
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 456/2013 

z dnia 16 maja 2013 r. 

ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do kontyngentów przywozowych na mleko 
określonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 oraz kontyngentów przywozowych na 
wołowinę określonych na mocy rozporządzeń (WE) nr 412/2008 i (WE) nr 431/2008 w związku 

z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Chorwacji, w szczegól
ności jego art. 3 ust. 4, 

uwzględniając Akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności 
jego art. 41, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europej
skiej z dniem 1 lipca 2013 r., konieczne jest zapewnienie 
środków przejściowych w odniesieniu do niektórych 
kontyngentów przywozowych w sektorach mleka i woło
winy, w celu umożliwienia importerom z Chorwacji 
uczestnictwa w tych kontyngentach. 

(2) Tytuł 2 rozdział I sekcja 2 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiają
cego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczą
cych przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia 
kontyngentów taryfowych ( 1 ) stanowi, że wnioskodawcy 
ubiegający się o pozwolenia na przywóz muszą zostać 
zatwierdzeni z wyprzedzeniem przez właściwy organ 
państwa członkowskiego, w którym mają swoją siedzibę. 
W celu zapewnienia dostępu podmiotom z Chorwacji do 
kontyngentów przywozowych na mocy tytułu 2 rozdział 
I oraz tytułu 2 rozdział III sekcja 2 rozporządzenia (WE) 
nr 2535/2001 od dnia 1 stycznia 2014 r., podmioty 
powinny mieć możliwość składania wniosków i przedsta
wiania dowodów niezbędnych do ich zatwierdzenia 
przed dniem 1 października 2013 r. zamiast wcześniej
szego terminu wyznaczonego przed dniem 1 kwietnia 
2013 r. Władze Chorwacji powinny poinformować 
wnioskodawców o wynikach procedury zatwierdzającej 
przed dniem 1 listopada 2013 r. zamiast wcześniejszego 
terminu wyznaczonego przed dniem 1 maja 2013 r. 
oraz przesłać stosowne wykazy zatwierdzonych impor
terów Komisji przed dniem 15 listopada 2013 r. zamiast 
wcześniejszego terminu wyznaczonego przed dniem 
20 maja 2013 r. 

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2008 z dnia 
8 maja 2008 r. otwierające kontyngent taryfowy na 
przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwa
rzania i ustalające zarządzanie tym kontyngentem ( 2 ) 
otworzyło roczny kontyngent taryfowy na przywóz 
63 703 ton ekwiwalentu mrożonej wołowiny z kością 
przeznaczonej do przetworzenia w Unii na okres 
rozpoczynający się każdego roku dnia 1 lipca i kończący 
się dnia 30 czerwca następnego roku. Zgodnie z art. 5 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 412/2008 wnioskodawcy 

ubiegający się o prawa do przywozu muszą wykazać, że 
zostali zatwierdzeni jako zakłady przetwórcze zgodnie 
z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. usta
nawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny 
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego ( 3 ), 
a także brali udział w wytwarzaniu produktów przetwo
rzonych zawierających wołowinę podczas każdego 
z dwóch okresów referencyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 
z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiającego wspólne 
zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na 
przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi 
pozwoleń na przywóz ( 4 ). Jeśli chodzi o pierwszy waru
nek, aby móc dokonywać przywozu w okresie od dnia 
1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r., wniosko
dawcy ubiegający się o prawo do przywozu z Chorwacji 
powinni udowodnić, że zostali zatwierdzeni jako zakłady 
przetwórcze do celów wywozu do Unii zgodnie z prze
pisami art. 12 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organi
zacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów 
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi ( 5 ). Jeśli chodzi o wymóg udowodnienia 
dotychczasowej działalności do celów ubiegania się 
o przyznanie uprawnień do przywozu na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 412/2008, należy uznać, że 
wytwarzanie produktów przetworzonych zawierających 
wołowinę w Chorwacji w latach 2011 i 2012, zgodnie 
z chorwackim prawodawstwem, jest równoznaczne ze 
spełnieniem tego wymogu. 

(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2008 z dnia 
19 maja 2008 r. otwierające i ustalającego zarządzanie 
kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa 
wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 
i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 ( 6 ) otwo
rzyło roczny kontyngent taryfowy na przywóz 53 000 
ton mrożonej wołowiny w każdym okresie rocznym od 
dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca następnego roku. 
W odniesieniu do kontyngentu obowiązującego w okresie 
od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. 
należy zaznaczyć, że dowód, który muszą przedstawić 
podmioty z Chorwacji przy ubieganiu się o przyznanie 
uprawnień do przywozu, nie powinien odnosić się do 
przywozu dokonywanego z państw członkowskich. 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej 
Organizacji Rynków Rolnych,
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( 1 ) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, s. 29. 
( 2 ) Dz.U. L 125 z 9.5.2008, s. 7. 

( 3 ) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. 
( 4 ) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13. 
( 5 ) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206. 
( 6 ) Dz.U. L 130 z 20.5.2008, s. 3.



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Środki przejściowe dotyczące rozporządzenia (WE) nr 
2535/2001 

1. W drodze odstępstwa od art. 8 rozporządzenia (WE) nr 
2535/2001 w odniesieniu do przywozu dokonanego w okresie 
od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2014 r., w ramach 
kontyngentów, o których mowa w tytule 2 rozdział I oraz 
tytule 2 rozdział III sekcja 2 tego rozporządzenia, pozwolenia 
przyznaje się wnioskodawcom, którzy przed dniem 1 paździer
nika 2013 r. złożyli do właściwych organów Chorwacji, gdzie 
mają siedzibę oraz gdzie są zarejestrowani do celów podatku 
VAT, wnioski wraz z dowodami, że w każdym z dwóch lat 
2011 i 2012 dokonali przywozu do Chorwacji lub wywozu 
z Chorwacji co najmniej 25 ton przetworów mlecznych obję
tych rozdziałem 04 Nomenklatury scalonej. 

2. Do celów stosowania ust. 1 operacje uszlachetniania 
aktywnego ani biernego nie są traktowane jako przywóz 
i wywóz. 

3. W drodze odstępstwa od przepisów art. 9 rozporządzenia 
(WE) nr 2535/2001 przed dniem 1 listopada 2013 r. właściwy 
organ Chorwacji powiadamia wnioskodawców o wynikach 
procedury zatwierdzającej i, w stosownych przypadkach, ich 
numerze identyfikacyjnym. Pozwolenie jest ważne do dnia 
30 czerwca 2014 r. 

4. W drodze odstępstwa od art. 10 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 2535/2001 właściwy organ Chorwacji przesyła swoje 
wykazy zatwierdzonych importerów Komisji przed dniem 
15 listopada 2013 r., zgodnie z ust. 3 wymienionego artykułu, 
a Komisja przekazuje je właściwym organom pozostałych 
państw członkowskich. 

Zgodnie z art. 11–14 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 tylko 
importerzy, którzy figurują w omawianym wykazie, są upoważ
nieni do ubiegania się w okresie od 20 do 30 listopada 2013 r. 
o pozwolenia w odniesieniu do przywozu na okres od dnia 
1 stycznia do dnia 30 czerwca 2014 r. 

Artykuł 2 

Środki przejściowe dotyczące rozporządzenia (WE) nr 
412/2008 

W drodze odstępstwa od art. 5 rozporządzenia (WE) nr 
412/2008 w odniesieniu do okresu obowiązywania przywozo
wego kontyngentu taryfowego od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 
30 czerwca 2014 r. wnioskodawcy ubiegający się o uprawnienia 
do przywozu z Chorwacji muszą udowodnić, że zostali zatwier
dzeni jako zakłady przetwórcze na wywóz do Unii zgodnie 
z przepisami art. 12 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 oraz 
wykazać właściwym organom Chorwacji, że brały udział 
w wytwarzaniu produktów przetworzonych zawierających 
wołowinę, zgodnie z chorwackim prawodawstwem, podczas 
każdego z dwóch okresów referencyjnych, o których mowa 
w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006. 

Artykuł 3 

Środki przejściowe dotyczące rozporządzenia (WE) nr 
431/2008 

W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
431/2008 w odniesieniu do okresu obowiązywania kontyn
gentu taryfowego rozpoczynającego się w dniu 1 lipca 2013 r. 
wnioskodawcy ubiegający się o uprawnienia do przywozu 
z Chorwacji muszą wykazać właściwym organom Chorwacji, 
że przywieziona przez nich lub w ich imieniu w okresie od 
dnia 1 maja 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r. ilość woło
winy objętej kodami CN 0201, 0202, 0206 10 95 lub 
0206 29 91 została przywieziona zgodnie z odpowiednimi 
przepisami celnymi Chorwacji, jednak z wyłączeniem przywozu 
dokonywanego z państw członkowskich. Ilość ta stanowi ilość 
referencyjną. 

Artykuł 4 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem 
wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Chorwacji i z dniem 
wejścia w życie tego traktatu. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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