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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1010/2012 AL COMISIEI
din 31 octombrie 2012
de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 noiembrie 2012
COMISIA EUROPEANĂ,

(3)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regula
mentul (UE) nr. 642/2010, prețul care trebuie utilizat
pentru calcularea taxei de import pentru produsele care
se încadrează la codurile NC 1001 19 00, 1001 11 00,
ex 1001 91 20 (grâu comun, destinat însămânțării),
ex 1001 99 00 (grâu comun de calitate superioară, cu
excepția grâului destinat însămânțării), 1002 10 00,
1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 și
1007 90 00 este prețul de import CIF reprezentativ
zilnic, stabilit în conformitate cu metoda prevăzută la
articolul 5 din regulamentul menționat.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele de import pentru
perioada începând cu 1 noiembrie 2012, aplicabile
până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe.

(5)

Dat fiind că este necesar să se asigure aplicarea acestei
măsuri cât mai curând posibil după ce au devenit dispo
nibile datele actualizate, prezentul regulament trebuie să
intre în vigoare la data publicării,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului
din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a
piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la
anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 642/2010 al Comisiei
din 20 iulie 2010 de stabilire a normelor de aplicare a Regula
mentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește
taxele de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2
alineatul (1),
întrucât:
(1)

(2)

Articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1234/2007 stipulează că, pentru produsele care se
încadrează la codurile NC 1001 19 00, 1001 11 00,
ex 1001 91 20 (grâu comun, destinat însămânțării),
ex 1001 99 00 (grâu comun de calitate superioară, cu
excepția grâului destinat însămânțării), 1002 10 00,
1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 și
1007 90 00, taxa de import este egală cu prețul de inter
venție valabil pentru astfel de produse la data importării,
majorat cu 55 % și diminuat cu prețul de import CIF
aplicabil expedierii în cauză. Cu toate acestea, taxa
respectivă nu poate depăși nivelul taxelor din Tariful
vamal comun.
Articolul 136 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1234/2007 prevede că, pentru calcularea taxei de
import menționate la alineatul (1) din articolul respectiv,
se stabilesc periodic prețuri de import CIF reprezentative
pentru produsele în cauză.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Începând de la 1 noiembrie 2012, taxele de import în sectorul
cerealelor menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regula
mentul (CE) nr. 1234/2007 sunt stabilite în anexa I la prezentul
regulament, pe baza elementelor menționate în anexa II.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 octombrie 2012.
Pentru Comisie,
pentru președinte
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 187, 21.7.2010, p. 5.
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ANEXA I
Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
aplicabile de la 1 noiembrie 2012
Codul NC

Descrierea mărfurilor

Taxa de import (1)
(EUR/t)

1001 19 00

G R Â U dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

ex 1001 91 20

G R Â U comun, destinat însămânțării

0,00

ex 1001 99 00

G R Â U comun de calitate superioară, cu excepția grâului
destinat însămânțării

0,00

SECARĂ

0,00

1005 10 90

P O R U M B destinat însămânțării, cu excepția porumbului
hibrid

0,00

1005 90 00

P O R U M B, cu excepția porumbului destinat însămânțării (2)

0,00

1007 10 90

S O R G boabe, cu excepția sorgului hibrid destinat însămânțării

0,00

1001 11 00

1002 10 00
1002 90 00

1007 90 00
(1) Importatorul poate beneficia, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010, de o reducere a taxelor
de:
— 3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Marea Mediterană (dincolo de Strâmtoarea Gibraltar) sau în Marea Neagră, în cazul în
care mărfurile sosesc în Uniune prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul Suez;
— 2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, în Estonia, în Irlanda, în Letonia, în Lituania, în Polonia, în Finlanda, în
Suedia, în Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice, în cazul în care mărfurile sosesc în Uniune prin Oceanul
Atlantic.
(2) Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR pe tonă atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3 din
Regulamentul (UE) nr. 642/2010.
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ANEXA II
Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I
17.10.2012-30.10.2012
1. Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:
(EUR/t)
Grâu dur, calitate Grâu dur, calitate Grâu dur, calitate
medie (2)
inferioară (3)
superioară

Grâu comun (1)

Porumb

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

280,50

226,99

—

—

—

Prețul FOB USA

—

—

262,94

252,94

232,94

Primă pentru Golf

—

20,20

—

—

—

26,06

—

—

—

—

Bursa
Cotația

Primă pentru Marile Lacuri

(1) Primă pozitivă de 14 EUR/t încorporată [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].
(2) Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].
(3) Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010].

2. Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 642/2010:
Costuri de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

14,23 EUR/t

Costuri de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

47,45 EUR/t

