
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów 

akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197 z dnia 29 lipca 2009 r.) 

1. Strona 40, załącznik I, tabela 1, grupa 17, podgrupa l, kolumna F: 

zamiast: „(…) w przypadku niektórych win – odnoszącego się do chronionej nazwy miejsca pochodzenia lub 
chronionej nazwy geograficznej zgodnie z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym; (…)”, 

powinno być: „(…) w przypadku niektórych win – odnoszącego się do chronionej nazwy pochodzenia lub chronio
nego oznaczenia geograficznego zgodnie z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym; (…)”. 

2. Strona 42, załącznik I, tabela 1, podgrupa 17.2, podgrupa a, kolumna F: 

zamiast: „(…) 1 = Wino bez chronionej nazwy miejsca pochodzenia lub chronionej nazwy geograficznej 

2 = Wino odmianowe bez chronionej nazwy miejsca pochodzenia lub chronionej nazwy geograficznej 

3 = Wino z chronioną nazwą miejsca pochodzenia lub chronioną nazwą geograficzną (…)”, 

powinno być: „(…) 1 = Wino bez chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego 

2 = Wino odmianowe bez chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego 

3 = Wino z chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym (…)”. 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładającego 
tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343 z dnia 29 grudnia 2010 r.) 

1. Strona 74, tabela w art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Przedsiębiorstwo Cło (%) Dodatkowy kod TARIC 

Chandan Steel Ltd., Bombaj 3,4 B002 

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Bombaj; 
Precision Metals, Bombaj; 
Hindustan Inox Ltd., Bombaj; 
Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Bombaj 

3,3 B003 

Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane 4,3 B004 

Przedsiębiorstwa wymienione w załączniku 4,0 B005 

Wszystkie inne przedsiębiorstwa 4,3 B999” 

2. Strona 75, tytuł tabeli: 

zamiast: „Dodatkowy kod TARIC AXXX”, 

powinno być: „Dodatkowy kod TARIC B005”.
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