1.9.2011 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 226/7

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 870/2011 НА КОМИСИЯТА
от 31 август 2011 година
относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 септември
2011 година
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007
се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното
мито, посочено в параграф 1 от същия член, се определят
периодично представителни цени CIF за разглежданите
продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕC) №
642/2010, цената, която трябва да се използва за изчис
ляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН
1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (високока
чествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90,
1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните
представителни цени CIF, определени по метода,
посочен в член 5 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода,
започващ от 1 септември 2011 година, които да са
приложими до влизането в сила на ново определяне,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от
22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на
селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),
като взе предвид Регламент (ЕC) № 642/2010 на Комисията от
20 юли 2010 г. относно правилата за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в
сектора на зърнените култури (2) и по-специално член 2,
параграф 1 от него,
като има предвид, че:

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007
се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН
1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (високока
чествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение
на хибридни семена, и ex 1007, с изключение на
хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервен
ционната цена, валидна за тези продукти при вноса и
увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима
за съответната доставка. Това мито обаче не може да
надхвърля размера на митото в Общата митническа
тарифа.

Член 1
От 1 септември 2011 година вносните мита в сектора на
зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определят в приложение I
към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в
приложение II.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на 1 септември 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 31 август 2011 година.
За Комисията,
от името на председателя,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони“

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от
1 септември 2011 година
Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)
(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

0,00

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

1001 90 91
ex 1001 90 99

1005 90 00
1007 00 90
(1)

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев

(2 )

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00
0,00
0,00

За стоките, пристигащи в Съюза през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от
Регламент (ЕC) № 642/2010, да се ползва от намаление на митата със:
— 3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно или Черно море,
— 2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция,
Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2) Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 3, от Регламент (ЕC) №
642/2010.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I
17.8.2011-30.8.2011
1. Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:
(EUR/t)
Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница,
висококачествена

Твърда пшеница
със средно
качество (2)

Твърда пшеница с
ниско качество (3)

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

252,73

199,46

—

—

—

Цена CAF САЩ

—

—

320,44

310,44

290,44

Премия за Залива

—

17,97

—

—

—

28,64

—

—

—

—

Борса
Котировка

Премия за Големите езера

(1) Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).
(2) Негативна премия от 10 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).
(3) Негативна премия от 30 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

2. Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:
Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

17,85 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

47,90 EUR/t

