
DECYZJA KOMISJI

z dnia 7 marca 2008 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(2008) 827)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/209/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego załącznik VI, rozdział 4, sekcja B, lit. f),
akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii przyznaje Bułgarii
okresy przejściowe na osiągnięcie przez niektóre zakłady
mleczarskie zgodności z wymogami rozporządzenia
(WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne
zasady higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia
zwierzęcego (1).

(2) Dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia został
zmieniony decyzjami Komisji 2007/26/WE (2)
i 2007/689/WE (3).

(3) Bułgaria przedstawiła gwarancje, że dwa zakłady mleczar-
skie zakończyły proces modernizacji i obecnie spełniają
wymogi prawa wspólnotowego. Zakłady te są upoważ-
nione do odbioru i przetwarzania oddzielnie mleka speł-
niającego wymagania i niespełniającego wymagań UE.
Dlatego też zakłady te należy dodać do wykazu
w rozdziale II dodatku do załącznika VI.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek do załącz-
nika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakłady wymienione w załączniku do niniejszej decyzji dodaje
się do rozdziału II dodatku do załącznika VI do Aktu przystą-
pienia Bułgarii i Rumunii.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 marca 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. Sprostowanie w Dz.U. L 226
z 25.6.2004, s. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporzą-
dzeniem Komisji (WE) nr 1243/2007 (Dz.U. L 281 z 25.10.2007,
s. 8).

(2) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 35.
(3) Dz.U. L 282 z 26.10.2007, s. 60.



ZAŁĄCZNIK

Do rozdziału II dodatku do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii dodaje się zakłady
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