
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 457/2013 

z dnia 16 maja 2013 r. 

wprowadzające odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 412/2008 i (WE) nr 431/2008 w odniesieniu 
do kontyngentów przywozowych na wołowinę na okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 

30 czerwca 2014 r. 

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 w 
powiązaniu z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) 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 rozpoczynający 
się każdego roku dnia 1 lipca i kończący się dnia 30 
czerwca następnego roku i podzielony na cztery 
podokresy. Wnioski o uprawnienia do przywozu 
w ramach tego okresu obowiązywania kontyngentu 
można składać w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca 
poprzedzającego każdy podokres. Łączna roczna ilość 
jest jednak dostępna od pierwszego podokresu. 

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2008 z dnia 
19 maja 2008 r. otwierające i ustalające zarządzanie 
kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego 
mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 
i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 ( 3 ) 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. 
Wnioski o uprawnienia do przywozu w ramach tego 
okresu obowiązywania kontyngentu można składać 
dnia 1 czerwca roku poprzedzającego rozpoczęcie okresu 
obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego. 

(3) W związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europej
skiej w dniu 1 lipca 2013 r., należy umożliwić impor
terom z Chorwacji uczestnictwo w tych kontyngentach 
przywozowych. Konieczne jest zatem wprowadzenie 
odstępstw od rozporządzeń (WE) nr 412/2008 i (WE) 

nr 431/2008 w odniesieniu do okresów składania wnio
sków. Odstępstwa te nie powinny mieć jednak negatyw
nego wpływu na podmioty z państw członkowskich ani 
na skuteczność zarządzania omawianymi kontyngentami. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Rozporządzenie (WE) nr 412/2008 

Na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
412/2008 wnioski o uprawnienia do przywozu odnoszące się 
do podokresu od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 września 
2013 r., składane są w okresie od dnia 1 do dnia 5 lipca 
2013 r., a w każdym razie nie później niż do godz. 13.00 
czasu obowiązującego w Brukseli w dniu 5 lipca 2013 r. 

Artykuł 2 

Rozporządzenie (WE) nr 431/2008 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 431/2008 wnioski o uprawnienia do przywozu doty
czące okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu tary
fowego zaczynającego się w dniu 1 lipca 2013 r., składane są 
w okresie od dnia 24 czerwca do dnia 5 lipca, a w każdym 
razie nie później niż do godz. 13.00 czasu obowiązującego 
w Brukseli w dniu 5 lipca 2013 r. 

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 431/2008 w odniesieniu do przywozowego kontyn
gentu taryfowego obowiązującego do dnia 1 lipca 2013 r., 
państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitych 
ilościach objętych wnioskami o uprawnienia do przywozu nie 
później niż do godz. 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli 
w dniu 12 lipca 2013 r. 

Artykuł 3 

Wejście w życie 

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

PL 17.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 133/15 

( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 125 z 9.5.2008, s. 7. 
( 3 ) Dz.U. L 130 z 20.5.2008, s. 3.



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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