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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 31. ledna 2000,
kterým se mění rozhodnutí Komise 1999/253/ES o ochranných opatřeních týkajících se některých
produktů rybolovu pocházejících nebo dovážených z Keni a Tanzanie a osvědčení o zdravotní
nezávadnosti pro produkty rybolovu pocházející nebo dovážené z Tanzanie
(oznámeno pod číslem K(2000) 211)
(Text s významem pro EHP)

(2000/127/ES)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

lovu. Dovoz produktů rybolovu, které byly uloveny ve
Viktoriině jezeře a pocházejí z Keni, proto nadále
zůstane pozastaven.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
(5)

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární
kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (1), a zejména na čl. 22 odst. 6 uvedené směrnice,

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

(4)

Po několika případech otravy ryb ve Viktoriině jezeře,
které byly pravděpodobně způsobeny přítomností pesticidů v jeho vodách a nesprávnou praxí rybolovu, přijala
Komise rozhodnutí 1999/253/ES (2). Uvedené rozhodnutí stanoví, že je lze na základě údajů o vývoji situace
a zárukách poskytnutých příslušnými úřady Keni a Tanzanie přezkoumat.
S přihlédnutím k výsledkům kontroly na místě a k zárukám poskytnutým příslušnými úřady Tanzanie se
navrhuje změnit rozhodnutí 1999/253/ES tak, aby
umožňovalo dovoz produktů rybolovu, které byly
uloveny ve Viktoriině jezeře a které jsou dováženy nebo
pocházejí z Tanzanie.
Je nezbytné, aby produkty rybolovu pocházející z Viktoriina jezera byly podrobeny vhodným kontrolám, které
by měly zaručit jejich zdravotní nezávadnost. Tyto
kontroly musí odhalit zejména přítomnost pesticidů.
Proto je nezbytné, aby se v osvědčení o zdravotní nezávadnosti, které je stanoveno v rozhodnutí Komise
98/422/ES (3) a doprovází produkty rybolovu dovážené
z Tanzanie, doplnila zvláštní poznámka o vhodné
kontrole.
Přesto je nezbytné, aby bylo keňským úřadům poskytnuto více času k provedení vhodných kontrolních
opatření, která by zaručila bezpečnost produktů rybo-

(1) Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.
(2) Úř. věst. L 98, 13.4.1999, s. 15.
(3) Úř. věst. L 190, 4.7.1998, s. 71.

Článek 1
Rozhodnutí 1999/253/ES se mění takto:
1. Článek 1 se nahrazuje tímto:
„Článek 1
Toto rozhodnutí se použije pro čerstvé, zmrazené nebo
zpracované produkty rybolovu, které byly uloveny ve Viktoriině jezeře a pocházejí z Keni. Nepoužije se pro produkty
rybolovu ulovené v moři.“
2. Článek 4 se nahrazuje tímto:
„Článek 4
Toto rozhodnutí se přezkoumá na základě údajů o vývoji
situace a zárukách týkajících se bezpečnosti produktů rybolovu poskytnutých příslušnými keňskými úřady.“

Článek 2
V bodu IV osvědčení o zdravotní nezávadnosti stanoveného
v příloze rozhodnutí 98/422/ES, které provází zásilky
produktů rybolovu pocházejících z Tanzanie a ulovených ve
Viktoriině jezeře, se doplňuje nový text, který zní:
„— Úřední inspektor potvrzuje, že výše uvedené produkty
rybolovu byly vyprodukovány v rámci systému
kontrol stanoveného v kapitole V odst. II bodu 3
písm. B přílohy směrnice 91/493/EHS a že výsledky
těchto kontrol jsou uspokojivé.“
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Článek 3
Členské státy změní opatření, která používají pro obchod, aby je uvedly v soulad s tímto rozhodnutím.
Neprodleně o tom uvědomí Komisi.
Článek 4
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 31. ledna 2000.
Za Komisi
David BYRNE

člen Komise

