
DECYZJA KOMISJI

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

zmieniająca decyzję 2007/30/WE w zakresie środków przejściowych dotyczących niektórych
produktów mlecznych uzyskiwanych w Bułgarii

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1787)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/264/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 42,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca
środki przejściowe na wprowadzanie do obrotu niektó-
rych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych
w Bułgarii i Rumuni (1) przewiduje pewne środki
przejściowe w odniesieniu do produktów pochodzenia
zwierzęcego objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr
853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy
dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pocho-
dzenia zwierzęcego (2) uzyskanych w zakładach
w Bułgarii i Rumunii do dnia 31 grudnia 2006 r.

(2) Bułgaria zwróciła się z wnioskiem o możliwość wywo-
żenia do krajów trzecich niektórych produktów mlecz-
nych uzyskanych na swoim terytorium przed dniem
31 grudnia 2006 r., które objęte są zakresem decyzji
2007/30/WE.

(3) Wniosek ten może zostać przyjęty pod warunkiem speł-
nienia wymogów określonych w art. 12 ust. 1 rozporzą-
dzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady (3). Zgodnie z tymi zasadami Bułgaria przedłożyła
niezbędne informacje dotyczące umowy z krajami prze-
znaczenia.

(4) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić
decyzję 2007/30/WE.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 2 ust. 1 decyzji 2007/30/WE dodaje się akapit
w brzmieniu:

„Ponadto produkty mleczne uzyskane w zakładach w Bułgarii
mogą być wywożone do krajów trzecich do dnia 31 grudnia
2007 r., pod warunkiem że wywóz prowadzony jest zgodnie
z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady (*).
___________
(*) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, str. 59.
(2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 365
z 20.12.2006, str. 1).

(3) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.


