
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 538/2013 

z dnia 11 czerwca 2013 r. 

ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz i na wywóz 
oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dotyczących handlu produktami rolnymi 

między Unią w jej składzie z dnia 30 czerwca 2013 r. a Chorwacją 

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) Przed dniem 1 lipca 2013 r. handel niektórymi produk
tami rolnymi między Unią a Chorwacją jest uwarunko
wany przedstawieniem pozwolenia na przywóz lub na 
wywóz. Od dnia 1 lipca 2013 r. wymienione pozwolenia 
nie mogą już być stosowane do wymienionego handlu. 

(2) Niektóre pozwolenia oraz świadectwa o wcześniejszym 
ustaleniu refundacji, które będą nadal ważne po dniu 
30 czerwca 2013 r., nie zostaną w ogóle wykorzystane 
lub zostaną wykorzystane jedynie częściowo. Zobowią
zania podjęte w związku z tymi pozwoleniami i świadect
wami muszą zostać spełnione, gdyż w przeciwnym razie 
przepadłoby złożone zabezpieczenie. Jako że te zobowią
zania nie mogą być dłużej spełnione po przystąpieniu 
Chorwacji, należy ustanowić, ze skutkiem od daty tego 
przystąpienia, środek przejściowy przewidujący zwol
nienie złożonych zabezpieczeń. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Na wniosek zainteresowanych stron złożone zabezpieczenia na 
wydawanie pozwoleń na przywóz i na wywóz oraz świadectw 
o wcześniejszym ustaleniu refundacji są zwalniane pod nastę
pującym warunkami: 

a) państwem wywozu lub państwem przyjmującym wska
zanym w pozwoleniu lub w świadectwie o wcześniejszym 
ustaleniu refundacji jest Chorwacja. Jeżeli wskazanie państwa 
wywozu lub państwa przyjmującego nie jest obowiązkowe 
w pozwoleniu lub w świadectwie o wcześniejszym ustaleniu 
refundacji, podmiot gospodarczy musi udowodnić właści
wemu organowi, że państwem wywozu lub państwem przyj
mującym jest Chorwacja; 

b) ważność pozwoleń lub świadectw o wcześniejszym ustaleniu 
refundacji nie wygasa przed dniem 1 lipca 2013 r.; 

c) pozwolenia lub świadectwa o wcześniejszym ustaleniu refun
dacji zostały wykorzystane jedynie częściowo lub nie zostały 
wcale wykorzystane do dnia 1 lipca 2013 r. 

Artykuł 2 

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 11 czerwca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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