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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 75/2008
z dnia 28 stycznia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w sprawie procedur ułatwiających wystawianie lub
sporządzanie we Wspólnocie dowodów pochodzenia i wydawanie zezwoleń niektórym
upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach
preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i niektórymi państwami
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 133,

W rozporządzeniu (WE) nr 1207/2001 wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając wniosek Komisji,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

Artykuł 1

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1207/2001
ustanawia przepisy ułatwiające prawidłowe wydawanie lub wystawianie
dowodów pochodzenia w związku z wywozem
produktów ze Wspólnoty w ramach jej preferencyjnych
stosunków handlowych z niektórymi państwami trzecimi.

1) załącznik III zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik IV zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2

Załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 1207/2001
powinny zostać zmienione w celu zapewnienia odpowiedniego oznaczania pochodzenia materiałów używanych do wytwarzania we Wspólnocie produktów pochodzących.

Deklaracje dostawcy dotyczące produktów nieposiadających
statusu preferencyjnego pochodzenia sporządzone przed datą
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozostają ważne.

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1207/2001.

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

Artykuł 3

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 stycznia 2008 r.
W imieniu Rady
D. RUPEL

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 165 z 21.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1617/2006 (Dz.U. L 300
z 31.10.2006, str. 5).
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ZAŁĄCZNIK I
„ZAŁĄCZNIK III
Deklaracja dostawcy dotycząca produktów nieposiadających statusu preferencyjnego pochodzenia
Deklaracja dostawcy, której tekst zamieszczony jest poniżej, musi zostać sporządzona zgodnie z przypisami. Nie jest
jednak konieczne zamieszczanie tych przypisów.
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ZAŁĄCZNIK II
„ZAŁĄCZNIK IV
Długoterminowa deklaracja dostawcy dla produktów nieposiadających statusu preferencyjnego pochodzenia
Deklaracja dostawcy, której tekst zamieszczony jest poniżej, musi zostać sporządzona zgodnie z przypisami. Nie jest
jednak konieczne zamieszczanie tych przypisów.
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