
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 259/2011 

z dnia 16 marca 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 642/2010 w sprawie zasad stosowania (należności 
celne przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 

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. 143 
w powiązaniu z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 642/2010 
z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zasad stosowania 
(należności celne przywozowe w sektorze zbóż) rozpo
rządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 ( 2 ) ustanawia 
elementy składowe określające reprezentatywne ceny 
przywozowe CIF, o których mowa w art. 136 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, na zboża, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
nr 642/2010. 

(2) Chociaż art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr 642/2010 odnoszą się do pszenicy zwyczajnej 
wysokiej jakości, załącznik III do wspomnianego rozpo
rządzenia obejmuje również giełdy i odmiany wzorcowe 

pszenicy zwyczajnej średniej i niskiej jakości. Giełdy 
i odmiany wzorcowe pszenicy zwyczajnej średniej 
i niskiej jakości należy usunąć z załącznika dla utrzy
mania spójności. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 642/2010. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 642/2010 zastępuje się 
tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 16 marca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 187 z 21.7.2010, s. 5.



ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK III 

Giełdy i odmiany wzorcowe 

Produkty Pszenica zwyczajna Pszenica durum Kukurydza Pozostałe zboża 
paszowe 

Standard jakości Wysoka 

Odmiana wzorcowa (typ/klasa) 
stanowiąca podstawę notowań 
giełdowych 

Hard Red Spring 
No 2 

Hard Amber Durum 
No 2 

Yellow Corn No 3 US Barley No 2 

Giełda, na której prowadzone 
są notowania 

Minneapolis Grain 
Exchange 

Minneapolis Grain 
Exchange ( 1 ) 

Chicago Board of 
Trade 

Minneapolis Grain 
Exchange ( 2 ) 

( 1 ) W razie braku notowania potrzebnego do obliczenia reprezentatywnej przywozowej ceny CIF stosowane będzie notowanie FOB 
podawane oficjalnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

( 2 ) W przypadku gdy żadne notowanie nie jest dostępne w celu zastosowania w obliczeniu reprezentatywnej ceny przywozowej CIF, 
wykorzystuje się najbardziej reprezentatywne, publicznie dostępne w Stanach Zjednoczonych Ameryki notowanie FOB.”
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