
DECYZJA KOMISJI

z dnia 25 października 2007 r.

zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do
niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5170)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/689/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego akapit pierwszy lit. f) rozdziału 4 sekcji
B załącznika VI,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
higieny środków spożywczych (1) oraz rozporządzenie
(WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne
przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności
pochodzenia zwierzęcego (2) określają niektóre wyma-
gania strukturalne dla zakładów wchodzących w zakres
tych rozporządzeń.

(2) Załącznik VI rozdział 4 sekcja B lit. a) i c) do Aktu
przystąpienia Bułgarii i Rumunii przewiduje, że niektóre
wymagania strukturalne zapisane w tych rozporządze-
niach nie mają zastosowania w odniesieniu do zakładów
w Bułgarii wymienionych w rozdziałach I i II dodatku do
załącznika VI do Aktu przystąpienia do dnia 31 grudnia
2009 r., z zastrzeżeniem pewnych warunków.

(3) Rozdział I dodatku do załącznika VI wymienia zakłady
spełniające wymagania i upoważnione do odbioru
i przetwarzania bez segregacji mleka spełniającego
wymagania i niespełniającego wymagań UE, podczas
gdy rozdział II tego załącznika wymienia zakłady speł-
niające wymagania i upoważnione do odbioru
i przetwarzania oddzielnie mleka spełniającego wyma-
gania i niespełniającego wymagań UE.

(4) Wyżej wymienione listy zakładów zostały zmienione na
mocy decyzji Komisji 2007/26/WE z dnia 22 grudnia
2006 r. zmieniającej dodatek do załącznika VI do Aktu
przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do
niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (3).

(5) Bułgaria dokonała przeglądu sytuacji w sektorze mleka
i ponownie oceniała zakłady wymienione w rozdziałach
I i II dodatku do załącznika VI.

(6) Zgodnie z wynikami tej oceny zakłady wymienione
w rozdziale I nie spełniają wymagań strukturalnych
opisanych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004.
W związku z powyższym zakłady te powinny zostać
usunięte z listy w rozdziale I. Jedynie 11 zakładów,
które nie mają praktycznych trudności z prawidłowym
obsługiwaniem dwóch osobnych linii produkcyjnych,
powinny pozostać na liście w rozdziale II.

(7) Dla zachowania przejrzystości prawodawstwa wspólnoto-
wego należy zastąpić wykaz zakładów przedstawiony
w rozdziałach I i II dodatku do załącznika VI do Aktu
przystąpienia Bułgarii i Rumunii wykazem zawartym
w załączniku do niniejszej decyzji.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii
i Rumunii zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 października 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

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

nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).

(3) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, str. 35.



ZAŁĄCZNIK

„Dodatek do załącznika VI

ROZDZIAŁ I

Wykaz zakładów mleczarskich przetwarzających mleko niespełniające wymagań, o których mowa w rozdziale
4 sekcja B litera a) załącznika VI

ROZDZIAŁ II

Wykaz zakładów, które mogą przetwarzać mleko spełniające i niespełniające norm UE określonych w rozdziale
4 sekcja B litery a) i c) załącznika VI

Nr Nr wet. Nazwa i adres zakładu Lokalizacja danego zakładu

Region Veliko Tarnovo – nr 4

1. BG 0412010 »Bi Si Si Handel« OOD gr. Elena
ul. »Treti mart« 19

Region Vidin – nr 5

2. BG 0512025 »El Bi Bulgarikum« EAD gr. Vidin
YUPZ

Region Vratsa – nr 6

3. BG 0612027 »Mlechen ray – 99« EOOD gr. Vratsa

4. BG 0612043 ET »Zorov-91-Dimitar Zorov« gr. Vratsa

Region Plovdiv – nr 16

5. BG 1612001 »OMK« AD gr. Plovdiv
bul. »Dunav« 3

6. BG 1612011 »Em Dzhey Deriz« EOOD gr. Karlovo
bul. »Osvobozhdenie« 69

Region Silistra – nr 19

7. BG 1912013 »ZHOSI« OOD s. Chernolik

Region Sliven – nr 20

8. BG 2012020 »Yotovi« OOD gr. Sliven
kv. »Rechitsa«

Region Targovishte – nr 25

9. BG 2512020 »Mizia-Milk« OOD gr. Targovishte
Industrialna zona

Region Haskovo – nr 26

10. BG 2612047 »Balgarsko sirene« OOD gr. Haskovo
bul. »Saedinenie« 94

Region Shumen – nr 27

11. BG 2712014 »Stars kampani« OOD gr. Shumen
ul. »Trakiyska« 3”

PL26.10.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282/61


