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DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
DECYZJA KOMISJI
z dnia 31 stycznia 2000 r.
zmieniająca decyzję Komisji 1999/253/WE w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do
niektórych produktów rybołówstwa przywożonych lub pochodzących z Kenii i Tanzanii oraz
zmieniająca świadectwo zdrowia dla produktów rybołówstwa pochodzących z Tanzanii
(notyfikowana jako dokument nr C(2000) 211)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2000/127/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z
opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia
1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli
weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z
państw trzecich (1), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

(4)

W związku z pewnymi przypadkami zatrucia ryb w
Jeziorze Wiktorii spowodowanego prawdopodobnie
obecnością pestycydów w wodach Jeziora Wiktorii i
niewłaściwą praktyką połowową Komisja przyjęła
decyzję 1999/253/WE (2). Decyzja ta przewiduje, że po
przyjęciu informacji o rozwoju sytuacji i przedstawieniu
gwarancji przez właściwe władze Kenii i Tanzanii
decyzja może zostać poddana analizie.
W wyniku wizyty inspekcyjnej oraz gwarancji przedstawionych przez właściwe władze Tanzanii proponuje się
zmienić decyzję 1999/253/WE w celu umożliwienia
przywozu produktów rybołówstwa złowionych na
Jeziorze Wiktorii i przywożonych lub pochodzących z
Tanzanii.
Niezbędne jest poddanie produktów rybołówstwa
złowionych w Jeziorze Wiktorii odpowiednim
kontrolom zmierzającym do zapewnienia, że są one
zdrowe; kontrole takie muszą być zdolne wykryć w
szczególności obecność pestycydów. W związku z tym
niezbędne jest dodanie szczególnej wzmianki o właściwych kontrolach w świadectwie zdrowia, ustanowionym
w decyzji Komisji 98/422/WE (3) i towarzyszącym
produktom rybołówstwa, przywożonym z Tanzanii.
Jednakże konieczne jest pozostawienie więcej czasu
władzom w Kenii na ustanowienie odpowiednich
środków kontroli w celu gwarantowania bezpieczeństwa
produktów rybołówstwa. W związku z tym przywóz
produktów rybołówstwa złowionych w Jeziorze Wiktorii
i przywożonych lub pochodzących z Kenii powinien
pozostać zawieszony.

(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9.
(2) Dz.U. L 98 z 13.4.1999, str. 15.
(3) Dz.U. L 190 z 4.7.1998, str. 71.

Artykuł 1
W decyzji 1999/253/WE wprowadza się następujące zmiany:
1) Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 1
Niniejszą decyzję stosuje się do produktów rybołówstwa,
świeżych, mrożonych lub przetworzonych, które zostały
złowione w Jeziorze Wiktorii i zostały przywiezione lub
pochodzą z Kenii. Nie stosuje się jej do produktów rybołówstwa złowionych w morzu.”
2) Artykuł 4 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 4
Decyzja niniejsza zostanie poddana przeglądowi po przedstawieniu informacji o rozwoju sytuacji i przedstawieniu
gwarancji przez właściwe władze Kenii, dotyczących bezpieczeństwa produktów rybołówstwa.”

Artykuł 2
Punkt IV świadectwa zdrowia ustanowionego w Załączniku do
decyzji 98/422/WE i towarzyszącego przesyłkom produktów
rybołówstwa przywożonym lub pochodzącym z Tanzanii,
które zostały złowione w Jeziorze Wiktorii, musi zostać
uzupełniony o następujący punkt:
„— inspektor urzędowy potwierdza niniejszym, że
produkty rybołówstwa, które zostały wymienione
powyżej, zostały wyprodukowane w ramach systemu
kontroli monitorujących, ustanowionych w rozdziale V
pkt II.3.B Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG i że
wyniki tych kontroli są pozytywne.”
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Artykuł 3
Państwa Członkowskie zmieniają środki stosowane w handlu w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji.
Państwa Członkowskie niezwłocznie informują o tym Komisję.
Artykuł 4
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 stycznia 2000 r.
W imieniu Komisji
David BYRNE

Członek Komisji

