
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 600/2013 

z dnia 24 czerwca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 555/2008 w odniesieniu do przeprowadzania analiz 
izotopowych produktów winiarskich w Chorwacji w okresie przejściowym 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając traktat o przystąpieniu Chorwacji, w szczegól
ności jego art. 3 ust. 4 ( 1 ), 

uwzględniając Akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności 
jego art. 41 ust. 1 ( 2 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europej
skiej, należy ustanowić szczegółowe zasady w odniesieniu 
do analizy izotopowej produktów winiarskich, która ma 
być przeprowadzana zgodnie z art. 87 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 555/2008 ( 3 ). Wspomniana analiza 
izotopowa jest metodą analityczną wykorzystywaną do 
kontroli i zwalczania nadużyć w sektorze wina, wyma
gającą bardzo specjalistycznej wiedzy naukowej i urzą
dzeń technicznych. Chorwacja nie posiada odpowied
niego wyposażenia do przeprowadzania takich analiz. 
W celu zapewnienia jednolitego stosowania procedur 
kontrolnych Wspólne Centrum Badawcze powinno prze
prowadzać analizy dla Chorwacji przez okres, który 
pozwoli jej na zdobycie niezbędnej wiedzy i wyposażenia 
do wykonywania tego zadania. 

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 555/2008. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 89 rozporządzenia (WE) nr 555/2008 otrzymuje 
brzmienie: 

„Artykuł 89 

W okresie do dnia 30 czerwca 2015 r., w oczekiwaniu na 
nabycie odpowiedniego wyposażenia analitycznego, Chor
wacja przekazuje swoje próbki wina do WCB w celu prze
prowadzenia analizy. 

Chorwacja może wyznaczyć właściwy organ upoważniony 
do posiadania dostępu do informacji o próbkach pobranych 
na jej terytorium.”. 

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 traci moc z dniem 30 czerwca 
2015 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 24 czerwca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 112 z 24.4.2012, s. 10. 
( 2 ) Dz.U. L 112 z 24.4.2012, s. 21. 
( 3 ) Dz.U. L 170 z 30.6.2008, s. 1.
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