
DECYZJA KOMISJI

z dnia 11 sierpnia 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) 4269)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/672/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) W Akcie przystąpienia Bułgarii i Rumunii przyznano
Bułgarii okresy przejściowe na osiągnięcie przez niektóre
zakłady mleczarskie zgodności z wymogami rozporzą
dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szcze
gólne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do
żywności pochodzenia zwierzęcego (1).

(2) Dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia został
zmieniony decyzjami Komisji 2007/26/WE (2),
2007/689/WE (3), 2008/209/WE (4), 2008/331/WE (5)
i 2008/547/WE (6). Bułgaria przedstawiła gwarancje, że
pięć zakładów mleczarskich zakończyło proces moderni
zacji i obecnie spełnia wymogi prawa wspólnotowego.
Zakłady te są upoważnione do odbioru i przetwarzania
mleka surowego niespełniającego wymagań UE. Należy je
zatem dodać do wykazu w rozdziale I dodatku do
załącznika VI.

(3) Jeden zakład mleczarski wymieniony obecnie jako zakład
spełniający wymagania UE będzie odbierał i przetwarzał
na dwóch odrębnych liniach produkcyjnych mleko
surowe spełniające wymagania i niespełniające wymagań
UE. Dlatego też zakład ten należy dodać do wykazu

w rozdziale II. Inny zakład mleczarski wymieniony
obecnie w rozdziale II będzie odbierał i przetwarzał
jedynie mleko spełniające wymagania UE. Należy zatem
skreślić ten zakład z rozdziału II dodatku do załącznika
VI.

(4) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić
dodatek do załącznika 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

Dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii
i Rumunii zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniej
szej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 sierpnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem 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.
(4) Dz.U. L 65 z 8.3.2008, s. 18.
(5) Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 97.
(6) Dz.U. L 176 z 4.7.2008, s. 11.



ZAŁĄCZNIK

W dodatku do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale I dodaje się pozycje w brzmieniu:

„Nr Numer weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

2. BG 2012022 »Bratya Zafirovi« OOD gr. Sliven
Promishlena zona Zapad

3. 0112014 ET »Veles-Kostadin Velev« gr. Razlog
ul. Golak 14

4. 1512003 »Mandra-1« OOD s. Tranchovitsa
obsht. Levski

5. 2312041 »Danim-D.Stoyanov« EOOD gr. Elin Pelin
m-st Mansarovo

6. 2712010 »Kamadzhiev-milk« EOOD s. Kriva reka
obsht. N.Kozlevo”

2) w rozdziale II wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się następującą pozycję:

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

b) dodaje się pozycję w brzmieniu:

„14. BG 1212001 »S i S – 7« EOOD gr. Montana
Vrachansko shose 1”
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