
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 462/2010 

z dnia 27 maja 2010 r. 

otwierające przetarg na obniżenie ceł na kukurydzę przywożoną do Hiszpanii z krajów trzecich 
w roku kontyngentowym 2010 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”) ( 1 ), w szczególności jego art. 144 ust. 1 
w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na mocy międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty 
w ramach wielostronnych negocjacji handlowych 
podczas Rundy Urugwajskiej ( 2 ), Wspólnota zobowiązała 
się do przywozu do Hiszpanii pewnej ilości kukurydzy. 

(2) Rozdział II rozporządzenia Komisji (WE) nr 1296/2008 
z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe 
zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie 
przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przy
wozu kukurydzy do Portugalii ( 3 ) ustanowił szczególne 
zasady stosowania obniżonych stawek celnych 
w przywozie, tak aby ilości, o których mowa w art. 1 
ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, były faktycznie przywo 
żone. 

(3) Ze względu na sytuację panującą na rynku w Hiszpanii 
w 2010 r. należy otworzyć przetarg na obniżenie ceł 
przywozowych na kukurydzę, aby kontyngent przywo
zowy został całkowicie wykorzystany. 

(4) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 676/2009 ( 4 ) otwarto 
przetarg na obniżenie ceł na kukurydzę przywożoną do 
Hiszpanii z krajów trzecich do dnia 17 grudnia 2009 r. 
Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1292/2009 ( 5 ) prze
targ ten przedłużono do dnia 27 maja 2010 r. Należy 
zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 675/2009. 

(5) Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków 
Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym 
przez jego przewodniczącego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. Przeprowadza się przetarg, o którym mowa w art. 136 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, na obniżenie ceł na kuku
rydzę przywożoną do Hiszpanii. 

2. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1296/2008 mają zasto
sowanie. 

Artykuł 2 

Przetarg otwarty jest do dnia 16 grudnia 2010 r. W okresie 
jego trwania przeprowadza się przetargi częściowe, dla których 
terminy składania ofert określone są w ogłoszeniu o przetargu. 

Artykuł 3 

Pozwolenia na przywóz wydane w ramach niniejszego prze
targu są ważne przez pięćdziesiąt dni od daty ich wydania 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 
1296/2008. 

Artykuł 4 

Rozporządzenie (UE) nr 676/2009 traci moc. 

Artykuł 5 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2010 r. 

Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 16 grudnia 2010 r.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2010 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

Dacian CIOLOȘ 
Członek Komisji
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