24,3 

5 23,0 

6 21,6 

7 20,3 

8 18,9 

9 17,6 

10 16,2 

11 14,9 

Pentru al 12-lea an și pentru fiecare an ulterior, rata aplicabilă în cadrul 

contingentului de taxe vamale rămâne la 14,9 %. 

 

(c) Nivelul taxei vamale aplicate mărfurilor originare din Uniunea Europeană clasificate la 

liniile tarifare prevăzute la litera (d) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) este exclus de la orice angajamente tarifare 

în temeiul prezentului acord. 
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(d) Literele (a) - (c) se aplică mărfurilor originare clasificate la liniile tarifare 170113.000, 

170114.190, 180610.100, 190190.219, 200540.190, 200551.190, 200599.119, 

210690.282, 210690.284 și 210690.510. 

 

(e) TRQ-15 sunt gestionate de Japonia, în mod nediscriminatoriu, prin intermediul unei 

proceduri în materie de licențe de import bazate pe principiul „primul venit, primul 

servit”, în temeiul căreia Japonia eliberează un certificat de contingent tarifar. 

 

17. TRQ-16: Zahăr 

 

(a) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor originare din 

Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare menționate la litera (c) este scutită de 

taxe vamale, făcând obiectul perceperii unor taxe care sunt rambursate în conformitate 

cu actele cu putere de lege și actele administrative japoneze, în cazul în care: 

 

(i) volumul cumulat de mărfuri originare importate din Uniunea Europeană în orice 

an nu depășește cantitatea contingentului cumulat stabilită în tabelul de mai jos; și 
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Anul 
Cantitatea contingentului cumulat  

(tone metrice) 

1 500 

Pentru al doilea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului 

cumulat rămâne de 500 tone metrice. 

 

(ii) mărfurile originare importate sunt însoțite de un certificat de încercare și 

dezvoltare a produselor care certifică faptul că mărfurile originare îndeplinesc 

criteriile și condițiile stabilite în actele cu putere de lege și în actele administrative 

japoneze. 

 

(b) Nivelul taxei vamale aplicate mărfurilor originare din Uniunea Europeană clasificate la 

liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) subpunctul (i) este exclus de la orice 

angajamente tarifare în temeiul prezentului acord. 

 

(c) Literele (a) și (b) se aplică mărfurilor originare clasificate la liniile tarifare 170112.100, 

170112.200, 170114.110, 170114.200, 170191.000, 170199.100, 170199.200, 

170290.110, 170290.211, 170290.521 și 210690.221. 

 

(d) TRQ-16 sunt gestionate de Japonia, în mod nediscriminatoriu, prin intermediul unei 

proceduri în materie de licențe de import bazate pe principiul „primul venit, primul 

servit”, în temeiul căreia Japonia eliberează un certificat de contingent tarifar. 
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18. TRQ-17: Amidon 

 

(a) Cantitatea contingentului cumulat dintr-un anumit an pentru mărfurile originare din 

Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare prevăzute la litera (d) este stabilită în 

tabelul de mai jos: 

Anul 
Cantitatea contingentului cumulat  

(tone metrice) 

1 6 400 

2 6 550 

3 6 700 

4 6 850 

5 7 000 

6 7 150 

Pentru al șaptelea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului 

cumulat rămâne de 7 150 de tone metrice. 

 

(b) (i) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor 

originare din Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare 110812.090, 

110813.090, 110814.090, 110819.019 și 110819.099 este scutită de taxe vamale, 

făcând obiectul unei taxe de până la 25 la sută percepută numai dacă respectivele 

mărfuri originare sunt importate pentru fabricarea de zaharuri obținute din 

amidon, dextrină, cleiuri de dextrină, amidon solubil, amidon transformat prin 

încălzire uscată sau cleiuri de amidon. 
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(ii) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor 

originare din Uniunea Europeană clasificate la linia tarifară 110813.090 care sunt 

importate în alte scopuri decât cele menționate la litera (b) subpunctul (i) este 

scutită de taxe vamale numai dacă respectivele mărfuri originare sunt importate în 

următoarele condiții: 

 

(A) mărfurile originare respective nu sunt utilizate direct pentru vânzarea cu 

amănuntul sau pentru sectorul serviciilor alimentare
1
; sau 

 

(B) cantitatea cotei care urmează să fie alocată pentru fiecare cerere depusă de 

un importator nu depășește limita de trei înmulțit cu cantitatea de amidon 

din cartofi specificată în cerere, produs din cartofi originari din Japonia și 

utilizat de importator în Japonia. 

 

(iii) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor 

originare din Uniunea Europeană clasificate la linia tarifară 110820.090 este 

scutită de taxe vamale. 

 

                                                 
1
  Importurile care fac obiectul literei (b) subpunctul (ii)(A) trebuie să fie certificate de Guvernul 

Japoniei prin intermediul unui certificat de contingent tarifar care să ateste faptul că acestea 

nu sunt utilizate în mod direct nici pentru vânzarea cu amănuntul, nici pentru sectorul 

serviciilor alimentare. 
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(iv) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor 

originare din Uniunea Europeană clasificate la linia tarifară 110812.090 care sunt 

importate în alte scopuri decât cele menționate la litera (b) subpunctul (i) este de 

12,5 la sută. 

 

(v) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor 

originare din Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare 190120.159 (fără 

adaos de zahăr) și 190190.179 (fără adaos de zahăr) este de 16 la sută. 

 

(vi) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor 

originare din Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare 110814.090, 

110819.019 și 110819.099 care sunt importate în alte scopuri decât cele 

menționate la litera (b) subpunctul (i) este de 25 la sută. 

 

(vii) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor 

originare din Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare 190120.159 (cu 

adaos de zahăr) și 190190.179 (cu adaos de zahăr) este de 25 la sută. 

 

(c) Nivelul taxei vamale aplicate mărfurilor originare din Uniunea Europeană clasificate la 

liniile tarifare prevăzute la litera (d) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) este exclus de la orice angajamente tarifare 

în temeiul prezentului acord. 
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(d) Literele (a) - (c) se aplică mărfurilor originare clasificate la liniile tarifare 110812.090, 

110813.090, 110814.090, 110819.019, 110819.099, 110820.090, 190120.159 și 

190190.179. 

 

(e) TRQ-17 sunt gestionate de Japonia, în mod nediscriminatoriu, prin intermediul unei 

proceduri în materie de licențe de import bazate pe principiul „primul venit, primul 

servit”, în temeiul căreia Japonia eliberează un certificat de contingent tarifar. 
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19. TRQ-18: Uleiuri și grăsimi alimentare preparate 

 

(a) Cantitatea contingentului cumulat dintr-un anumit an pentru mărfurile originare din 

Uniunea Europeană clasificate la linia tarifară prevăzută la litera (c) și rata aplicabilă în 

cadrul contingentului de taxe vamale pentru fiecare an sunt stabilite în tabelul de mai 

jos: 

Anul 

Cantitatea contingentului 

cumulat 

(tone metrice) 

Rata aplicabilă în cadrul 

contingentului de taxe vamale 

(%) 

1 360 20,3 

2 380 19,4 

3 400 18,4 

4 420 17,4 

5 440 16,5 

6 460 15,5 

7 480 14,5 

8 500 13,6 

9 520 12,6 

10 540 11,6 

11 560 10,7 

Pentru al 12-lea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului cumulat 

rămâne de 560 de tone metrice. Pentru al 12-lea an și pentru fiecare an ulterior, rata 

aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale rămâne la 10,7 %. 
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(b) Nivelul taxei vamale aplicate mărfurilor originare din Uniunea Europeană clasificate la 

linia tarifară prevăzută la litera (c) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) este exclus de la orice angajamente tarifare 

în temeiul prezentului acord. 

 

(c) Literele (a) și (b) se aplică mărfurilor originare clasificate la linia tarifară 210690.291. 

 

(d) TRQ-18 sunt gestionate de Japonia, în mod nediscriminatoriu, prin intermediul unei 

proceduri în materie de licențe de import bazate pe principiul „primul venit, primul 

servit”, în temeiul căreia Japonia eliberează un certificat de contingent tarifar. 
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20. TRQ-19: Preparatele alimentare cu un conținut de cacao 

 

(a) Cantitatea contingentului cumulat dintr-un anumit an pentru mărfurile originare din 

Uniunea Europeană clasificate la linia tarifară prevăzută la litera (c) și rata aplicabilă în 

cadrul contingentului de taxe vamale pentru fiecare an sunt stabilite în tabelul de mai 

jos: 

Anul 

Cantitatea contingentului 

cumulat 

(tone metrice) 

Rata aplicabilă în cadrul 

contingentului de taxe vamale 

(%) 

1 580 20,3 

2 580 19,4 

3 580 18,4 

4 580 17,4 

5 580 16,5 

6 580 15,5 

7 580 14,5 

8 580 13,6 

9 580 12,6 

10 580 11,6 

11 580 10,7 

Pentru al 12-lea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului cumulat 

rămâne de 580 de tone metrice. Pentru al 12-lea an și pentru fiecare an ulterior, rata 

aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale rămâne la 10,7 %. 
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(b) Nivelul taxei vamale aplicate mărfurilor originare din Uniunea Europeană clasificate la 

linia tarifară prevăzută la litera (c) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) este exclus de la orice angajamente tarifare 

în temeiul prezentului acord. 

 

(c) Literele (a) și (b) se aplică mărfurilor originare clasificate la linia tarifară 180620.290. 

 

(d) TRQ-19 sunt gestionate de Japonia, în mod nediscriminatoriu, prin intermediul unei 

proceduri în materie de licențe de import bazate pe principiul „primul venit, primul 

servit”, în temeiul căreia Japonia eliberează un certificat de contingent tarifar. 
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21. TRQ-20: Preparate alimentare cu conținut de cacao (pentru prepararea ciocolatei) 

 

(a) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor originare din 

Uniunea Europeană clasificate la linia tarifară menționată la litera (c) este scutită de 

taxe vamale, în cazul în care: 

 

(i) volumul cumulat de mărfuri originare importate din Uniunea Europeană în orice 

an nu depășește cantitatea contingentului cumulat stabilită în tabelul de mai jos; și 

Anul 
Cantitatea contingentului cumulat  

(tone metrice) 

1 440 

2 526 

3 612 

4 698 

5 784 

6 870 

7 956 

8 1 042 

9 1 128 

10 1 214 

11 1 300 

Pentru al 12-lea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului 

cumulat rămâne de 1 300 de tone metrice. 
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(ii) cantitatea cotei care urmează să fie alocată pentru fiecare cerere depusă de un 

importator nu depășește limita de trei înmulțit cu cantitatea de lapte praf 

specificată în cerere, produs din lapte originar din Japonia și utilizat de importator 

pentru producerea de ciocolată în Japonia. 

 

(b) Nivelul taxei vamale aplicate mărfurilor originare din Uniunea Europeană clasificate la 

linia tarifară prevăzută la litera (c) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) subpunctul (i) este exclus de la orice 

angajamente tarifare în temeiul prezentului acord. 

 

(c) Literele (a) și (b) se aplică mărfurilor originare clasificate la linia tarifară 180620.290. 

 

(d) TRQ-20 sunt gestionate de Japonia, în mod nediscriminatoriu, prin intermediul unei 

proceduri în materie de licențe de import bazate pe principiul „primul venit, primul 

servit”, în temeiul căreia Japonia eliberează un certificat de contingent tarifar. 
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22. TRQ-21: Lapte evaporat 

 

(a) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor originare din 

Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare menționate la litera (c) este scutită de 

taxe vamale, în cazul în care: 

 

(i) volumul cumulat de mărfuri originare importate din Uniunea Europeană în orice 

an nu depășește cantitatea contingentului cumulat stabilită în tabelul de mai jos; și 

Anul 
Cantitatea contingentului cumulat  

(tone metrice) 

1 780 

2 1 124 

3 1 468 

4 1 812 

5 2 156 

6 2 500 

Pentru al șaptelea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea 

contingentului cumulat rămâne de 2 500 de tone metrice. 

 

(ii) mărfurile originare sunt în stare lichidă la temperatură obișnuită, între aproximativ 

1 și 32 de grade Celsius. 
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(b) Nivelul taxei vamale aplicate mărfurilor originare din Uniunea Europeană clasificate la 

liniile tarifare prevăzute la litera (c) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) subpunctul (i) este exclus de la orice 

angajamente tarifare în temeiul prezentului acord. 

 

(c) Literele (a) și (b) se aplică mărfurilor originare clasificate la liniile tarifare 040291.129 

și 040291.290. 

 

(d) TRQ-21 sunt gestionate de Japonia, în mod nediscriminatoriu, prin intermediul unei 

proceduri în materie de licențe de import bazate pe principiul „primul venit, primul 

servit”, în temeiul căreia Japonia eliberează un certificat de contingent tarifar. 
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23. TRQ-22: Zer 

 

(a) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor originare din 

Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare 040410.139, 040410.149, 040410.189, 

040490.118, 040490.128 și 040490.138 este scutită de taxe vamale. Rata aplicabilă în 

cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor originare din Uniunea 

Europeană clasificate la liniile tarifare 040410.129 și 040410.169 se elimină după cum 

urmează: 

Anul 

Rata aplicabilă în cadrul 

contingentului de taxe vamale  

(cu adaos de zahăr) 

(%) 

Rata aplicabilă în cadrul 

contingentului de taxe vamale  

(fără adaos de zahăr) 

(%) 

1 31,8 22,7 

2 28,6 20,5 

3 25,5 18,2 

4 22,3 15,9 

5 19,1 13,6 

6 0,0 0,0 

Pentru al șaptelea an și pentru fiecare an ulterior, rata aplicabilă în cadrul contingentului de 

taxe vamale rămâne la zero. 
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(b) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale stabilită la litera (a) se aplică în 

cazul în care: 

 

(i) volumul cumulat de mărfuri originare importate din Uniunea Europeană în orice 

an nu depășește cantitatea contingentului cumulat stabilită în tabelul de mai jos; și 

Anul 
Cantitatea contingentului cumulat  

(tone metrice) 

1 6 200 

2 6 520 

3 6 840 

4 7 160 

5 7 480 

6 7 800 

7 8 120 

8 8 440 

9 8 760 

10 9 080 

11 9 400 

Pentru al 12-lea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului 

cumulat rămâne de 9 400 de tone metrice. 
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(ii) este satisfăcută următoarea condiție: 

 

(A) conținutul de cenușă al mărfurilor originare clasificate la liniile tarifare 

040410.129 și 040410.169 este mai mic sau egal cu 11 la sută; 

 

(B) mărfurile originare clasificate la liniile tarifare 040410.149, 040410.189, 

040490.118, 040490.128 și 040490.138 sunt zer și produse care cuprind 

constituenți ai laptelui natural, utilizate în formulele de început; sau 

 

(C) mărfurile originare clasificate la liniile tarifare 040410.139 și 040410.149 

sunt permeatul din zer cu un conținut de proteine mai mic de 5 la sută. 
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(c) Nivelul taxei vamale aplicate mărfurilor originare din Uniunea Europeană clasificate la 

liniile tarifare 040410.129, 040410.139, 040410.149, 040410.169 și 040410.189 care 

sunt importate în plus față de cantitatea contingentului cumulat stabilită la litera (b) 

subpunctul (i) se stabilește în conformitate cu categoriile „R11” și „R12” pentru 

mărfurile originare cu un conținut de proteine din lapte mai mic de 25 la sută și pentru 

mărfurile originare cu un conținut de proteine din lapte egal sau mai mare de 25 la sută, 

dar mai mic de 45 la sută, „B5****” și „B5*****” pentru mărfurile originare cu un 

conținut de proteine din lapte egal sau mai mare de 45 la sută sau „A” pentru mărfurile 

originare pentru fabricarea de furaje amestecate cu adaos de coloranți, astfel cum se 

prevede în secțiunea A punctul 1 literele (jj), (kk), (g), (h) și, respectiv, (a). Nivelul 

taxei vamale aplicate mărfurilor originare din Uniunea Europeană clasificate la liniile 

tarifare 040490.118, 040490.128 și 040490.138 care sunt importate în plus față de 

cantitatea contingentului cumulat stabilită la litera (b) subpunctul (i) este exclus de la 

orice angajamente tarifare în temeiul prezentului acord. 

 

(d) Literele (a) - (c) se aplică mărfurilor originare clasificate la liniile tarifare 040410.129, 

040410.139, 040410.149, 040410.169, 040410.189, 040490.118, 040490.128 și 

040490.138. 
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(e) TRQ-22 sunt gestionate de Japonia, în mod nediscriminatoriu, prin intermediul unei 

proceduri în materie de licențe de import bazate pe principiul „primul venit, primul 

servit”, în temeiul căreia Japonia eliberează un certificat de contingent tarifar. 

 

24. TRQ-23: Unt, lapte praf degresat, lapte praf, zară praf și lapte condensat 

 

(a) Cantitatea contingentului cumulat dintr-un anumit an pentru mărfurile originare din 

Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare prevăzute la litera (e), exprimată în 

echivalent de lapte integral (tone metrice) și calculată cu ajutorul unui factor de 

conversie enumerat la litera (c), este stabilită în tabelul de mai jos: 

Anul 

Cantitatea contingentului cumulat 

(echivalent de lapte integral)  

(tone metrice) 

1 12 857 

2 13 286 

3 13 714 

4 14 143 

5 14 571 

6 15 000 

Pentru al șaptelea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului 

cumulat rămâne de 15 000 echivalent de lapte integral (tone metrice). 
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(b) (i) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor 

originare din Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare 040510.129, 

040510.229, 040520.090, 040590.190 și 040590.229 se reduce după cum 

urmează: 

Anul 
Rata aplicabilă în cadrul contingentului 

de taxe vamale pentru unt 

1 35 % + 290 yen/kg 

2 35 % + 261 yen/kg 

3 35 % + 232 yen/kg 

4 35 % + 203 yen/kg 

5 35 % + 174 yen/kg 

6 35 % + 145 yen/kg 

7 35 % + 116 yen/kg 

8 35 % + 87 yen/kg 

9 35 % + 58 yen/kg 

10 35 % + 29 yen/kg 

11 35 % 

Pentru al 12-lea an și pentru fiecare an ulterior, rata aplicabilă în cadrul 

contingentului de taxe vamale rămâne la 35 %. 
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(ii) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor 

originare din Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare 040210.129, 

040210.212, 040210.229, 040221.212, 040221.229 și 040229.291 se reduce după 

cum urmează: 

Anul 

Rata aplicabilă în cadrul 

contingentului de taxe vamale 

pentru lapte praf degresat 

(fără adaos de zahăr) 

Rata aplicabilă în cadrul 

contingentului de taxe vamale 

pentru lapte praf degresat 

(cu adaos de zahăr) 

1 25 % + 130 yen/kg 35 % + 130 yen/kg 

2 25 % + 117 yen/kg 35 % + 117 yen/kg 

3 25 % + 104 yen/kg 35 % + 104 yen/kg 

4 25 % + 91 yen/kg 35 % + 91 yen/kg 

5 25 % + 78 yen/kg 35 % + 78 yen/kg 

6 25 % + 65 yen/kg 35 % + 65 yen/kg 

7 25 % + 52 yen/kg 35 % + 52 yen/kg 

8 25 % + 39 yen/kg 35 % + 39 yen/kg 

9 25 % + 26 yen/kg 35 % + 26 yen/kg 

10 25 % + 13 yen/kg 35 % + 13 yen/kg 

11 25 % 35 % 

Pentru al 12-lea an și pentru fiecare an ulterior, rata aplicabilă în cadrul contingentului de 

taxe vamale rămâne la 25 % pentru laptele praf degresat fără adaos de zahăr sau la 35 % 

pentru laptele praf degresat cu adaos de zahăr. 

 



 

 

…{Anexa 2-A]/ro 82 

(iii) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor 

originare din Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare 040221.119, 

040221.129, 040229.119, 040229.129, 040390.113, 040390.123 și 040390.133 se 

reduce după cum urmează: 

Anul 

Rata aplicabilă în 

cadrul contingentului 

de taxe vamale pentru 

zară praf  

(fără adaos de zahăr) 

Rata aplicabilă în 

cadrul contingentului 

de taxe vamale pentru 

zară praf 

(cu adaos de zahăr) 

Rata aplicabilă în cadrul 

contingentului de taxe 

vamale pentru lapte praf 

1 25 % + 200 yen/kg 35 % + 200 yen/kg 30 % + 210 yen/kg 

2 25 % + 180 yen/kg 35 % + 180 yen/kg 30 % + 189 yen/kg 

3 25 % + 160 yen/kg 35 % + 160 yen/kg 30 % + 168 yen/kg 

4 25 % + 140 yen/kg 35 % + 140 yen/kg 30 % + 147 yen/kg 

5 25 % + 120 yen/kg 35 % + 120 yen/kg 30 % + 126 yen/kg 

6 25 % + 100 yen/kg 35 % + 100 yen/kg 30 % + 105 yen/kg 

7 25 % + 80 yen/kg 35 % + 80 yen/kg 30 % + 84 yen/kg 

8 25 % + 60 yen/kg 35 % + 60 yen/kg 30 % + 63 yen/kg 

9 25 % + 40 yen/kg 35 % + 40 yen/kg 30 % + 42 yen/kg 

10 25 % + 20 yen/kg 35 % + 20 yen/kg 30 % + 21 yen/kg 

11 25 % 35 % 30 % 

Pentru al 12-lea an și pentru fiecare an ulterior, rata aplicabilă în cadrul contingentului de 

taxe vamale rămâne la 25 % pentru zară praf fără adaos de zahăr, la 35 % pentru zară praf cu 

adaos de zahăr sau la 30 % pentru lapte praf. 

 

(iv) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor 

originare din Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare 040299.129 și 

040299.290 este scutită de taxe vamale. 
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(c) În sensul TRQ-23, factorul de conversie care figurează în coloana din dreapta a 

tabelului de mai jos indică coeficientul pentru calcularea greutății în echivalent de lapte 

integral a respectivelor mărfuri originare clasificate la liniile tarifare care figurează în 

coloana din stânga a tabelului de mai jos: 

Linie tarifară Factor de conversie 

040210.129 6,48 

040210.212 6,48 

040210.229 6,48 

040221.119 8,9 

040221.129 13,43 

040221.212 6,84 

040221.229 6,84 

040229.119 8,9 

040229.129 13,43 

040229.291 6,84 

040299.129 6,69 

040299.290 3,65 

040390.113 6,48 

040390.123 8,57 

040390.133 13,43 

040510.129 12,34 

040510.229 15,05 

040520.090 12,34 

040590.190 12,34 

040590.229 15,05 
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(d) Nivelul taxei vamale aplicate mărfurilor originare din Uniunea Europeană clasificate la 

liniile tarifare prevăzute la litera (e) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) este exclus de la orice angajamente tarifare 

în temeiul prezentului acord. 

 

(e) Literele (a) - (d) se aplică mărfurilor originare clasificate la liniile tarifare 040510.129, 

040510.229, 040520.090, 040590.190, 040590.229, 040210.129, 040210.212, 

040210.229, 040221.212, 040221.229, 040229.291, 040221.119, 040221.129, 

040229.119, 040229.129, 040390.113, 040390.123, 040390.133, 040299.129 și 

040299.290. 

 

(f) TRQ-23 sunt gestionate de Japonia, în mod nediscriminatoriu, prin intermediul unei 

proceduri în materie de licențe de import bazate pe principiul „primul venit, primul 

servit”, în temeiul căreia Japonia eliberează un certificat de contingent tarifar. 

 



 

 

…{Anexa 2-A]/ro 85 

25. TRQ-24: Lapte praf (pentru prepararea ciocolatei) 

 

(a) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor originare din 

Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare menționate la litera (d) este scutită de 

taxe vamale, în cazul în care: 

 

(i) volumul cumulat al mărfurilor originare importate din Uniunea Europeană în orice 

an nu depășește cantitatea contingentului cumulat, exprimată în echivalent de 

lapte integral (tone metrice) și calculată cu ajutorul unui factor de conversie 

enumerat la litera (b), stabilită în tabelul de mai jos; și 

Anul 

Cantitatea contingentului cumulat 

(echivalent de lapte integral)  

(tone metrice) 

1 5 242 

2 6 312 

3 7 382 

4 8 451 

5 9 521 

6 10 591 

7 11 661 

8 12 731 

9 13 800 

10 14 870 

11 15 940 

Pentru al 12-lea an și pentru fiecare an ulterior, cantitatea contingentului 

cumulat rămâne de 15 940 echivalent de lapte integral (tone metrice). 
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(ii) cantitatea cotei care urmează să fie alocată pentru fiecare cerere depusă de un 

importator nu depășește limita de trei înmulțit cu cantitatea de lapte praf 

specificată în cerere, produs din lapte originar din Japonia și utilizat de importator 

pentru producerea de ciocolată în Japonia. 

 

(b) În sensul TRQ-24, factorul de conversie care figurează în coloana din dreapta a 

tabelului de mai jos indică coeficientul pentru calcularea greutății în echivalent de lapte 

integral a respectivelor mărfuri originare clasificate la liniile tarifare care figurează în 

coloana din stânga a tabelului de mai jos: 

Linie tarifară Factor de conversie 

040221.119 8,9 

040221.129 13,43 

 

(c) Nivelul taxei vamale aplicate mărfurilor originare din Uniunea Europeană clasificate la 

liniile tarifare prevăzute la litera (d) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) subpunctul (i) este exclus de la orice 

angajamente tarifare în temeiul prezentului acord. 
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(d) Literele (a) - (c) se aplică mărfurilor originare clasificate la liniile tarifare 040221.119 și 

040221.129. 

 

(e) TRQ-24 sunt gestionate de Japonia, în mod nediscriminatoriu, prin intermediul unei 

proceduri în materie de licențe de import bazate pe principiul „primul venit, primul 

servit”, în temeiul căreia Japonia eliberează un certificat de contingent tarifar. 
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26. TRQ-25: Brânzeturi 

 

(a) (i) Cantitatea contingentului cumulat dintr-un anumit an pentru mărfurile originare 

din Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare prevăzute la litera (d) din 

primul an până în cel de-al 16-lea an este stabilită în tabelul de mai jos: 

Anul 
Cantitatea contingentului cumulat 

(tone metrice) 

1 20 000 

2 20 600 

3 21 200 

4 21 800 

5 22 500 

6 23 200 

7 23 900 

8 24 600 

9 25 300 

10 26 100 

11 26 900 

12 27 700 

13 28 500 

14 29 300 

15 30 200 

16  31 000 
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(ii) Începând cu cel de-al 17-lea an, cantitatea contingentului cumulat pentru fiecare 

an este calculată o dată la cinci ani pe baza metodei de calcul prevăzute la literele 

(A) - (C) și este stabilită prin acte cu putere de lege, acte administrative sau prin 

ordonanțe ministeriale japoneze: 

 

(A) în cazul în care s-a înregistrat o creștere pozitivă a consumului total de 

brânzeturi în Japonia în cei șase ani fiscali precedenți
1
, cantitatea 

contingentului cumulat pentru fiecare dintre următorii cinci ani se 

calculează în funcție de rata de creștere anuală compusă a consumului total 

de brânzeturi în Japonia în cei șase ani fiscali precedenți, calculată o dată la 

cinci ani în conformitate cu litera (B) utilizând statisticile oficiale publicate 

de MASP sau de succesorul acestuia, precum și în funcție de cantitatea 

contingentului cumulat din anul imediat precedent fiecărui an pentru care 

este efectuat calculul; 

 

                                                 
1
  În sensul TRQ-25, prin „an fiscal” se înțelege un an fiscal japonez care începe la data de 1 

aprilie și se încheie la data de 31 martie a anului următor. 
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(B) pentru a calcula rata de creștere anuală compusă menționată la litera (A), se 

utilizează consumul total de brânzeturi în Japonia atât din anul fiscal care 

precede cu doi ani fiscali primul an fiscal dintre următorii cinci ani fiscali, 

cât și din anul fiscal care precede cu șapte ani fiscali primul an fiscal dintre 

următorii cinci ani fiscali; și 

 

(C) în cazul în care nu s-a înregistrat nicio creștere pozitivă a consumului total 

de brânzeturi în Japonia în cei șase ani fiscali precedenți, cantitatea 

contingentului cumulat pentru fiecare dintre următorii cinci ani fiscali 

rămâne la nivelul din cel mai recent an fiscal. 
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(b) (i) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor 

originare din Uniunea Europeană clasificate la linia tarifară 040610.020 se 

elimină după cum urmează: 

Anul 

Rata aplicabilă în cadrul contingentului 

de taxe vamale 

(%) 

1 21,0 

2 19,6 

3 18,2 

4 16,8 

5 15,4 

6 14,0 

7 12,6 

8 11,2 

9 9,8 

10 8,4 

11 7,0 

12 5,6 

13 4,2 

14 2,8 

15 1,4 

16 0,0 

Pentru cel de-al 17-lea an și pentru fiecare an ulterior, rata aplicabilă în 

cadrul contingentului de taxe vamale rămâne la zero. 
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(ii) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor 

originare din Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare 040610.090, 

040640.090 și 040690.090 se elimină după cum urmează: 

Anul 

Rata aplicabilă în cadrul contingentului 

de taxe vamale 

(%) 

1 27,9 

2 26,1 

3 24,2 

4 22,4 

5 20,5 

6 18,6 

7 16,8 

8 14,9 

9 13,0 

10 11,2 

11 9,3 

12 7,5 

13 5,6 

14 3,7 

15 1,9 

16 0,0 

Pentru cel de-al 17-lea an și pentru fiecare an ulterior, rata aplicabilă în 

cadrul contingentului de taxe vamale rămâne la zero. 
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(iii) Rata aplicabilă în cadrul contingentului de taxe vamale în cazul mărfurilor 

originare din Uniunea Europeană clasificate la liniile tarifare 040620.100 și 

040630.000 se elimină după cum urmează: 

Anul 

Rata aplicabilă în cadrul contingentului 

de taxe vamale 

(%) 

1 37,5 

2 35,0 

3 32,5 

4 30,0 

5 27,5 

6 25,0 

7 22,5 

8 20,0 

9 17,5 

10 15,0 

11 12,5 

12 10,0 

13 7,5 

14 5,0 

15 2,5 

16 0,0 

Pentru cel de-al 17-lea an și pentru fiecare an ulterior, rata aplicabilă în 

cadrul contingentului de taxe vamale rămâne la zero. 
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(c) Nivelul taxei vamale aplicate mărfurilor originare din Uniunea Europeană clasificate la 

liniile tarifare prevăzute la litera (d) care sunt importate în plus față de cantitatea 

contingentului cumulat stabilită la litera (a) subpunctul (i) este exclus de la orice 

angajamente tarifare în temeiul prezentului acord. 

 

(d) Literele (a) - (c) se aplică mărfurilor originare clasificate la liniile tarifare 040610.020, 

040610.090, 040640.090, 040620.100, 040630.000 și 040690.090. 

 

(e) TRQ-25 sunt gestionate de Japonia, în mod nediscriminatoriu, prin intermediul unei 

proceduri în materie de licențe de import bazate pe principiul „primul venit, primul 

servit”, în temeiul căreia Japonia eliberează un certificat de contingent tarifar. 
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SECȚIUNEA C 

 

Măsuri de salvgardare în domeniul agriculturii 

 

 

SUBSECȚIUNEA 1 

 

Note pentru secțiunea C 

 

1. Prezenta secțiune stabilește: 

 

(a) mărfurile agricole originare care pot face obiectul măsurilor de salvgardare în domeniul 

agricol în temeiul secțiunii A punctul 2; 

 

(b) nivelurile de declanșare pentru aplicarea unor astfel de măsuri; și 

 

(c) nivelul maxim al taxei vamale care poate fi aplicată în fiecare an pentru fiecare dintre 

aceste mărfuri. 
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2. În pofida articolului 2.8, Japonia poate aplica o măsură de salvgardare în domeniul agricol 

pentru mărfurile agricole originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „SG1*”, „SG1**”, 

„SG2”, „SG3”, „SG4*”, „SG4**”, „SG5” sau „SG6” în coloana „Note” din lista Japoniei. 

Japonia poate aplica astfel de măsuri numai în condițiile stabilite în prezenta secțiune și doar 

în conformitate cu termenele prevăzute în prezenta secțiune. 

 

3. În cazul în care condițiile prevăzute în prezenta secțiune sunt satisfăcute, Japonia poate, cu 

titlu de măsură de salvgardare în domeniul agricol, să crească nivelul taxei vamale aplicabile 

unei astfel de mărfi agricole originare până la un nivel care nu depășește valoarea cea mai 

mică dintre: 

 

(a) nivelul taxei vamale aplicate națiunii celei mai favorizate în vigoare la momentul 

punerii în aplicare a măsurii de salvgardare în domeniul agricol; 

 

(b) nivelul taxei vamale aplicate națiunii celei mai favorizate în vigoare în ziua imediat 

anterioară datei intrării în vigoare a prezentului acord; și 

 

(c) nivelul taxei vamale stabilit în prezenta secțiune. 
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4. Japonia pune în aplicare orice măsură de salvgardare în domeniul agricol într-o manieră 

transparentă. În termen de 60 de zile de la data instituirii măsurii de salvgardare în domeniul 

agricol, Japonia notifică în scris Uniunii Europene măsura respectivă și furnizează Uniunii 

Europene datele relevante referitoare la aceasta. Japonia furnizează, la cererea scrisă a Uniunii 

Europene, informații și răspunsuri la întrebări specifice din partea acesteia, inclusiv prin e-

mail, prin videoconferință, teleconferință și în persoană, cu privire la aplicarea măsurii. 

 

5. Pentru mai multă certitudine, nicio măsură de salvgardare în domeniul agricol nu poate fi 

aplicată sau menținută la data sau după data la care nivelul taxei vamale menționat la punctul 

3 litera (c) din prezenta subsecțiune este zero. 

 

6. În sensul prezentei secțiuni: 

 

(a) prin „an fiscal” se înțelege un an fiscal japonez care începe la data de 1 aprilie și se 

încheie la data de 31 martie a anului următor; și 

 

(b) prin „trimestru” se înțelege o perioadă: 

 

(i) de la 1 aprilie până la 30 iunie; 

 

(ii) de la 1 iulie până la 30 septembrie; 

 



 

 

…{Anexa 2-A]/ro 98 

(iii) de la 1 octombrie până la 31 decembrie; sau 

 

(iv) de la 1 ianuarie până la 31 martie. 

 

 

SUBSECȚIUNEA 2 

 

Măsură de salvgardare în domeniul agricol pentru carnea de vită 

 

1. În conformitate cu subsecțiunea 1 punctul 2, în ceea ce privește mărfurile agricole originare 

clasificate la liniile tarifare marcate cu „SG1*” în coloana „Note” din lista Japoniei (denumite 

în continuare în prezenta subsecțiune „mărfuri SG1*”) sau mărfurile agricole originare 

clasificate la liniile tarifare marcate cu „SG1**” în coloana „Note” din lista Japoniei 

(denumite în continuare în prezenta subsecțiune „mărfuri SG1**”), Japonia poate aplica o 

măsură de salvgardare în domeniul agricol numai dacă volumul cumulat al importurilor 

respectivelor produse agricole originare din Uniunea Europeană pentru un anumit an 

depășește nivelul de declanșare stabilit după cum urmează: 

 

(a) 43 500 de tone metrice pentru primul an, cu excepția cazului prevăzut la punctul 9; 

 

(b) 44 278 de tone metrice pentru cel de-al doilea an; 
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(c) 45 056 de tone metrice pentru cel de-al treilea an; 

 

(d) 45 833 de tone metrice pentru cel de-al patrulea an; 

 

(e) 46 611 de tone metrice pentru cel de-al cincilea an; 

 

(f) 47 389 de tone metrice pentru cel de-al șaselea an; 

 

(g) 48 167 de tone metrice pentru cel de-al șaptelea an; 

 

(h) 48 944 de tone metrice pentru cel de-al optulea an; 

 

(i) 49 722 de tone metrice pentru cel de-al nouălea an; 

 

(j) 50 500 de tone metrice pentru cel de-al zecelea an; 

 

(k) începând din al 11-lea an și până în al 15-lea an, pentru fiecare dintre ani, nivelul de 

declanșare din anul precedent, la care se adaugă 385 de tone metrice; și 

 

(l) începând din al 16-lea an, pentru fiecare dintre ani, nivelul de declanșare din anul 

precedent, la care se adaugă 770 de tone metrice; 
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2. (a) Pentru mărfurile SG1*, nivelul taxei vamale menționat în subsecțiunea 1 punctul 3 litera 

(c) este: 

 

(i) 38,5 la sută din primul an până în al treilea an; 

 

(ii) 30,0 la sută din al patrulea an până în al 10-lea an; 

 

(iii) 20,0 la sută din al 11-lea an până în al 14-lea an; 

 

(iv) 18,0 la sută pentru al 15-lea an; și 

 

(v) începând din cel de-al 16-lea an: 

 

(A) cu un punct procentual mai puțin decât nivelul taxei vamale din anul 

precedent, în cazul în care Japonia nu a aplicat în anul precedent o măsură 

de salvgardare în domeniul agricol în temeiul prezentei subsecțiuni; sau 

 

(B) același ca nivelul taxei vamale din anul precedent, în cazul în care Japonia a 

aplicat în anul precedent o măsură de salvgardare în domeniul agricol în 

temeiul prezentei subsecțiuni; 
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(b) Pentru mărfuri SG1**, nivelul taxei vamale menționat în subsecțiunea 1 punctul 3 litera 

(c) este: 

 

(i) 39,0 la sută pentru primul an; 

 

(ii) 38,5 la sută pentru al doilea și al treilea an; 

 

(iii) 32,7 la sută pentru al patrulea an; 

 

(iv) 30,6 la sută pentru al cincilea an; 

 

(v) 30,0 la sută din al șaselea an până în al 10-lea an; 

 

(vi) 20,0 la sută din al 11-lea an până în al 14-lea an; 

 

(vii) 18,0 la sută pentru al 15-lea an; și 
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(viii) începând din cel de-al 16-lea an: 

 

(A) cu un punct procentual mai puțin decât nivelul taxei vamale din anul 

precedent, în cazul în care Japonia nu a aplicat în anul precedent o măsură 

de salvgardare în domeniul agricol în temeiul prezentei subsecțiuni; sau 

 

(B) același ca nivelul taxei vamale din anul precedent, în cazul în care Japonia a 

aplicat în anul precedent o măsură de salvgardare în domeniul agricol în 

temeiul prezentei subsecțiuni; 

 

(c) În cazul în care condiția stabilită la punctul 1 este îndeplinită într-un an și, ca urmare a 

acestui fapt, o măsură de salvgardare în domeniul agricol este în vigoare în anul următor 

în conformitate cu punctul 3 litera (b) sau litera (c), nivelul taxei vamale menționat în 

subsecțiunea 1 punctul 3 litera (c) pentru această măsură de salvgardare în domeniul 

agricol se stabilește, pentru durata aplicării măsurii respective, la nivelul aplicabil 

pentru anul în care condiția stabilită la punctul 1 a fost îndeplinită. 
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3. O măsură de salvgardare în domeniul agricol prevăzută la punctul 1 poate fi menținută: 

 

(a) în cazul în care volumul cumulat al importurilor provenite din Uniunea Europeană de 

mărfuri SG1* sau de mărfuri SG1** din orice an fiscal depășește nivelul de declanșare 

stabilit la punctul 1, înainte de 31 ianuarie, până la sfârșitul respectivului an fiscal; 

 

(b) în cazul în care volumul cumulat al importurilor provenite din Uniunea Europeană de 

mărfuri SG1* sau de mărfuri SG1** din orice an fiscal depășește nivelul de declanșare 

stabilit la punctul 1 pe parcursul lunii februarie, pentru o perioadă de 45 de zile 

începând de la data aplicării măsurii de salvgardare în domeniul agricol; și 

 

(c) în cazul în care volumul cumulat al importurilor provenite din Uniunea Europeană de 

mărfuri SG1* sau de mărfuri SG1** din orice an fiscal depășește nivelul de declanșare 

stabilit la punctul 1 pe parcursul lunii martie, pentru o perioadă de 30 de zile începând 

de la data aplicării măsurii de salvgardare în domeniul agricol. 

 

4. (a) În sensul prezentei subsecțiuni, perioada pe parcursul căreia o măsură de salvgardare în 

domeniul agricol poate fi menținută începe cel târziu în ziua care urmează celei de-a 

cincea zi lucrătoare după încheierea perioadei de publicare menționate la litera (c) în 

care condiția prevăzută la punctul 1 este îndeplinită. 
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(b) În sensul prezentei subsecțiuni, ca măsură excepțională luată pentru punerea în aplicare 

a prezentei subsecțiuni, administrația vamală din Japonia publică, în termen de cel mult 

cinci zile lucrătoare după sfârșitul fiecărei perioade de publicare, volumul cumulat al 

importurilor de mărfuri SG1* sau de mărfuri SG1** din Uniunea Europeană între: 

 

(i) începutul anului fiscal și sfârșitul perioadei de publicare; și 

 

(ii) începând din al 11-lea an până în al 15-lea an, începutul trimestrului și sfârșitul 

perioadei de publicare. 

 

(c) În sensul prezentei subsecțiuni, prin „perioadă de publicare” se înțelege: 

 

(i) perioada începând din prima zi a fiecărei luni și până la a 10-a zi a lunii 

respective; 

 

(ii) perioada începând din a 11-a zi a fiecărei luni și până la a 20-a zi a lunii 

respective; și 

 

(iii) perioada începând din a 21-a zi a fiecărei luni și până la ultima zi a lunii 

respective. 
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5. (a) În pofida punctului 1, în cazul în care, în oricare an începând din al 11-lea an și până în 

al 15-lea an, volumul cumulat al importurilor de mărfuri SG1* sau de mărfuri SG1** 

din Uniunea Europeană din orice trimestru depășește volumul trimestrial de declanșare 

a măsurilor de salvgardare prevăzut la litera (b), Japonia poate crește ratele taxelor 

vamale aplicabile mărfurilor respective în conformitate cu subsecțiunea 1 punctul 3 

pentru o perioadă de 90 de zile. Perioada de 90 de zile începe cel târziu în ziua care 

urmează celei de-a cincea zi lucrătoare după încheierea perioadei de publicare în care 

cantitatea trimestrială cumulată de importuri de astfel de mărfuri a depășit volumul 

trimestrial de declanșare a măsurii de salvgardare. Nivelul taxei vamale menționat în 

subsecțiunea 1 punctul 3 litera (c) în cazul în care se îndeplinește condiția stabilită la 

prezentul punct este de: 

 

(i) 20,0 la sută din al 11-lea an până în al 14-lea an; și 

 

(ii) 18,0 la sută pentru al 15-lea an. 

 

(b) În sensul prezentului punct, prin „volumul trimestrial de declanșare a măsurii de 

salvgardare” se înțelege 117 la sută dintr-o pătrime din nivelul de declanșare stabilit la 

punctul 1 litera (k) pentru anul respectiv. 
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(c) În pofida punctului 1, în cazul în care, în oricare an începând din al 11-lea an și până în 

al 15-lea an, volumul cumulat al importurilor de mărfuri SG1* sau de mărfuri SG1** 

din Uniunea Europeană depășește nivelul de declanșare stabilit la punctul 1 litera (k) 

pentru anul respectiv și, în același timp, volumul cumulat al importurilor acestor mărfuri 

din Uniunea Europeană în cursul trimestrului depășește volumul trimestrial de 

declanșare a măsurilor de salvgardare prevăzut la litera (b), Japonia poate menține o 

măsură de salvgardare în domeniul agricol în temeiul prezentei subsecțiuni până la 

expirarea perioadei de 90 de zile prevăzute la litera (a) sau până la sfârșitul perioadelor 

prevăzute la punctul 3, în funcție de care dintre acestea survine mai târziu. 

 

6. În cazul în care, timp de patru ani consecutivi după cel de-al 15-lea an, Japonia nu aplică nicio 

măsură de salvgardare în domeniul agricol în temeiul prezentei subsecțiuni privind mărfurile 

SG1*, Japonia nu aplică alte măsuri de salvgardare în domeniul agricol în temeiul prezentei 

subsecțiuni cu privire la astfel de mărfuri. Același lucru este valabil și pentru mărfurile 

SG1**. 
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7. În pofida punctului 1, în cazul în care importul în Japonia de mărfuri SG1* sau de mărfuri 

SG1** din Uniunea Europeană a fost suspendat în totalitate sau în mare parte timp de mai 

mult de 36 de luni din cauza unor probleme sanitare, Japonia nu aplică nicio măsură de 

salvgardare în domeniul agricol în temeiul prezentei subsecțiuni pentru astfel de mărfuri din 

Uniunea Europeană timp de 48 de luni după eliminarea în totalitate sau în mare parte a 

suspendării. În cazul în care importul din Uniunea Europeană de astfel de mărfuri a fost 

suspendat și o catastrofă naturală, cum ar fi seceta gravă, afectează redresarea producției de 

astfel de mărfuri în Uniunea Europeană, perioada în care Japonia nu aplică nicio măsură de 

salvgardare în domeniul agricol în temeiul prezentei subsecțiuni pentru astfel de mărfuri din 

Uniunea Europeană este de 60 de luni. 

 

8. Japonia nu aplică măsurile tarifare de urgență privind carnea de vită menționate la 

articolul 7.5 din Legea privind măsurile tarifare temporare din Japonia (Legea nr. 36 din 

1960) în cazul mărfurilor SG1*. 

 

9. În cazul în care primul an cuprinde mai puțin de 12 luni, nivelul de declanșare aplicabil pentru 

primul an în sensul punctului 1 litera (a) se determină prin înmulțirea cantității de 43 500 de 

tone metrice cu o fracție al cărei numărător este numărul de luni cuprinse între data intrării în 

vigoare a prezentului acord și data de 31 martie a anului următor și al cărei numitor este cifra 

12. În sensul determinării nivelului de declanșare aplicabil în conformitate cu teza precedentă, 

orice fracțiune sub 1,0 se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg (în cazul unei fracțiuni de 

0,5, aceasta se rotunjește la 1,0). 
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SUBSECȚIUNEA 3 

 

Măsură de salvgardare în domeniul agricol pentru carnea de porc 

 

1. În conformitate cu subsecțiunea 1 punctul 2, în ceea ce privește mărfurile agricole originare 

clasificate la liniile tarifare marcate cu „SG2” în coloana „Note” din lista Japoniei (denumite 

în continuare în prezenta subsecțiune „mărfuri SG2”), Japonia poate aplica o măsură de 

salvgardare în domeniul agricol numai în cazul în care se îndeplinește următoarea condiție: 

 

(a) în primul și în al doilea an, cu excepția cazurilor prevăzute la punctul 6, Japonia poate 

aplica în cazul mărfurilor SG2 o măsură de salvgardare în domeniul agricol în temeiul 

prezentei subsecțiuni doar în cazul în care volumul cumulat al importurilor de mărfuri 

SG2 din Uniunea Europeană pentru anul respectiv depășește 112 la sută din cel mai 

mare volum cumulat anual de importuri de mărfuri SG2 din Uniunea Europeană 

efectuate în cursul oricăruia dintre cei trei ani fiscali precedenți; 

 

(b) în cel de-al treilea și în cel de-al patrulea an, Japonia poate aplica în cazul mărfurilor 

SG2 o măsură de salvgardare în domeniul agricol în temeiul prezentei subsecțiuni 

numai în cazul în care volumul cumulat al importurilor de mărfuri SG2 din Uniunea 

Europeană pentru anul respectiv depășește 116 la sută din cel mai mare volum cumulat 

anual de importuri de mărfuri SG2 din Uniunea Europeană efectuate în cursul oricăruia 

dintre cei trei ani fiscali precedenți; 
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(c) în cel de-al cincilea și în cel de-al șaselea an: 

 

(i) Japonia poate aplica o măsură de salvgardare în domeniul agricol în temeiul 

prezentei subsecțiuni în cazul mărfurilor SG2 importate la un preț egal sau mai 

mare decât prețul-prag
1
 stabilit pentru mărfurile SG2 respective, doar în cazul în 

care volumul cumulat al importurilor acelor mărfuri SG2 din Uniunea Europeană 

pentru anul respectiv depășește 116 la sută din cel mai mare volum cumulat anual 

de importuri ale mărfurilor SG2 respective din Uniunea Europeană efectuate în 

cursul oricăruia dintre cei trei ani fiscali precedenți; sau 

 

(ii) Japonia poate aplica o măsură de salvgardare în domeniul agricol în temeiul 

prezentei subsecțiuni în cazul mărfurilor SG2 importate la prețuri mai mici decât 

prețul-prag stabilit pentru mărfurile SG2 respective, doar dacă volumul cumulat al 

importurilor acelor mărfuri SG2 din Uniunea Europeană pentru anul respectiv este 

mai mare decât: 

 

(A) 63 000 de tone metrice pentru al cincilea an; și 

 

                                                 
1
  În sensul literelor (c) și (d), „preț-prag” înseamnă: 

(a) 399 de yeni pe kilogram pentru mărfurile agricole originare clasificate la liniile tarifare 

020312.021, 020312.023, 020319.021, 020319.023, 020322.021, 020322.023, 

020329.021, 020329.023, 020630.092, 020630.093, 020649.092 și 020649.093; și 

 (b) 299,25 de yeni pe kilogram pentru mărfurile agricole originare clasificate la liniile 

tarifare 020311.020, 020311.030, 020321.020 și 020321.030. 
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(B) 71 400 de tone metrice pentru al șaselea an; și 

 

(d) începând din al șaptelea an până în al 11-lea an: 

 

(i) Japonia poate aplica o măsură de salvgardare în domeniul agricol în temeiul 

prezentei subsecțiuni în cazul mărfurilor SG2 importate la un preț egal sau mai 

mare decât prețul-prag stabilit pentru mărfurile SG2 respective, doar în cazul în 

care volumul cumulat al importurilor de mărfuri SG2 din Uniunea Europeană 

pentru anul respectiv depășește 119 la sută din cel mai mare volum cumulat anual 

de importuri ale mărfurilor SG2 respective din Uniunea Europeană efectuate în 

cursul oricăruia dintre cei trei ani fiscali precedenți; sau 

 

(ii) Japonia poate aplica o măsură de salvgardare în domeniul agricol în temeiul 

prezentei subsecțiuni în cazul mărfurilor SG2 importate la prețuri mai mici decât 

prețul-prag stabilit pentru mărfurile SG2 respective, doar dacă volumul cumulat al 

importurilor acelor mărfuri SG2 din Uniunea Europeană pentru anul respectiv este 

mai mare decât: 

 

(A) 79 800 de tone metrice pentru al șaptelea an; 

 

(B) 88 200 de tone metrice pentru al optulea an; 
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(C) 96 600 de tone metrice pentru al nouălea an; 

 

(D) 105 000 de tone metrice pentru al 10-lea an; și 

 

(E) 105 000 de tone metrice pentru al 11-lea an; 

 

2. Pentru mărfurile SG2, nivelul taxei vamale menționat în subsecțiunea 1 punctul 3 litera (c) 

este: 

 

(a) pentru mărfurile SG2 originare clasificate la liniile tarifare 020311.040, 020312.022, 

020319.022, 020321.040, 020322.022, 020329.022, 020630.099 și 020649.099: 

 

(i) 4,0 la sută din primul an până în al treilea an; 

 

(ii) 3,4 la sută din al patrulea an până în al șaselea an; 

 

(iii) 2,8 la sută din al șaptelea an până în al nouălea an; și 

 

(iv) 2,2 la sută în al 10-lea și în al 11-lea an; 
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(b) pentru mărfurile SG2 clasificate la liniile tarifare 020312.021, 020312.023, 020319.021, 

020319.023, 020322.021, 020322.023, 020329.021, 020329.023, 020630.092, 

020630.093, 020649.092 și 020649.093, cea mai mică valoare dintre: 

 

(i) diferența între prețul de import CIF pe kilogram și Primul Preț de Import Standard 

de Salvgardare
1
; și 

 

(ii) prima rată alternativă
2
; și 

 

                                                 
1
  În sensul literei (b), „Primul Preț de Import Standard de Salvgardare” înseamnă un preț egal 

cu 524 de yeni pe kilogram înmulțiți cu suma dintre 100 la sută și nivelul taxei vamale stabilit 

la litera (a) pentru anul respectiv. 
2
  În sensul prezentei litere (b), „prima rată alternativă” înseamnă: 

(a) nivelul taxei vamale precizat în lista Japoniei pentru liniile tarifare 020312.023, 

020319.023, 020322.023, 020329.023, 020630.093 sau 020649.093 începând din primul 

an și până în cel de-al patrulea an; 

(b) 100 de yeni pe kilogram din al cincilea an până în al nouălea an; și 

 (c) 70 de yeni pe kilogram pentru cel de-al 10-lea an și pentru cel de-al 11-lea an; 
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(c) pentru mărfurile SG2 originare clasificate la liniile tarifare 020311.020, 020311.030, 

020321.020 și 020321.030, cea mai mică valoare dintre: 

 

(i) diferența între prețul de import CIF pe kilogram și al Doilea Preț de Import 

Standard de Salvgardare
1
; și 

 

(ii) a doua rată alternativă
2
. 

 

3. Orice măsură de salvgardare în domeniul agricol aplicată în temeiul prezentei subsecțiuni 

poate fi menținută doar până la sfârșitul anului în care condiția prevăzută la punctul 1 este 

îndeplinită. 

 

                                                 
1
 În sensul literei (c), „al Doilea Preț de Import Standard de Salvgardare” înseamnă un preț egal 

cu 393 de yeni pe kilogram înmulțiți cu suma dintre 100 la sută și nivelul taxei vamale stabilit 

la litera (a) pentru anul respectiv. 
2
 În sensul literei (c), „a doua rată alternativă” înseamnă: 

(a) nivelul taxei vamale precizat în lista Japoniei pentru liniile tarifare 020311.020 sau 

020321.020 începând din primul an și până în cel de-al patrulea an; 

(b) 75 de yeni pe kilogram din al cincilea an până în al nouălea an; și 

(c) 52,5 yeni pe kilogram pentru cel de-al 10-lea an și pentru cel de-al 11-lea an. 
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4. Japonia nu aplică, nici nu menține nicio măsură de salvgardare în domeniul agricol în temeiul 

prezentei subsecțiuni după sfârșitul celui de-al 11-lea an. 

 

5. Japonia nu aplică măsurile tarifare de urgență privind carnea de porc menționate la 

articolul 7.6 alineatul (1) din Legea privind măsurile tarifare temporare din Japonia (Legea nr. 

36 din 1960) în cazul mărfurilor SG2. 

 

6. În cazul în care primul an cuprinde mai puțin de 12 luni, nivelul de declanșare stabilit la 

punctul 1 pentru mărfurile SG2 din Uniunea Europeană care este aplicabil pentru primul an în 

sensul punctului 1 litera (a) se determină prin înmulțirea a 112 la sută din cel mai mare volum 

cumulat anual al importurilor de mărfuri SG2 din Uniunea Europeană efectuate pe parcursul 

oricăruia dintre cei trei ani fiscali precedenți cu o fracție al cărei numărător este numărul de 

luni cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului acord și data de 31 martie a anului 

următor și al cărei numitor este cifra 12. În sensul determinării nivelului de declanșare 

aplicabil în conformitate cu teza precedentă, orice fracțiune sub 1,0 se rotunjește la cel mai 

apropiat număr întreg (în cazul unei fracțiuni de 0,5, aceasta se rotunjește la 1,0). 
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SUBSECȚIUNEA 4 

 

Măsură de salvgardare în domeniul agricol pentru carnea de porc prelucrată 

 

1. În conformitate cu subsecțiunea 1 punctul 2, în ceea ce privește mărfurile agricole originare 

clasificate la liniile tarifare marcate cu „SG3” în coloana „Note” din lista Japoniei (denumite 

în continuare în prezenta subsecțiune „mărfuri SG3”), Japonia poate aplica o măsură de 

salvgardare în domeniul agricol numai în cazul în care se îndeplinește următoarea condiție: 

 

(a) în primul și în al doilea an, cu excepția cazurilor prevăzute la punctul 6, Japonia poate 

aplica în cazul mărfurilor SG3 o măsură de salvgardare în domeniul agricol în temeiul 

prezentei subsecțiuni doar în cazul în care volumul cumulat al importurilor de mărfuri 

SG3 din Uniunea Europeană pentru anul respectiv depășește 115 la sută din cel mai 

mare volum cumulat anual de importuri de mărfuri SG3 din Uniunea Europeană 

efectuate în cursul oricăruia dintre cei trei ani fiscali precedenți; 

 

(b) începând din cel de-al treilea și până în cel de-al șaselea an, Japonia poate aplica în 

cazul mărfurilor SG3 o măsură de salvgardare în domeniul agricol în temeiul prezentei 

subsecțiuni numai în cazul în care volumul cumulat al importurilor de mărfuri SG3 din 

Uniunea Europeană pentru anul respectiv depășește 118 la sută din cel mai mare volum 

cumulat anual de importuri de mărfuri SG3 din Uniunea Europeană efectuate în cursul 

oricăruia dintre cei trei ani fiscali precedenți; și 
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(c) începând din cel de-al șaptelea și până în cel de-al 11-lea an, Japonia poate aplica în 

cazul mărfurilor SG3 o măsură de salvgardare în domeniul agricol în temeiul prezentei 

subsecțiuni numai în cazul în care volumul cumulat al importurilor de mărfuri SG3 din 

Uniunea Europeană pentru anul respectiv depășește 121 la sută din cel mai mare volum 

cumulat anual de importuri de mărfuri SG3 din Uniunea Europeană efectuate în cursul 

oricăruia dintre cei trei ani fiscali precedenți; 

 

2. (a) Pentru mărfurile SG3, nivelul taxei vamale menționat în subsecțiunea 1 punctul 3 litera 

(c) este: 

 

(i) 85 la sută din rata de bază începând din primul an și până în al patrulea an; 

 

(ii) 60 la sută din rata de bază începând din al cincilea an și până în al nouălea an; și 

 

(iii) 45 la sută din rata de bază începând din al 10-lea an și până în al 11-lea an. 
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(b) În sensul literei (a), rata de bază este formată dintr-o componentă de taxă ad valorem și 

o componentă de taxă specifică, fiecare dintre aceste componente fiind redusă la 

procentele menționate la litera (a) pentru a determina nivelul taxei vamale menționat în 

subsecțiunea 1 punctul 3 litera (c). Componenta ad valorem din rata de bază este de 8,5 

la sută, iar componenta de taxă specifică este egală cu 614,85 de yeni pe kilogram 

minus 60 la sută din prețul de import CIF pe kilogram al mărfii SG3 respective. 

 

3. Orice măsură de salvgardare în domeniul agricol aplicată în temeiul prezentei subsecțiuni 

poate fi menținută doar până la sfârșitul anului în care este îndeplinită condiția prevăzută la 

punctul 1. 

 

4. Japonia nu aplică nicio măsură de salvgardare în domeniul agricol în temeiul prezentei 

subsecțiuni după sfârșitul celui de-al 11-lea an. 
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5. Japonia nu aplică măsurile tarifare de urgență privind carnea de porc menționate la 

articolul 7.6 alineatul (1) din Legea privind măsurile tarifare temporare din Japonia (Legea nr. 

36 din 1960) în cazul mărfurilor SG3. 

 

6. În cazul în care primul an cuprinde mai puțin de 12 luni, nivelul de declanșare stabilit la 

punctul 1 pentru mărfurile SG3 din Uniunea Europeană care este aplicabil pentru primul an în 

sensul punctului 1 litera (a) se determină prin înmulțirea a 115 la sută din cel mai mare volum 

cumulat anual al importurilor de mărfuri SG3 din Uniunea Europeană efectuate pe parcursul 

oricăruia dintre cei trei ani fiscali precedenți cu o fracție al cărei numărător este numărul de 

luni cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului acord și data de 31 martie a anului 

următor și al cărei numitor este cifra 12. În sensul determinării nivelului de declanșare 

aplicabil în conformitate cu teza precedentă, orice fracțiune sub 1,0 se rotunjește la cel mai 

apropiat număr întreg (în cazul unei fracțiuni de 0,5, aceasta se rotunjește la 1,0). 
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SUBSECȚIUNEA 5 

 

Măsură de salvgardare în domeniul agricol pentru concentrat de proteine din zer (WPC) 

 

1. În conformitate cu subsecțiunea 1 punctul 2, în ceea ce privește mărfurile agricole originare 

clasificate la liniile tarifare marcate cu „SG4*” în coloana „Note” din lista Japoniei, Japonia 

poate aplica o măsură de salvgardare în domeniul agricol numai dacă volumul cumulat al 

importurilor respectivelor produse agricole originare din Uniunea Europeană pentru un 

anumit an depășește nivelul de declanșare stabilit după cum urmează: 

 

(a) 2 000 de tone metrice pentru primul an, cu excepția cazului prevăzut la punctul 6; 

 

(b) 2 133 de tone metrice pentru cel de-al doilea an; 

 

(c) 2 267 de tone metrice pentru cel de-al treilea an; 

 

(d) 2 400 de tone metrice pentru cel de-al patrulea an; 

 

(e) 2 533 de tone metrice pentru cel de-al cincilea an; 

 

(f) 2 667 de tone metrice pentru cel de-al șaselea an; 
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(g) 2 800 de tone metrice pentru cel de-al șaptelea an; 

 

(h) 2 933 de tone metrice pentru cel de-al optulea an; 

 

(i) 3 067 de tone metrice pentru cel de-al nouălea an; 

 

(j) 3 200 de tone metrice pentru cel de-al 10-lea an; 

 

(k) 3 544 de tone metrice pentru cel de-al 11-lea an; 

 

(l) 3 888 de tone metrice pentru cel de-al 12-lea an; 

 

(m) 4 232 de tone metrice pentru cel de-al 13-lea an; 

 

(n) 4 690 de tone metrice pentru cel de-al 14-lea an; 

 

(o) 5 148 de tone metrice pentru cel de-al 15-lea an; 

 

(p) 5 606 de tone metrice pentru cel de-al 16-lea an; 

 

(q) 6 064 de tone metrice pentru cel de-al 17-lea an; 
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(r) 6 522 de tone metrice pentru cel de-al 18-lea an; 

 

(s) 6 980 de tone metrice pentru cel de-al 19-lea an; 

 

(t) 7 438 de tone metrice pentru cel de-al 20-lea an; și 

 

(u) începând din al 21-lea an, pentru fiecare dintre ani, nivelul de declanșare din anul 

precedent, la care se adaugă 573 de tone metrice; 

 

2. Pentru produsele agricole originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „SG4*”, nivelul 

taxei vamale menționat în subsecțiunea 1 punctul 3 litera (c) este de: 

 

(a) 29,8 la sută plus 120 de yeni pe kilogram începând din primul an și până în al cincilea 

an; 

 

(b) 23,8 la sută plus 105 de yeni pe kilogram începând din al șaselea an și până în al 10-lea 

an; 

 

(c) 19,4 la sută plus 90 de yeni pe kilogram începând din al 11-lea an și până în al 15-lea 

an; 

 



 

 

…{Anexa 2-A]/ro 122 

(d) 13,4 la sută plus 75 de yeni pe kilogram începând din al 16-lea an și până în al 20-lea 

an; și 

 

(e) începând din cel de-al 21-lea an: 

 

(i) în cazul în care o măsură de salvgardare în domeniul agricol prevăzută în prezenta 

subsecțiune nu a fost aplicată în anul precedent, componenta ad valorem a 

nivelului taxei vamale este cu 1,9 la sută mai mică decât în anul precedent, iar 

componenta de taxă specifică a nivelului taxei vamale este cu 10,7 yeni pe 

kilogram mai mică decât în anul precedent; sau 

 

(ii) în cazul în care o măsură de salvgardare în domeniul agricol prevăzută în prezenta 

subsecțiune a fost aplicată în anul precedent, componenta ad valorem a nivelului 

taxei vamale este cu 1,0 la sută mai mică decât în anul precedent, iar componenta 

de taxă specifică a nivelului taxei vamale este cu 5,0 yeni pe kilogram mai mică 

decât în anul precedent. 

 

3. Orice măsură de salvgardare în domeniul agricol aplicată în temeiul prezentei subsecțiuni 

poate fi menținută doar până la sfârșitul anului în care condiția prevăzută la punctul 1 este 

îndeplinită. 
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4. În cazul în care, timp de trei ani consecutivi după cel de-al 20-lea an, Japonia nu aplică nicio 

măsură de salvgardare în domeniul agricol în temeiul prezentei subsecțiuni, Japonia nu aplică 

alte măsuri de salvgardare în domeniul agricol în temeiul prezentei subsecțiuni. 

 

5. (a) În pofida punctului 1, Japonia nu aplică nicio măsură de salvgardare în domeniul agricol 

în temeiul prezentei subsecțiuni în cazul în care: 

 

(i) în Japonia există o penurie internă de lapte praf degresat; sau 

 

(ii) nu există nicio reducere demonstrabilă a cererii interne de lapte praf degresat în 

Japonia. 

 

(b) În cazul în care Japonia aplică o măsură de salvgardare în domeniul agricol în temeiul 

prezentei subsecțiuni, atunci când Uniunea Europeană consideră că a fost îndeplinită 

oricare dintre condițiile prevăzute la litera (a), Uniunea Europeană poate: 

 

(i) solicita Japoniei să ofere o explicație a motivului pentru care Japonia nu consideră 

că a fost îndeplinită vreuna dintre condițiile prevăzute la litera (a); și 
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(ii) solicita Japoniei să înceteze aplicarea măsurii de salvgardare în domeniul agricol 

pentru restul anului. 

 

6. În cazul în care primul an cuprinde mai puțin de 12 luni, nivelul de declanșare aplicabil pentru 

primul an în sensul punctului 1 litera (a) se determină prin înmulțirea cantității de 2 000 de 

tone metrice cu o fracție al cărei numărător este numărul de luni cuprinse între data intrării în 

vigoare a prezentului acord și data de 31 martie a anului următor și al cărei numitor este cifra 

12. În sensul determinării nivelului de declanșare aplicabil în conformitate cu teza precedentă, 

orice fracțiune sub 1,0 se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg (în cazul unei fracțiuni de 

0,5, aceasta se rotunjește la 1,0). 
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SUBSECȚIUNEA 6 

 

Măsură de salvgardare în domeniul agricol pentru pudră de zer 

 

1. În conformitate cu subsecțiunea 1 punctul 2, în ceea ce privește mărfurile agricole originare 

clasificate la liniile tarifare marcate cu „SG4**” în coloana „Note” din lista Japoniei, Japonia 

poate aplica o măsură de salvgardare în domeniul agricol numai dacă volumul cumulat al 

importurilor respectivelor produse agricole originare din Uniunea Europeană pentru un 

anumit an depășește nivelul de declanșare stabilit după cum urmează: 

 

(a) 2 300 de tone metrice pentru primul an, cu excepția cazului prevăzut la punctul 5; 

 

(b) 2 456 de tone metrice pentru cel de-al doilea an; 

 

(c) 2 611 de tone metrice pentru cel de-al treilea an; 

 

(d) 2 767 de tone metrice pentru cel de-al patrulea an; 

 

(e) 2 922 de tone metrice pentru cel de-al cincilea an; 
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(f) 3 078 de tone metrice pentru cel de-al șaselea an; 

 

(g) 3 233 de tone metrice pentru cel de-al șaptelea an; 

 

(h) 3 389 de tone metrice pentru cel de-al optulea an; 

 

(i) 3 544 de tone metrice pentru cel de-al nouălea an; 

 

(j) 3 700 de tone metrice pentru cel de-al 10-lea an; 

 

(k) 3 929 de tone metrice pentru cel de-al 11-lea an; 

 

(l) 4 158 de tone metrice pentru cel de-al 12-lea an; 

 

(m) 4 502 de tone metrice pentru cel de-al 13-lea an; 

 

(n) 4 846 de tone metrice pentru cel de-al 14-lea an; 

 

(o) 5 190 de tone metrice pentru cel de-al 15-lea an; și 

 

(p) începând din al 16-lea an, pentru fiecare dintre ani, nivelul de declanșare din anul 

precedent, la care se adaugă 458 de tone metrice; 
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2. Pentru produsele agricole originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „SG4**”, nivelul 

taxei vamale menționat în subsecțiunea 1 punctul 3 litera (c) este de: 

 

(a) 29,8 la sută plus 75 de yeni pe kilogram începând din primul an și până în al cincilea an; 

 

(b) 23,8 la sută plus 45 de yeni pe kilogram începând din al șaselea an și până în al 10-lea 

an; 

 

(c) 13,4 la sută plus 30 de yeni pe kilogram începând din al 11-lea an și până în al 15-lea 

an; și 

 

(d) începând din cel de-al 16-lea an: 

 

(i) în cazul în care o măsură de salvgardare în domeniul agricol prevăzută în prezenta 

subsecțiune nu a fost aplicată în anul precedent, componenta ad valorem a 

nivelului taxei vamale este cu 2,0 la sută mai mică decât în anul precedent, iar 

componenta de taxă specifică a nivelului taxei vamale este cu 4,0 yeni pe 

kilogram mai mică decât în anul precedent; sau 
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(ii) în cazul în care o măsură de salvgardare în domeniul agricol prevăzută în prezenta 

subsecțiune a fost aplicată în anul precedent, componenta ad valorem a nivelului 

taxei vamale este cu 1,0 la sută mai mică decât în anul precedent, iar componenta 

de taxă specifică a nivelului taxei vamale este cu 2,0 yeni pe kilogram mai mică 

decât în anul precedent. 

 

3. Orice măsură de salvgardare în domeniul agricol aplicată în temeiul prezentei subsecțiuni 

poate fi menținută doar până la sfârșitul anului în care condiția prevăzută la punctul 1 este 

îndeplinită. 

 

4. În cazul în care, timp de doi ani consecutivi după cel de-al 15-lea an, Japonia nu aplică nicio 

măsură de salvgardare în domeniul agricol în temeiul prezentei subsecțiuni, Japonia nu aplică 

alte măsuri de salvgardare în domeniul agricol în temeiul prezentei subsecțiuni. 

 

5. În cazul în care primul an cuprinde mai puțin de 12 luni, nivelul de declanșare aplicabil pentru 

primul an în sensul punctului 1 litera (a) se determină prin înmulțirea cantității de 2 300 de 

tone metrice cu o fracție al cărei numărător este numărul de luni cuprinse între data intrării în 

vigoare a prezentului acord și data de 31 martie a anului următor și al cărei numitor este cifra 

12. În sensul determinării nivelului de declanșare aplicabil în conformitate cu teza precedentă, 

orice fracțiune sub 1,0 se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg (în cazul unei fracțiuni de 

0,5, aceasta se rotunjește la 1,0). 
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SUBSECȚIUNEA 7 

 

Măsură de salvgardare în domeniul agricol pentru portocale proaspete 

 

1. În conformitate cu subsecțiunea 1 punctul 2, în ceea ce privește mărfurile agricole originare 

clasificate la liniile tarifare marcate cu „SG5” în coloana „Note” din lista Japoniei, Japonia 

poate aplica o măsură de salvgardare în domeniul agricol numai dacă volumul cumulat al 

importurilor respectivelor produse agricole originare din Uniunea Europeană efectuate între 

data de 1 decembrie și data de 31 martie a anului următor pentru anul fiscal depășește 2 000 

de tone metrice, cu excepția cazului prevăzut la punctul 5. 

 

2. Pentru produsele agricole originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „SG5”, nivelul 

taxei vamale menționat în subsecțiunea 1 punctul 3 litera (c) este de: 

 

(a) 28 la sută din primul an până în al patrulea an; și 

 

(b) 20 la sută din al cincilea an până în al șaptelea an. 

 

3. Orice măsură de salvgardare în domeniul agricol aplicată în temeiul prezentei subsecțiuni 

poate fi menținută doar până la sfârșitul anului în care condiția prevăzută la punctul 1 este 

îndeplinită. 
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4. Japonia nu aplică nicio măsură de salvgardare în domeniul agricol în temeiul prezentei 

subsecțiuni după sfârșitul celui de-al șaptelea an. 

 

5. În cazul în care primul an cuprinde mai puțin de patru luni, nivelul de declanșare stabilit la 

punctul 1 aplicabil pentru primul an în sensul punctului 1 litera (a) se determină prin 

înmulțirea cantității de 2 000 de tone metrice cu o fracție al cărei numărător este numărul de 

luni cuprinse între data intrării în vigoare a acordului și data de 31 martie a anului următor și 

al cărei numitor este cifra 4. În sensul determinării nivelului de declanșare aplicabil în 

conformitate cu teza precedentă, orice fracțiune sub 1,0 se rotunjește la cel mai apropiat 

număr întreg (în cazul unei fracțiuni de 0,5, aceasta se rotunjește la 1,0). 
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SUBSECȚIUNEA 8 

 

Măsură de salvgardare în domeniul agricol pentru cai de rasă 

 

1. În conformitate cu subsecțiunea 1 punctul 2, în ceea ce privește mărfurile agricole originare 

clasificate la liniile tarifare marcate cu „SG6” în coloana „Note” din lista Japoniei, Japonia 

poate aplica o măsură de salvgardare în domeniul agricol numai dacă prețul de import CIF al 

fiecăreia dintre respectivele mărfuri agricole originare, exprimat în yeni japonezi, este mai 

mic decât 90 la sută din prețul de declanșare. Prețul de declanșare este prețul care a fost 

convenit în conformitate cu punctul 4 sau 10,7 milioane de yeni în cazul în care nu a existat 

niciun acord specific privind prețul de declanșare în conformitate cu punctul 4. 
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2. Pentru mărfurile agricole originare clasificate la liniile tarifare marcate cu „SG6”, nivelul 

taxei vamale menționat în subsecțiunea 1 punctul 3 litera (c) este nivelul taxei vamale stabilit 

pentru respectivele mărfuri agricole originare în conformitate cu categoria „B15”, astfel cum 

se prevede în secțiunea A punctul 1 litera (w), plus: 

 

(a) în cazul în care diferența dintre prețul de import CIF al fiecăreia dintre mărfurile 

agricole originare și prețul de declanșare este mai mare de 10 la sută, dar mai mică sau 

egală cu 40 la sută din prețul de declanșare, 30 la sută din diferența dintre nivelul taxei 

vamale aplicate națiunii celei mai favorizate în vigoare la momentul importului și 

nivelul taxei vamale aplicate mărfurilor agricole originare în conformitate cu categoria 

„B15”, astfel cum se prevede în secțiunea A punctul 1 litera (w); 

 

(b) în cazul în care diferența dintre prețul de import CIF al fiecăreia dintre mărfurile 

agricole originare și prețul de declanșare este mai mare de 40 la sută, dar mai mică sau 

egală cu 60 la sută din prețul de declanșare, 50 la sută din diferența dintre nivelul taxei 

vamale aplicate națiunii celei mai favorizate în vigoare la momentul importului și 

nivelul taxei vamale aplicate mărfurilor agricole originare în conformitate cu categoria 

„B15”, astfel cum se prevede în secțiunea A punctul 1 litera (w); 
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(c) în cazul în care diferența dintre prețul de import CIF al fiecăreia dintre mărfurile 

agricole originare și prețul de declanșare este mai mare de 60 la sută, dar mai mică sau 

egală cu 75 la sută din prețul de declanșare, 70 la sută din diferența dintre nivelul taxei 

vamale aplicate națiunii celei mai favorizate în vigoare la momentul importului și 

nivelul taxei vamale aplicate mărfurilor agricole originare în conformitate cu categoria 

„B15”, astfel cum se prevede în secțiunea A punctul 1 litera (w); și 

 

(d) în cazul în care diferența dintre prețul de import CIF al fiecăreia dintre mărfurile 

agricole originare și prețul de declanșare este mai mare de 75 la sută din prețul de 

declanșare, diferența dintre nivelul taxei vamale aplicate națiunii celei mai favorizate în 

vigoare la momentul importului și nivelul taxei vamale aplicate mărfurilor agricole 

originare în conformitate cu categoria „B15”, astfel cum se prevede în secțiunea A 

punctul 1 litera (w). 

 

3. Japonia nu aplică nicio măsură de salvgardare în temeiul prezentei subsecțiuni după sfârșitul 

celui de-al 15-lea an. 

 

4. La cererea Uniunii Europene, Japonia și Uniunea Europeană se consultă cu privire la 

funcționarea măsurii de salvgardare în domeniul agricol prevăzute în prezenta subsecțiune și 

pot conveni de comun acord să evalueze și să actualizeze periodic prețul de declanșare. 

 

 


