
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 14 czerwca 2013 r. 

ustanawiająca środki przejściowe dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzonych z państw 

trzecich do Chorwacji przed dniem 1 lipca 2013 r. 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3475) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/291/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

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

uwzględniając Akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności 
jego art. 42, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Chorwacja ma przystąpić do Unii w dniu 1 lipca 2013 r. 
Produkty pochodzenia zwierzęcego będą objęte wymo
gami 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 ( 1 ). 
Niektóre produkty pochodzenia zwierzęcego wprowa
dzane do Chorwacji przed tym dniem nie są jednak 
zgodne z odpowiednimi przepisami zawartymi we 
wspomnianym rozporządzeniu. 

(2) Niektóre z tych produktów zostały dopuszczone do 
swobodnego obrotu w Chorwacji, podczas gdy inne nie 
zostały jeszcze objęte procedurą celną i nadal podlegają 
dozorowi celnemu. 

(3) W celu ułatwienia przejścia od obecnego reżimu praw
nego w Chorwacji do reżimu wynikającego ze stoso
wania prawodawstwa unijnego należy ustanowić środki 
przejściowe dla wprowadzania tych produktów do 
obrotu. 

(4) Produkty te mogą być wprowadzane na rynek krajowy 
Chorwacji jedynie po spełnieniu odpowiednich warun
ków. Biorąc pod uwagę, że obecny system identyfikowal
ności nie jest zadawalający, produkty niespełniające 
wymogów nie powinny być przetwarzane w szczegól
ności przez zakłady posiadające zezwolenie na wysyłkę 
swoich produktów do pozostałych państw członkow
skich. 

(5) Produkty niezgodne z przepisami rozporządzenia (WE) 
nr 853/2004 nie powinny być wprowadzane do pozos
tałych państw członkowskich. Aby zapewnić, by 
rzeczone produkty nie były przedmiotem handlu 
wewnątrzunijnego, państwa członkowskie powinny prze
prowadzić odpowiednie kontrole zgodnie z dyrektywą 
Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą 
kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólno
towym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrz
nego ( 2 ). 

(6) Wywóz takich produktów do państw trzecich powinien 
spełniać odpowiednie wymagania i pozostawać w zgodzie 

z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawia
jącym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościo
wego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności ( 3 ). 

(7) Po upływie roku od dnia przystąpienia produkty, które 
nie zostały jeszcze dopuszczone do swobodnego obrotu 
i wprowadzone do obrotu w Chorwacji ani wywiezione 
i które są nadal składowane pod dozorem celnym, 
powinny zostać zniszczone. 

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego 
i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zakres 

Niniejszą decyzję stosuje się do produktów pochodzenia zwie
rzęcego, które spełniają następujące wymagania: 

a) są objęte przepisami rozporządzenia (WE) nr 853/2004; 

b) nie są zgodne z wymogami rozporządzenia (WE) nr 
853/2004; 

c) zostały wprowadzone do Chorwacji z państw trzecich przed 
dniem 1 lipca 2013 r. 

Artykuł 2 

Produkty pochodzenia zwierzęcego dopuszczone do 
swobodnego obrotu w Chorwacji przed dniem 1 lipca 

2013 r. 

Produkty, o których mowa w art. 1, które dopuszczono do 
swobodnego obrotu w Chorwacji przed dniem 1 lipca 2013 r., 
mogą być nadal wprowadzane do obrotu na terytorium Chor
wacji przez okres jednego roku od tej daty, o ile spełniają 
następujące wymagania: 

a) nie mogą być przetwarzane przez zakłady posiadające 
zezwolenie na wysyłkę swoich produktów do pozostałych 
państw członkowskich; 

b) muszą być opatrzone znakiem krajowym określonym 
w chorwackich przepisach krajowych obowiązujących 
w dniu dopuszczenia do swobodnego obrotu, różnym od
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znaku jakości zdrowotnej, o którym mowa w sekcji I rozdział 
III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parla
mentu Europejskiego i Rady ( 1 ), lub od znaku identyfikacyj
nego, o którym mowa w sekcji I załącznika II do rozporzą
dzenia (WE) nr 853/2004. 

Artykuł 3 

Produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzone do 
Chorwacji, ale niedopuszczone do swobodnego obrotu 

przed dniem 1 lipca 2013 r. 

Produkty, o których mowa w art. 1, które wprowadzono do 
Chorwacji przed dniem 1 lipca 2013 r., ale których nie dopusz
czono do swobodnego obrotu przed tym dniem, mogą zostać 
dopuszczone do swobodnego obrotu w Chorwacji i wprowa
dzone do obrotu na terytorium Chorwacji wyłącznie do dnia 
30 czerwca 2014 r., o ile spełniają wymagania określone w art. 
2. 

Artykuł 4 

Zakaz wysyłki produktów pochodzenia zwierzęcego 
z Chorwacji do pozostałych państw członkowskich 

1. Produkty, o których mowa w art. 1, nie są wysyłane 
z Chorwacji do pozostałych państw członkowskich. 

2. Zgodnie z dyrektywą Rady 89/662/EWG, w szczególności 
jej art. 3, państwa członkowskie zapewniają, by produkty, 
o których mowa w art. 1, nie były przedmiotem wymiany 
handlowej między państwami członkowskimi. 

Artykuł 5 

Wywóz do państw trzecich 

Produkty, o których mowa w art. 1, mogą w okresie przej 
ściowym trwającym do dnia 1 lipca 2014 r. nadal być wywo 
żone z Chorwacji do państw trzecich, o ile spełnione są nastę
pujące warunki: 

a) wywóz musi być dokonywany zgodnie z art. 12 rozporzą
dzenia (WE) 178/2002; 

b) przesyłka musi opuścić terytorium Chorwacji pod dozorem 
właściwego organu bezpośrednio, bez przekraczania teryto
rium pozostałych państw członkowskich; 

c) przesyłka musi być przewożona środkiem transportu 
zaplombowanym przez właściwy organ, a plomby muszą 
zostać poddane kontroli w punkcie wyjścia z Chorwacji. 

Artykuł 6 

Zniszczenie przesyłek pod dozorem celnym w dniu 1 lipca 
2014 r. 

Przesyłki produktów, o których mowa w art. 1, które w dniu 
1 lipca 2014 r. pozostają nadal pod dozorem celnym, podlegają 
zniszczeniu pod nadzorem właściwego organu. 

Wszelkimi kosztami poniesionymi w związku ze zniszczeniem 
takiej przesyłki obciąża się właściciela przesyłki. 

Artykuł 7 

Stosowanie 

Niniejszą decyzję stosuje się pod warunkiem wejścia w życie 
Traktatu o przystąpieniu Chorwacji od dnia wejścia w życie 
tego traktatu. 

Artykuł 8 

Adresaci 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Tonio BORG 

Członek Komisji
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