
Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającego ogólny
system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz
zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr

1100/2006 i (WE) nr 964/2007

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211 z dnia 6 sierpnia 2008 r.)

Strona 2, motyw 20:

zamiast: „(20) Stopniowanie preferencji powinno opierać się na kryteriach odnoszących się do sekcji Wspólnej
Taryfy Celnej. Stopniowanie preferencji dotyczące sekcji dla państwa beneficjenta należy stosować
wtedy, gdy sekcja ta spełnia kryteria stopniowania preferencji przez trzy kolejne lata, aby zwięk
szyć przewidywalność i sprawiedliwość stopniowania preferencji przez wyeliminowanie skutków
dużych i sporadycznych zmian w danych statystycznych dotyczących przywozu.”,

powinno być: „(20) Zniesienie preferencji powinno opierać się na kryteriach odnoszących się do sekcji Wspólnej Taryfy
Celnej. Zniesienie preferencji w danej sekcji w stosunku do państwa beneficjenta powinno mieć
miejsce wtedy, gdy sekcja ta spełnia kryteria dla zniesienia preferencji przez trzy kolejne lata, aby
zwiększyć przewidywalność i sprawiedliwość znoszenia preferencji przez wyeliminowanie skutków
dużych i sporadycznych zmian w danych statystycznych dotyczących przywozu.”.

Strona 6, art. 13 ust. 1:

zamiast: „1. Preferencje taryfowe określone w art. 6 i 7 zostają zniesione w stosunku do produktów pochodzą
cych z państwa beneficjenta objętego daną sekcją, jeżeli według najnowszych danych dostępnych w dniu
1 września 2007 r. średnia wartość przywozu wspólnotowego z tego państwa produktów zawartych
w danej sekcji i objętych rozwiązaniem, z którego korzysta to państwo, przez trzy kolejne lata przekracza
15 % wartości wspólnotowego przywozu tych samych produktów ze wszystkich państw beneficjentów
i terytoriów beneficjentów. Dla produktów z sekcji XI(a) i XI(b) próg ten wynosi 12,5 %.”,

powinno być: „1. Preferencje taryfowe określone w art. 6 i 7 zostają zniesione w stosunku do produktów pochodzą
cych z państwa beneficjenta wyszczególnionego w danej sekcji, jeżeli według najnowszych danych dostęp
nych w dniu 1 września 2007 r. średnia wartość przywozu wspólnotowego z tego państwa produktów
zawartych w danej sekcji i objętych rozwiązaniem, z którego korzysta to państwo, przez trzy kolejne lata
przekracza 15 % wartości wspólnotowego przywozu tych samych produktów ze wszystkich państw bene
ficjentów i terytoriów beneficjentów. Dla produktów z sekcji XI(a) i XI(b) próg ten wynosi 12,5 %.”.
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