
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 820/2010 

z dnia 16 września 2010 r. 

ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na sorgo w ramach 
zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 

464/2010 

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 
powiązaniu z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 464/2010 ( 2 ) otwiera 
zaproszenie do składania ofert przetargowych na maksy
malne obniżenie należności celnych przywozowych na 
przywóz sorgo pochodzącego z krajów trzecich do Hisz
panii. 

(2) Zgodnie z art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfo
wych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hisz
panii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii ( 3 ) Komisja 
może, zgodnie z procedurą określoną w art. 195 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, postanowić 
o ustaleniu maksymalnego obniżenia należności celnych 
przywozowych. W ramach tych ustaleń należy 

w szczególności wziąć pod uwagę kryteria określone 
w art. 7 i 8 rozporządzenia (WE) nr 1296/2008. 

(3) Zamówienie zostaje udzielone każdemu oferentowi, 
którego oferta odpowiada poziomowi maksymalnego 
obniżenia należności celnych przywozowych lub jest od 
niego niższa. 

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej 
Organizacji Rynków Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W odniesieniu do ofert przekazanych od dnia 27 sierpnia do 
dnia 16 września 2010 r. w ramach zaproszenia do składania 
ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 
464/2010, ustala się maksymalne obniżenie należności celnych 
przywozowych na sorgo w wysokości 6,49 EUR/t, dla maksy
malnej ilości całkowitej równej 44 000 t. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 września 
2010 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 września 2010 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 
Jean-Luc DEMARTY 

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich
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