
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 238/2013 

z dnia 15 marca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 481/2012 w odniesieniu do ważności świadectw 
autentyczności dla wołowiny wysokiej jakości 

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. 144 ust. 1 i art. 
148 w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 481/2012 
z dnia 7 czerwca 2012 r. ustanawiające reguły zarzą
dzania kontyngentem taryfowym na wołowinę wysokiej 
jakości ( 2 ) zmieniło sposób zarządzania kontyngentem 
ustalony rozporządzeniem Rady (WE) nr 617/2009 ( 3 ) 
z metody „równoczesnego badania” na system zarzą
dzania oparty na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. 
Ponieważ w ramach metody zarządzania tym kontyn
gentem opartej na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” 
nie ma już pozwoleń na przywóz z ważnością ograni
czoną do dnia 30 czerwca każdego roku, w którym 
odbywa się przywóz, właściwa jest rezygnacja z terminu 
ważności 30 czerwca w odniesieniu do świadectwa 
autentyczności. Należy natomiast ustanowić okres trzech 
miesięcy od daty wydania tych świadectw, który jest 
zgodny z okresami ustalonymi w odniesieniu do innych 
kontyngentów wołowiny wysokiej jakości. 

(2) Dla jasności w wymaganiach dotyczących towarów 
korzystających z odnośnego preferencyjnego kontyn
gentu taryfowego, zgodnie z określeniem w załączniku 
II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 481/2012, 
należy uściślić pojęcie bydła objętego unijną klasyfikacją 
tusz i w ten sposób kwalifikującego się do produkcji 
„wołowiny wysokiej jakości”. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie 
wykonawcze (UE) nr 481/2012. 

(4) Ze względu na pewność prawną nowy okres ważności 
świadectw autentyczności nie powinien mieć zastoso
wania do świadectw autentyczności wydanych przed 
datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 481/2012 wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) art. 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Okres ważności świadectwa autentyczności wynosi 
trzy miesiące, licząc od dnia jego wydania.”; 

2) w załączniku II przypis 1 otrzymuje brzmienie: 

„( 1 ) Do celów tych wymogów za »bydło« zgodnie z definicją 
w pkt 1 części IV załącznika III do rozporządzenia (WE) 
nr 1234/2007 uznaje się jałówki i woły, które odpo
wiadają, odpowiednio, kategoriom E i C zdefiniowanym 
w części A załącznika V do tego rozporządzenia.”. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do świadectw autentycz
ności wydawanych od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 15 marca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
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