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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 31 januari 2000
houdende wĳziging van Beschikking 1999/253/EG betreffende beschermende maatregelen ten
aanzien van bepaalde visserĳproducten van oorsprong of van herkomst uit Kenia en Tanzania en
houdende wĳziging van de voorschriften inzake gezondheidscertificering voor visserĳproducten
van oorsprong of van herkomst uit Tanzania
(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 211)
(Voor de EER relevante tekst)

(2000/127/EG)
de visserĳ in het Victoriameer die van oorsprong of van
herkomst zĳn uit Kenia, voorlopig geschorst blĳven.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(5)

Gelet op Richtlĳn 97/78/EG van de Raad van 18 december
1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van
de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in
de Gemeenschap worden binnengebracht (1), en met name op
artikel 22, lid 6,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Veterinair Comité,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

In verband met gevallen van visvergiftiging in het Victoriameer, vermoedelĳk toe te schrĳven aan de aanwezigheid van bestrĳdingsmiddelen in het water van het
Victoriameer en aan wanpraktĳken bĳ de visserĳ, heeft
de Commissie Beschikking 1999/253/EG (2) gegeven. In
die beschikking is bepaald dat aan de hand van informatie over de ontwikkeling van de situatie en van de
waarborgen die door de bevoegde autoriteiten van Kenia
en Tanzania worden verstrekt, de beschikking opnieuw
kan worden bezien.
Op grond van een inspectiebezoek en van de waarborgen die door de officiële autoriteiten van Tanzania
worden geboden, wordt voorgesteld Beschikking 1999/
253/EG aan te passen teneinde de invoer mogelĳk te
maken van producten van de visserĳ in het Victoriameer
die van oorsprong of van herkomst zĳn uit Tanzania.
De producten van de visserĳ in het Victoriameer moeten
aan adequate controles worden onderworpen, om te
garanderen dat zĳ gezond zĳn; die controles moeten
vooral toereikend zĳn om de aanwezigheid van bestrĳdingsmiddelen aan te tonen. Bĳgevolg moet in het
gezondheidscertificaat waarvan visserĳproducten bĳ
invoer uit Tanzania vergezeld gaan en waarvan het
model is vastgesteld bĳ Beschikking 98/422/EG van de
Commissie (3), speciaal worden vermeld dat een adequate
controle is verricht.
De autoriteiten in Kenia moeten evenwel meer tĳd
krĳgen om aangepaste controlemaatregelen vast te
stellen om de veiligheid van de visserĳproducten te
garanderen. Bĳgevolg moet de invoer van producten van

(1) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.
(2) PB L 98 van 13.4.1999, blz. 15.
(3) PB L 190 van 4.7.1998, blz. 71.

Artikel 1
Beschikking 1999/253/EG wordt als volgt gewĳzigd:
1. Artikel 1 wordt vervangen door:
„Artikel 1
Deze beschikking is van toepassing op producten, vers,
bevroren of verwerkt, van de visserĳ in het Victoriameer die
van oorsprong of van herkomst zĳn uit Kenia. De beschikking geldt niet voor in zee gevangen producten van de
visserĳ.”.
2. Artikel 4 wordt vervangen door:
„Artikel 4
Deze beschikking zal opnieuw worden bezien aan de hand
van de informatie over de ontwikkeling van de situatie en
van de waarborgen die door de bevoegde autoriteit van
Kenia worden verstrekt met betrekking tot de veiligheid van
de visserĳproducten.”.
Artikel 2
Deel IV van het gezondheidscertificaat waarvan het model is
vastgesteld in de bĳlage bĳ Beschikking 98/422/EG en waarvan
zendingen producten van de visserĳ in het Victoriameer die van
oorsprong of van herkomst zĳn uit Tanzania, vergezeld gaan,
wordt aangevuld met de volgende tekst:
„— De officiële inspecteur bevestigt hierbĳ dat bĳ de
productie van de hierboven beschreven visserĳproducten een bewakingsprogramma als bedoeld in
hoofdstuk V, punt II.3.B, van de bĳlage bĳ Richtlĳn
91/493/EG is toegepast en dat de in dat verband
verrichte controles een gunstig resultaat hebben opgeleverd.”.
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Artikel 3
De lidstaten brengen de maatregelen die zĳ ten aanzien van het handelsverkeer toepassen, in overeenstemming met deze beschikking. Zĳ stellen de Commissie daarvan onverwĳld in kennis.
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 31 januari 2000.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

