
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 531/2013 

z dnia 10 czerwca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 341/2007 w odniesieniu do systemu pozwoleń na przywóz 
czosnku w związku z przystąpieniem Chorwacji 

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 rozporządzeniu Komisji (WE) nr 341/2007 ( 1 ) otwiera 
się kontyngenty taryfowe i ustanawia zarządzanie nimi 
oraz wprowadza się system pozwoleń na przywóz i świa
dectw pochodzenia czosnku i innych produktów rolnych 
przywożonych z państw trzecich. 

(2) W art. 4 rozporządzenia (WE) nr 341/2007 wprowadza 
się rozróżnienie między tradycyjnymi a nowymi impor
terami w odniesieniu do przedsiębiorstw handlowych, 
które mogą ubiegać się o pozwolenia na przywóz 
czosnku w ramach kontyngentów taryfowych otwiera
nych i zarządzanych na mocy wymienionego rozporzą
dzenia. 

(3) W związku z planowanym przystąpieniem Chorwacji do 
Unii z dniem 1 lipca 2013 r., należy wprowadzić prze
pisy przejściowe, aby importerzy z Chorwacji mogli 
korzystać z kontyngentów przywozowych jako trady
cyjni importerzy. Przepisy te powinny mieć zastosowanie 
tylko do czasu, gdy importerzy ci będą w stanie spełnić 
wymogi obowiązujących przepisów. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 341/2007. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 341/2007 

W art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 341/2007 dodaje się 
akapit czwarty w brzmieniu: 

„W przypadku Chorwacji, w odniesieniu do okresów obowią
zywania przywozowego kontyngentu taryfowego w latach 
2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016: 

a) litera a) akapitu pierwszego nie ma zastosowania; oraz 

b) »przywóz do Unii« rozumie się jako przywóz z krajów 
pochodzenia innych niż państwa członkowskie Unii 
w jej składzie na dzień 1 lipca 2013 r.”. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 10 czerwca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 12.
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