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II
(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

INTERNATIONALE AFTALER
RÅDETS AFGØRELSE
af 7. oktober 2010
om undertegnelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem
De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den
anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om
de generelle principper for Kongeriget Marokkos deltagelse i Unionens programmer
(2010/620/EU)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 217, sammenholdt med
artikel 218, stk. 5, og artikel 218, stk. 8, andet afsnit,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den 18. juni 2007 bemyndigede Rådet Kommissionen til
at føre forhandlinger om en protokol til Euro-Middel
havsaftalen om oprettelse af en associering mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den
ene side og Kongeriget Marokko på den anden side (1)
vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske
Union og Kongeriget Marokko om de generelle prin
cipper for Kongeriget Marokkos deltagelse i Unionens
programmer (i det følgende benævnt »protokollen«) (2).

(2)

Forhandlingerne er blevet afsluttet til Kommissionens
tilfredshed.

(3)

Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den
1. december 2009 er Den Europæiske Union trådt i
stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab.

(4)

Protokollen bør undertegnes på Unionens vegne med
forbehold af dens senere indgåelse —

(1) EFT L 70 af 18.3.2000, s. 2.
(2) Teksten til protokollen offentliggøres sammen med afgørelsen om
dens indgåelse.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Undertegnelsen af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om
oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber
og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko
på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den
Europæiske Union og Kongeriget Marokko om de generelle
principper for Kongeriget Marokkos deltagelse i Unionens
programmer (i det følgende benævnt »protokollen«) godkendes
herved på Unionens vegne med forbehold af indgåelse af proto
kollen.
Artikel 2
Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller
de personer, der er beføjet til på Unionens vegne at undertegne
protokollen med forbehold af dens indgåelse.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 7. oktober 2010.
På Rådets vegne
M. WATHELET

Formand
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RÅDETS AFGØRELSE
af 8. oktober 2010
om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og
Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af
diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas
(2010/621/EU)
2008 Kommissionen bemyndigelse til at føre forhand
linger om en aftale mellem Unionen og Brasilien om
visumfritagelse for kortvarige ophold med henblik på at
sikre en fuldt ud gensidig visumfritagelse.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra a), sammenholdt
med artikel 218, stk. 5,
(6)

Forhandlingerne om aftalen indledtes den 2. juli 2008 og
afsluttedes den 19. november 2009.

(7)

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Fødera
tive Republik Brasilien om visumfritagelse for kortvarige
ophold for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller
officielt pas, der den 28. april 2010 blev paraferet i
Bruxelles, bør undertegnes med forbehold af dens indgå
else.

(8)

Denne afgørelse er et led i udviklingen af de bestem
melser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige
ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af
29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Konge
rige og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i
Schengenreglerne (2). Det Forenede Kongerige deltager
derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke
er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede
Kongerige.

(9)

Denne afgørelse er et led i udviklingen af de bestem
melser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i,
jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002
om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestem
melser i Schengenreglerne (3). Irland deltager derfor ikke i
vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for
og ikke finder anvendelse i Irland —

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

Nogle medlemsstater gav, med henblik på at bringe deres
visumpolitik i overensstemmelse med bestemmelserne i
Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001
om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis stats
borgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de
ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis stats
borgere er fritaget for dette krav (1), forud for deres
tiltrædelse af Unionen Den Føderative Republik Brasiliens
(»Brasilien«) borgere visumfritagelse, eftersom Brasilien
står på listen over tredjelande, hvis statsborgere er fritaget
fra visumpligten.

Af forfatningsmæssige grunde kan Brasilien ikke ensidigt
fritage de pågældende medlemsstater fra visumpligten;
det er derfor nødvendigt at indgå en visumfritagelses
aftale, der efterfølgende skal ratificeres i det brasilianske
parlament.

Brasilien har indgået bilaterale visumfritagelsesaftaler med
de fleste medlemsstater enten forud for disses tiltrædelse
af Unionen eller forud for etableringen af den fælles
visumpolitik. Fire medlemsstater har dog endnu ikke
indgået nogen bilateral visumfritagelsesaftale, og derfor
kræver Brasilien stadig visum for kortvarige ophold af
statsborgere fra disse medlemsstater.

(4)

Det ligger i selve den fælles visumpolitiks natur og Unio
nens eksklusive eksterne kompetence på dette område, at
det kun er Unionen og ikke de enkelte medlemsstater,
der kan forhandle om og indgå en visumfritagelsesaftale.

(5)

I lyset af at nogle medlemsstater ikke sikres tilsvarende
vilkår af Brasilien, gav Rådet ved sin afgørelse af 18. april

(1) EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Undertegnelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og
Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse for kort
varige ophold for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller
officielt pas (»aftalen«) godkendes hermed på Unionens vegne
med forbehold af dens indgåelse (4).
(2) EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.
(3) EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.
(4) Teksten til aftalen offentliggøres sammen med afgørelsen om dens
indgåelse.
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Artikel 2
Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen
på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 8. oktober 2010.
På Rådets vegne
M. WATHELET

Formand
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FORORDNINGER
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 929/2010
af 18. oktober 2010
om ændring af forordning (EF) nr. 1033/2006 for så vidt angår ICAO-bestemmelserne, jf. artikel 3,
stk. 1
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 552/2004 af 10. marts 2004 om interoperabilitet i det
fælles europæiske lufttrafikstyringsnet (»interoperabilitetsforord
ningen«) (1), særlig artikel 3, stk. 5,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for opret
telse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (2),
særlig artikel 8, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1033/2006
af 4. juli 2006 om procedurekravene for flyveplaner i
fasen før flyvning i det fælles europæiske luftrum (3) inde
holder henvisninger til en række bestemmelser, som er
fastlagt af Organisationen for International Civil Luftfart
(ICAO). Siden forordning (EF) nr. 1033/2006 blev
vedtaget, er disse bestemmelser blevet ændret af ICAO.
Henvisningerne i forordning (EF) nr. 1033/2006 bør
ajourføres for at opfylde medlemsstaternes internationale
forpligtelser og sikre sammenhængen med den inter
nationale lovramme.
Forordning (EF) nr. 1033/2006 bør ændres i overens
stemmelse hermed.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles
Luftrum —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Punkt 1, 2 og 3 i bilaget til forordning (EF) nr. 1033/2006
affattes således:
»1. Kapitel 3, punkt 3.3 (flyveplaner), i ICAO's bilag 2 —
Rules of the Air (10. udgave — juli 2005 herunder alle
ændringer indtil nr. 42).
2. Kapitel 4, punkt 4.4 (flyveplan), og kapitel 11, punkt
11.4.2.2 (indleverede flyveplansmeddelelser og dertil
knyttede opdateringsmeldinger) i ICAO PANS-ATM dok.
4444 (15. udgave — 2007 herunder alle ændringer indtil
nr. 2).
3. Kapitel 2 (flyveplaner) og kapitel 6, punkt 6.12.3 (flyvein
formationsregioners skønsmæssige grænser) i Regional
Supplementary Procedures, dok. 7030/4 — EUR,
Regional Supplementary Procedures, (5. udgave 2008
— herunder alle ændringer indtil nr. 2).«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 15. november 2012.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. oktober 2010.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO

Formand

(1) EUT L 96 af 31.3.2004, s. 26.
(2) EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.
(3) EUT L 186 af 7.7.2006, s. 46.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 930/2010
af 18. oktober 2010
om registrering af en betegnelse i registret over garanterede traditionelle specialiteter (Ovčí
salašnícky údený syr (GTS))
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 om
garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med land
brugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 9, stk. 4, første
afsnit, og

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf.
artikel 9 i forordning (EF) nr. 509/2006, bør denne
betegnelse registreres.

(3)

Der er ikke anmodet om den i artikel 13, stk. 2, i forord
ning (EF) nr. 509/2006 omhandlede beskyttelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I medfør af artikel 8, stk. 2, første afsnit, i forordning
(EF) nr. 509/2006 er Slovakiets ansøgning om registre
ring af betegnelsen »Ovčí salašnícky údený syr« blevet
offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (2).

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres hermed.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. oktober 2010.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO

Formand

(1) EUT L 93 af 31.3.2006, s. 1.
(2) EUT C 305 af 16.12.2009, s. 27.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 931/2010
af 18. oktober 2010
om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

ud fra følgende betragtning:

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af
resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under
Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af
faste importværdier for tredjelande for de produkter og
perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

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),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96
og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forord
ning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende
forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 19. oktober 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. oktober 2010.
På Kommissionens vegne
For formanden
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.

L 273/8

DA

Den Europæiske Unions Tidende

19.10.2010

BILAG
Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode

(1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA
MK
TR
XS
ZZ

81,4
68,6
95,0
68,6
78,4

0707 00 05

MK
TR
ZZ

77,8
131,0
104,4

0709 90 70

TR
ZZ

125,6
125,6

0805 50 10

AR
BR
CL
IL
TR
UY
ZA
ZZ

75,6
100,4
86,2
91,2
85,3
117,2
107,6
94,8

0806 10 10

BR
TR
US
ZA
ZZ

213,4
138,1
149,0
64,2
141,2

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

75,7
51,1
76,2
82,6
102,5
82,4
82,5
79,0

0808 20 50

CN
ZA
ZZ

67,2
88,6
77,9

(1) Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden
oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 932/2010
af 18. oktober 2010
om udstedelse af importlicenser som følge af de ansøgninger, der blev indgivet i løbet af de første
syv dage af oktober 2010 i forbindelse med de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF)
nr. 616/2007 for fjerkrækød
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om 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),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1301/2006 af 31. august 2006 om fastlæggelse af fælles
regler for administration af toldkontingenter for import af land
brugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig
artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
616/2007 af 4. juni 2007 om åbning og forvaltning af EFtoldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Brasilien,
Thailand og andre tredjelande (3), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Forordning (EF) nr. 616/2007 har åbnet toldkontingenter
for import af fjerkrækød.

(2)

De importlicensansøgninger, der blev indgivet i løbet af
de første syv dage af oktober 2010 for delperioden
1. januar til 31. marts 2011, vedrører for visse kontin
genter mængder, som er større end de disponible
mængder. Det bør derfor fastslås, i hvilket omfang der
kan udstedes importlicenser, ved fastsættelse af den tilde
lingskoefficient, der skal anvendes på de ansøgte
mængder —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De i bilaget anførte tildelingskoefficienter anvendes på de
importlicensansøgninger, som i henhold til forordning (EF) nr.
616/2007 blev indgivet for delperioden 1. januar til 31. marts
2011.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 19. oktober 2010.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. oktober 2010.
For Kommissionen
På formandens vegne
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.
(3) EUT L 142 af 5.6.2007, s. 3.
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Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for de importlicensansøgninger, der er indgivet for delperioden
1.1.2011-31.3.2011
(%)

1

09.4211

0,324859

5

09.4215

0,321808

6

09.4216

0,593588
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 933/2010
af 18. oktober 2010
om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for
sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11
2010/11 er fastsat ved Kommissionens forordning (EU)
nr. 867/2010 (3). Disse repræsentative priser og denne
tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forord
ning (EU) nr. 922/2010 (4).

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om 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),

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder
over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal
ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning
(EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser
til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår
handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig
artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt
sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret

Artikel 1
De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de
produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr.
951/2006, og fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for
produktionsåret 2010/11, ændres og er anført i bilaget til
nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 19. oktober 2010.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. oktober 2010.
På Kommissionens vegne
For formanden
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3) EUT L 259 af 1.10.2010, s. 3.
(4) EUT L 270 af 14.10.2010, s. 55.
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BILAG
De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i
KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 19. oktober 2010
(EUR)
Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

KN-kode

Tillægstold pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

1701 11 10 (1)

56,88

0,00

(1)

56,88

0,00

1701 12 10 (1)

56,88

0,00

1701 12 90 (1)

56,88

0,00

1701 91 00 (2)

50,43

2,34

1701 99 10 (2)

50,43

0,00

(2)

50,43

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22

1701 11 90

1701 99 90

(1) Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.
(2) Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.
(3) Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 934/2010
af 18. oktober 2010
om ændring af forordning (EU) nr. 927/2010 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra
den 16. oktober 2010
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

(2)

Da den beregnede gennemsnitlige importtold afviger fra
den fastsatte toldsats med 5 EUR/t, bør der foretages en
tilsvarende justering af den importtold, der blev fastsat
ved forordning (EU) nr. 927/2010.

(3)

Forordning (EU) nr. 927/2010 bør ændres i overensstem
melse hermed —

under henvisning til traktaten om 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),
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
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Importtolden for korn, som gælder fra den 16. oktober
2010 blev fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr.
927/2010 (3).

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I og II til forordning (EU) nr. 927/2010 affattes som
angivet i bilagene til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 19. oktober 2010.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. oktober 2010.
På Kommissionens vegne
For formanden
Jean-Luc DEMARTY

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.
(3) EUT L 272 af 16.10.2010, s. 14.
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BILAG I
Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den
19. oktober 2010
KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)
(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

0,00

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

1001 90 91
ex 1001 90 99

1005 90 00
1007 00 90
(1)

MAJS, undtagen til udsæd

( 2)

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00
0,00
0,00

For varer, der ankommer til Unionen via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren 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 eller Sortehavet
— 2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige
eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(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
15.10.2010
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

Hård hvede,
høj kvalitet

Hård hvede,
middel
kvalitet (2)

Hård hvede,
lav kvalitet (3)

Byg

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

—

207,19

147,91

—

—

—

—

Pris fob USA

—

—

203,13

193,13

173,13

109,31

Præmie for Golfen

—

17,02

—

—

—

—

20,14

—

—

—

—

—

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:
Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

19,34 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

47,73 EUR/t
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 935/2010
af 18. oktober 2010
om udstedelse af importlicenser for hvidløg i delperioden 1. december 2010 til 28. februar 2011
produkter med oprindelse i Kina og alle andre tredje
lande, undtagen Kina og Argentina.

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,

(3)

Derfor bør det i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 1301/2006 fastsættes, i hvilket omfang de Alicensansøgninger, der er sendt til Kommissionen senest
den 14. oktober 2010, kan imødekommes efter
artikel 12 i forordning (EF) nr. 341/2007.

(4)

Denne forordning bør træde i kraft straks efter offentlig
gørelsen for at sikre, at proceduren for udstedelsen af
importlicenser forvaltes effektivt —

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),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for admini
stration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter
på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk.
2, og

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:

Artikel 1

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 (3)
omhandler åbning og forvaltning af toldkontingenter
og indførelse af en ordning med importlicenser og oprin
delsescertifikater for hvidløg og visse andre landbrugspro
dukter importeret fra tredjelande.

De A-importlicensa nsøgninger, der er indgivet i henhold til
artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 341/2007 i løbet af de
første syv dage af oktober 2010 og sendt til Kommissionen
senest den 14. oktober 2010, imødekommes for de i bilaget
anførte procentsatser af de ønskede mængder.

(2)

De mængder, som traditionelle importører og nye impor
tører har ansøgt om A-licenser for i de første syv dage af
oktober 2010 i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning
(EF) nr. 341/2007, overstiger de disponible mængder for

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 18. oktober 2010.
På Kommissionens vegne
For formanden
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.
(3) EUT L 90 af 30.3.2007, s. 12.
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BILAG

Oprindelse

Løbenummer

Tildelingskoefficient

— Traditionelle importører

09.4104

46,154895 %

— Nye importører

09.4099

1,226229 %

— Traditionelle importører

09.4105

18,796736 %

— Nye importører

09.4100

0,380476 %

— Traditionelle importører

09.4106

100 %

— Nye importører

09.4102

2,999253 %

Argentina

Kina

Andre tredjelande

ABONNEMENTSPRISER 2010 (ekskl. moms, inkl. normale forsendelsesomkostninger)
EU-Tidende, L- + C-udgaven, kun papirudgave

22 officielle EU-sprog

1 100 EUR pr. år

EU-Tidende, L- + C-udgaven, papirudgave + årlig cd-rom

22 officielle EU-sprog

1 200 EUR pr. år

EU-Tidende, L-udgaven, kun papirudgave

22 officielle EU-sprog

770 EUR pr. år

EU-Tidende, L- + C-udgaven, månedlig kumulativ cd-rom

22 officielle EU-sprog

400 EUR pr. år

Supplement til EUT (S-udgaven), udbud og offentlige kontrakter,
cd-rom, 2 udgaver pr. uge

Flersproget:
23 officielle EU-sprog

300 EUR pr. år

EU-Tidende, C-udgaven — udvælgelsesprøver

Sprog iht.
udvælgelsesprøve(r)

50 EUR pr. år

Den Europæiske Unions Tidende, der udkommer på EU’s officielle sprog, fås i abonnement i 22 sprogudgaver.
EU-Tidende omfatter L-udgaven (retsforskrifter) og C-udgaven (meddelelser og oplysninger).
Der abonneres særskilt på hver sprogudgave.
I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 920/2005, offentliggjort i EU-Tidende L 156 af 18. juni 2005, er Den
Europæiske Unions institutioner midlertidigt fritaget for forpligtelsen til at udarbejde og offentliggøre alle retsakter
på irsk. Irske udgaver af EU-Tidende vil derfor blive markedsført særskilt.
Abonnementet på supplementet til EU-Tidende (S-udgaven (udbud og offentlige kontrakter)) omfatter alle udgaver
på de 23 officielle sprog på én cd-rom.
Abonnenter på Den Europæiske Unions Tidende kan uden ekstra omkostninger rekvirere eksemplarer af diverse
bilag til EU-Tidende (C … A-udgaver). Abonnenterne gøres opmærksom på udgivelsen af bilagene ved hjælp af
»meddelelser til læserne« i Den Europæiske Unions Tidende.
I løbet af 2010 vil cd-rom-formatet blive erstattet af dvd-formater.

Salg og abonnementer
Betalingsabonnementer på diverse tidsskrifter, som f.eks. Den Europæiske Unions Tidende, kan købes gennem
vore salgsagenter. Listen over salgsagenterne findes på internettet:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_da.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) giver direkte og gratis adgang til EU-retten. Via dette netsted kan
man konsultere Den Europæiske Unions Tidende, og netstedet indeholder endvidere traktaterne,
retsforskrifter, retspraksis og forberedende retsakter.
Yderligere oplysninger om Den Europæiske Union findes på: http://europa.eu
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