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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1010/2012
af 31. oktober 2012
om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. november 2012
(3)

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning
(EU) nr. 642/2010 er den pris, der skal anvendes ved
beregning af importtolden for produkter henhørende
under KN-kode 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20
(blød hvede, til udsæd), ex 1001 99 00 (blød hvede af
høj kvalitet, undtagen til udsæd), 1002 10 00,
1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 og
1007 90 00, den daglige repræsentative cif-importpris
fastlagt efter metoden i den omhandlede forordnings
artikel 5.

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr.
642/2010 af 20. juli 2010 om gennemførelsesbestemmelser
til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår
importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den
1. november 2012 og gælde, indtil en ny importtold
træder i kraft.

ud fra følgende betragtninger:

(5)

For at sikre at foranstaltningen finder anvendelse så
hurtigt som muligt, efter de opdaterede data er blevet
gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft
på dagen for offentliggørelsen —

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af
22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugs
produkter og om særlige bestemmelser for visse landbrugspro
dukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

(1)

(2)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007
er importtolden for produkter henhørende under KNkode 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (blød
hvede, til udsæd), ex 1001 99 00 (blød hvede af høj
kvalitet, undtagen til udsæd), 1002 10 00, 1002 90 00,
1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 og 1007 90 00
lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved
import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for
den pågældende sending. Denne told kan dog ikke over
stige toldsatsen i den fælles toldtarif.
Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007
skal der med henblik på beregning af importtolden som
omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes
repræsentative cif-importpriser for de pågældende
produkter.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Med virkning fra den 1. november 2012 er importtolden for
korn som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr.
1234/2007 fastsat i bilag I til nærværende forordning på
grundlag af elementerne i bilag II.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2012.
På Kommissionens vegne
For formanden
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 187 af 21.7.2010, s. 5.
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BILAG I
Importtold for produkter omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den
1. november 2012
KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)
(EUR/t)

1001 19 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

ex 1001 91 20

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 99 00

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen til udsæd

0,00

RUG

0,00

1001 11 00

1002 10 00
1002 90 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs
MAJS, undtagen til udsæd

( 2)

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00
0,00
0,00

1007 90 00
(1) Importøren kan i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EU) nr. 642/2010 opnå en nedsættelse af tolden på:
— 3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet (på den anden side af Gibraltar-strædet) eller ved Sortehavet, hvis varen
ankommer over Atlanterhavet eller via Suez-kanalen
— 2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Danmark, Estland, Irland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige
eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst, hvis varen ankommer til EU fra Atlanterhavet.
(2) Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 3 i forordning (EU) nr. 642/2010 opfyldes.
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BILAG II
Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I
17.10.2012-30.10.2012
1) Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:
(EUR/t)
Blød hvede (1)

Majs

Blød hvede, høj
kvalitet

Hård hvede,
middel kvalitet (2)

Blød hvede, lav
kvalitet (3)

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

280,50

226,99

—

—

—

Pris fob USA

—

—

262,94

252,94

232,94

Præmie for Golfen

—

20,20

—

—

—

26,06

—

—

—

—

Børs
Notering

Præmie for the Great
Lakes

(1) Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).
(2) Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).
(3) Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

2) Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:
Fragtomkostninger: Mexicanske Golf — Rotterdam:

14,23 EUR/t

Fragtomkostninger: The Great Lakes — Rotterdam

47,45 EUR/t

