
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 928/2010 НА КОМИСИЯТА 

от 15 октомври 2010 година 

за поправка на Регламент (ЕС) № 909/2010 за определяне на коефициента на разпределение, 
приложим към заявленията за лицензии за износ на сирене в Съединените американски щати 

през 2011 година в рамките на някои квоти на ГАТТ 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

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 (ЕО) № 1187/2009 на Комисията от 
27 ноември 2009 година за определяне на специалните 
подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 
1234/2007 на Съвета по отношение на лицензиите за износ и 
възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти ( 2 ), и 
по-специално член 23, параграф 1, първа алинея и член 3, първа 
алинея от него, 

като има предвид, че: 

(1) Възникнала е грешка в приложението към Регламент (ЕС) 
№ 909/2010 на Комисията ( 3 ) в коефициентите на 
разпределение за групите 16-Уругвай и 17-Уругвай. Тези 
коефициенти все още не са били прилагани от държавите- 
членки. 

(2) За да се гарантира, че операторите в различните държави- 
членки са третирани по недискриминационен начин и не 
са издадени лицензии въз основа на неправилните коефи 
циенти, настоящият регламент следва да се прилага от 
датата на публикуване на Регламент (ЕС) № 909/2010. 

(3) Поради това Регламент (ЕС) № 909/2010 следва да бъде 
съответно изменен, 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Приложението към Регламент (ЕС) № 909/2010 се изменя в 
съответствие с приложението към настоящия регламент. 

Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му 
в Официален вестник на Европейския съюз. 

Той се прилага от 12 октомври 2010 година. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави- 
членки. 

Съставено в Брюксел на 15 октомври 2010 година. 

За Комисията, 
от името на председателя, 

Jean-Luc DEMARTY 
Генерален директор на Генерална дирекция 
„Земеделие и развитие на селските райони“

BG 16.10.2010 г. Официален вестник на Европейския съюз L 272/17 

( 1 ) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. 
( 2 ) ОВ L 318, 4.12.2009 г., стр. 1. 
( 3 ) ОВ L 268, 12.10.2010 г., стр. 27.



ПРИЛОЖЕНИЕ 

В приложението към Регламент (ЕС) № 909/2010 редовете, отговарящи на бележки № 16, група 16-Уругвай и 17-Уругвай, 
се заменят със следния текст: 

„16 Not specifically provided 
for (NSPF) 

16-Уругвай 3 446,000 0,1635967 

17 Blue Mould 17-Уругвай 350,000 0,0833333“
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