
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 944/2010 

z dnia 20 października 2010 r. 

w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 902/2010 ustanawiającego standardowe wartości 
celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw 

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 ), 

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 
z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze 
do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 
i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw ( 2 ), 
w szczególności jego art. 138 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Weryfikacja wykazała błąd w załączniku do rozporzą
dzenia Komisji (UE) nr 902/2010 ( 3 ). 

(2) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić 
rozporządzenie (UE) nr 902/2010. 

(3) Zmienioną standardową wartość przywozową stosuje się 
na wniosek osoby zainteresowanej, aby uniknąć sytuacji, 
w której ta ostatnia ponosi, z mocą wsteczną, nieko
rzystne konsekwencje, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 902/2010 zostaje zmie
niony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Na wniosek osoby zainteresowanej urząd celny, w którym 
przywóz został zarejestrowany, dokonuje częściowego zwrotu 
należności celnych na produkty pochodzące z danych państw 
trzecich i dopuszczone do swobodnego obrotu w okresie od 
dnia 9 października 2010 r. do dnia 11 października 2010 r. 

Wnioski o zwrot należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia trze
ciego miesiąca po miesiącu wejścia w życie niniejszego rozpo
rządzenia, dołączając deklarację dopuszczenia do swobodnego 
obrotu dla rozpatrywanego przywozu. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 20 października 2010 r. 

W imieniu Komisji, 
z upoważnienia Przewodniczącego 

Jean-Luc DEMARTY 
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

PL 21.10.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 277/15 

( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 266 z 9.10.2010, s. 56.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 902/2010 część dotycząca kodu CN 0808 10 80 wiersz drugi otrzymuje 
brzmienie: 

„BR 51,1”
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