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Komunikat Komisji w sprawie całkowitego wykorzystania kontyngentu „abatimento” na 2010 r. 
(sorgo, Hiszpania) 

(2011/C 43/01) 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. przewiduje przedłużenie okresu 
obowiązywania przetargów w ramach kontyngentu przywozowego na 2010 r. dotyczącego przywozu 
z państw trzecich 300 000 ton sorgo w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu w Hiszpanii do 
czasu całkowitego wykorzystania kontyngentu oraz najpóźniej do dnia 31 maja 2011 r. Do dnia 
18 stycznia 2011 r. wykorzystano całkowicie ilości przewidziane w ramach kontyngentu na 2010 r. 

Zawiadomienie o wejściu w życie, w obrocie handlowym między Unią Europejską a krajami 
Wspólnego Rynku Południa (Mercado Común del Sur — Mercosur), ustanowionych 
w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 przepisów dotyczących definicji pojęcia „produkty 
pochodzące” do celów stosowania preferencji taryfowych przyznawanych przez Unię Europejską 
w odniesieniu do określonych produktów z krajów rozwijających się (regionalnej kumulacji 

pochodzenia) 

(2011/C 43/02) 

Kumulacja regionalna na mocy art. 86 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ( 1 ) obejmuje, między 
innymi, produkty z krajów będących stronami umowy ustanawiającej Wspólny Rynek Południa (Mercado 
Común del Sur — Mercosur), w kontekście obowiązujących w Unii Europejskiej reguł pochodzenia stoso
wanych w ramach systemu ogólnych preferencji taryfowych (GSP). 

W szczególności, jak stanowi art. 86 ust. 2, kraje należące do każdej z wyszczególnionych grup regional
nych składają Komisji Europejskiej przez sekretariat tej grupy regionalnej lub przez inne odpowiednie 
wspólne ciało reprezentujące wszystkich członków tej grupy zobowiązanie do przestrzegania reguł pocho
dzenia GSP oraz do zapewniania współpracy administracyjnej niezbędnej dla sprawowania należytej kontroli 
świadectw pochodzenia na formularzu A oraz deklaracji na fakturach. 

Obowiązku tego dopełniły już Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj, tak więc reguły kumulacji regio
nalnej obejmują te kraje począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r.
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( 1 ) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.


