
Protokół o sprostowaniu do Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między 
Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, podpisanej w Luksemburgu dnia 

29 kwietnia 2008 r. 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 28 z dnia 30 stycznia 2010 r., s. 2. Sprostowanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej L 58 z dnia 9 marca 2010 r., s. 22) 

Niniejsze sprostowanie zostało sporządzone w drodze protokołu o sprostowaniu, podpisanego w Brukseli dnia 2 marca 
2012 r. którego depozytariuszem jest Rada. 

1. Strona 139, załącznik IIIa, „Serbskie koncesje na wspólnotowe produkty rolne”, „o których mowa w artykule 12 ustęp 
2 litera a)” 

Po kodzie CN 5003 00 00 dodaje się następujące kody CN: 

„51 WEŁNA, CIENKA LUB GRUBA SIERŚĆ ZWIERZĘCA; PRZĘDZA I TKANINA Z WŁOSIA KOŃSKIEGO 

52 BAWEŁNA 

5301 Len surowy lub obrobiony, ale nieprzędziony; pakuły i odpady lnu (włącznie z odpadami przędzy 
i szarpanką rozwłóknioną) 

5302 Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; odpady i pakuły konopi 
siewnych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)” 

2. Strona 174, załącznik IIId, „Serbskie koncesje na wspólnotowe produkty rolne”, „o których mowa w artykule 12 ustęp 
2 litera c)” 

zamiast: 

„1507 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale 
niemodyfikowane chemicznie: 

1507 10 – Olej surowy, nawet odgumowany: 

1507 10 90 – – Pozostałe 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 20 %” 

powinno być: 

„1517 Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłusz
czów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub 
z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego 
działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich 
frakcje, objęte pozycją 1516: 

1517 10 – Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej: 

1517 10 90 – – Pozostałe 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 20 %”
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