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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1010/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2012
για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών οι οποίοι εφαρμόζονται από την 1η
Νοεμβρίου 2012
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 642/2010, η τιμή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
για τον υπολογισμό του εισαγωγικού δασμού για τα προϊ
όντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1001 19 00,
1001 11 00, ex 1001 91 20 (σιτάρι μαλακό, για σπορά),
ex 1001 99 00 (σιτάρι μαλακό, εκλεκτής ποιότητας, εκτός
από αυτό που προορίζεται για σπορά), 1002 10 00,
1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 και
1007 90 00, είναι η ημερήσια αντιπροσωπευτική τιμή εισα
γωγής cif η οποία ορίζεται βάσει της μεθόδου που προβλέ
πεται στο άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι εισαγωγικοί δασμοί για την
περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2012, οι οποίοι θα ισχύουν
έως τον εκ νέου καθορισμό τους.

(5)

Λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί η εφαρμογή του εν λόγω
μέτρου το ταχύτερο δυνατόν μετά τη διάθεση των επικαιρο
ποιημένων στοιχείων, κρίνεται σκόπιμο ο παρών κανονισμός
να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου
λίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωρ
γικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1),
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 642/2010 της Επιτροπής,
της 20ής Ιουλίου 2010, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους
εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα των σιτηρών (2), και ιδίως το
άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 προβλέπει ότι, για τα προϊόντα που υπάγονται
στους
κωδικούς
ΣΟ
1001 19 00,
1001 11 00,
ex 1001 91 20 (σιτάρι μαλακό, για σπορά), ex 1001 99 00
(σιτάρι μαλακό, εκλεκτής ποιότητας, εκτός από αυτό που
προορίζεται για σπορά), 1002 10 00, 1002 90 00,
1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 και 1007 90 00,
ο εισαγωγικός δασμός ισούται με την τιμή παρέμβασης που
ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή τους, προ
σαυξημένη κατά 55 % μείον την τιμή εισαγωγής cif που
εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο φορτίο. Ωστόσο, ο δασμός
αυτός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον συντελεστή δασμού
του κοινού δασμολογίου.
Το άρθρο 136 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 προβλέπει ότι, για τον υπολογισμό του εισαγω
γικού δασμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του εν
λόγω άρθρου, καθορίζονται σε τακτικά διαστήματα αντιπρο
σωπευτικές τιμές εισαγωγής cif για τα προϊόντα αυτά.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Από την 1η Νοεμβρίου 2012, οι εισαγωγικοί δασμοί στον τομέα
των σιτηρών, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, καθορίζονται στο παράρ
τημα I του παρόντος κανονισμού βάσει των στοιχείων του
παραρτήματος II.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2012.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 187 της 21.7.2010, σ. 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Εισαγωγικοί δασμοί για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007, οι οποίοι εφαρμόζονται από την 1η Νοεμβρίου 2012
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Εισαγωγικός δασμός (1)
(EUR/t)

1001 19 00

Σ Ι Τ Α Ρ Ι σκληρό εκλεκτής ποιότητας

0,00

μέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

0,00

ex 1001 91 20

Σ Ι Τ Α Ρ Ι μαλακό, για σπορά

0,00

ex 1001 99 00

Σ Ι Τ Α Ρ Ι μαλακό εκλεκτής ποιότητας, εκτός από αυτό που
προορίζεται για σπορά

0,00

ΣΙΚΑΛΗ

0,00

1005 10 90

Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Ι για σπορά, εκτός από το υβρίδιο

0,00

1005 90 00

Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Ι, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (2)

0,00

1007 10 90

Σ Ο Ρ Γ Ο σε κόκκους, εκτός από το υδρίδιο που προορίζεται για
σπορά

0,00

1001 11 00

1002 10 00
1002 90 00

1007 90 00
(1)

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010, ο εισαγωγέας μπορεί να τύχει μείωσης των δασμών κατά:
— 3 ευρώ/τόνο, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Μεσόγειο Θάλασσα (πέρα από τα στενά του Γιβραλτάρ) ή στον Εύξεινο Πόντο, εάν
τα εμπορεύματα φθάνουν στην Ένωση από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή μέσω της διώρυγας του Σουέζ,
— 2 ευρώ/τόνο, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Δανία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη
Φινλανδία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή από την πλευρά του Ατλαντικού της Ιβηρικής Χερσονήσου, εάν τα εμπορεύματα
φθάνουν στην Ένωση από τον Ατλαντικό Ωκεανό.

(2) Ο εισαγωγέας μπορεί να τύχει κατ’ αποκοπή μείωσης 24 ευρώ ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του
κανονισμού (EE) αριθ. 642/2010.

EL

1.11.2012

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 305/5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Στοιχεία υπολογισμού των δασμών που καθορίζονται στο παράρτημα I
17.10.2012-30.10.2012
1. Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010:
(EUR/t)
Μαλακός σίτος (1)

Καλαμπόκι

Σκληρό σιτάρι,
εκλεκτής
ποιότητας

Σκληρό σιτάρι,
μέσης
ποιότητας (2)

Σκληρό σιτάρι,
χαμηλής
ποιότητας (3)

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

280,50

226,99

—

—

—

Τιμή fob USA

—

—

262,94

252,94

232,94

Πριμοδότηση για τον Κόλπο

—

20,20

—

—

—

26,06

—

—

—

—

Χρηματιστήριο
Τιμή

Πριμοδότηση για τις
Μεγάλες Λίμνες

(1) Θετική πριμοδότηση 14 ευρώ/τόνο ενσωματωμένη [άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010].
(2) Αρνητική πριμοδότηση 10 ευρώ/τόνο [άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010].
(3) Αρνητική πριμοδότηση 30 ευρώ/τόνο [άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010].

2. Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010:
Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού — Ρότερνταμ:

14,23 EUR/t

Ναύλος/κόστος: Μεγάλες Λίμνες — Ρότερνταμ:

47,45 EUR/t

