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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 28/2011
av den 14 januari 2011
om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 januari
2011
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

(2)

Enligt artikel 136.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska,
för beräkning av den importtull som avses i punkt 1 i
den artikeln, representativa cif-importpriser upprättas re
gelbundet för produkterna i fråga.

(3)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010 ska det
pris som ska användas vid beräkningen av importtullen
för produkter som omfattas av KN-nummer 1001 10 00,
1001 90 91, ex 1001 90 99 (vete av hög kvalitet),
1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 och 1007 00 90
vara det dagliga representativa cif-importpris som fast
ställs på det sätt som anges i artikel 5 i den förordningen.

(4)

De importtullar som ska gälla från och med den
16 januari 2011 och som ska tillämpas till dess att ett
nytt fastställande träder i kraft bör fastställas.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemen
samma organisationerna av marknaden”) (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr
642/2010 av den 20 juli 2010 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser importtul
larna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska
importtullen för produkter som omfattas av KN-numren
1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vanligt vete av
hög kvalitet), 1002, ex 1005 utom hybrider för utsäde,
samt ex 1007, utom hybrider för utsäde, motsvara det
interventionspris som gäller för sådana produkter vid
import och ökas med 55 % minus det cif-importpris
som gäller för sändningen i fråga. Denna tull får dock
inte vara högre än tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

Artikel 1
Från och med den 16 januari 2011 gäller de importtullar som
fastställs i bilaga I till den här förordningen på grundval av
beräkningsgrunderna i bilaga II inom den spannmålssektor
som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 januari 2011.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 187, 21.7.2010, s. 5.
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BILAGA I
Importtullar för de produkter som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 och som ska gälla från
och med den 16 januari 2011
KN-nr

Varuslag

Importtull (1)
(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete: av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

Vanligt vete, för utsäde

0,00

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

0,00

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

1001 90 91
ex 1001 90 99

1005 90 00
1007 00 90
(1)

Majs av annat slag än för utsäde

( 2)

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

0,00
0,00
0,00

Enligt artikel 2.4 i förordning (EU) nr 642/2010 ska importtullen för varor, som anländer till unionens via Atlanten eller Suezkanalen,
minskas med
— 3 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet eller i Svarta havet,
— 2 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2) Om villkoren i artikel 3 i förordning (EU) nr 642/2010 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av
importtullen med 24 euro/ton.
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BILAGA II
Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I
31.12.2010-13.1.2011
1. Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:
(EUR/t)
Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete,
hög kvalitet

Durumvete,
medelhög
kvalitet (2)

Durumvete, låg
kvalitet (3)

Korn

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

—

Börsnotering

260,12

184,60

—

—

—

—

Pris fob USA

—

—

283,80

273,80

253,80

162,56

Tillägg för Mexikanska
golfen

—

11,46

—

—

—

—

81,04

—

—

—

—

—

Börs

Tillägg för Stora sjöarna

(1) Bidrag med 14 EUR/ton ingår (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).
(2) Avdrag med 10 EUR/ton (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).
(3) Avdrag med 30 EUR/ton (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).

2. Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:
Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam
Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

20,17 EUR/t
— EUR/t

