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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 31 januari 2000
om ändring av beslut 1999/253/EG om skyddsåtgärder för vissa fiskeriprodukter från eller med
ursprung i Kenya och Tanzania, och om ändring av hälsointyget för sådana fiskeriprodukter som
har sitt ursprung i eller som sänts via Tanzania
[delgivet med nr K(2000) 211]
(Text av betydelse för EES)

(2000/127/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

mot import av sådana fiskeriprodukter från Victoriasjön
som har sitt ursprung i eller som sänts via Kenya bör
därför förlängas.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(5)

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18
december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (1), särskilt artikel 22.6 i detta, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

av följande skäl:
Artikel 1
(1)

(2)

(3)

(4)

Det har vid några tillfällen påträffats förgiftade fiskar i
Victoriasjön, och dessa förgiftningsfall misstänks bero på
att vattnet innehållit bekämpningsmedel och att olämpliga fiskemetoder har använts. Kommissionen har till
följd av det inträffade antagit beslut 1999/253/EG (2). I
detta beslut föreskrivs att dess bestämmelser kan ses
över om det visar sig att situationen förbättras och om
de behöriga myndigheterna i Kenya och Tanzania kan
lämna godtagbara garantier beträffande fiskeriprodukternas säkerhet.
Till följd av vad som kom fram vid ett kontrollbesök och
med beaktande av de garantier som lämnats av de behöriga myndigheterna i Tanzania, förslås en ändring av
beslut 1999/253/EG så att import tillåts av sådana fiskeriprodukter från Victoriasjön som har sitt ursprung i
eller som sänts via Tanzania.
Det är nödvändigt att fiskeriprodukter från Victoriasjön
kontrolleras för att säkerställa att de är godtagbara ur
hälsosynpunkt. Dessa kontroller måste särskilt gälla förekomsten av bekämpningsmedel. Det är därför nödvändigt att föra in en angivelse om att en sådan kontroll
skall göras i det hälsointyg som enligt kommissionens
beslut 98/422/EG skall medfölja fiskeriprodukter från
Tanzania (3).
Det är också nödvändigt att ge myndigheterna i Kenya
mer tid för att vidta lämpliga kontrollåtgärder så att
säkerheten hos fiskeriprodukter kan garanteras. Förbudet

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

Beslut 1999/253/EG ändras på följande sätt:
1. Artikel 1 skall ersättas med följande:
”Artikel 1
Detta beslut skall tillämpas på fiskeriprodukter i färskt,
djupfryst eller bearbetat skick som kommer från Victoriasjön och som har sitt ursprung i eller som sänts via Kenya.
Beslutet omfattar inte fiskeriprodukter från havet.”
2. Artikel 4 skall ersättas med följande:
”Artikel 4
Detta beslut skall ses över om det kommer från uppgifter
som visar att situationen har förändrats och om de behöriga
myndigheterna i Kenya kan lämna godtagbara garantier
beträffande fiskeriprodukternas säkerhet.”

Artikel 2
Punkt IV i det hälsointyg som föreskrivs i bilagan till beslut
98/422/EG och som skall medfölja sådana sändningar med
fiskeriprodukter från Victoriasjön som har sitt ursprung i eller
som sänts via Tanzania skall kompletteras med följande:
”— I egenskap av officiell inspektör intygar jag att de
fiskeriprodukter som anges ovan har kontrollerats
enligt kapitel V punkt II.3 B i bilagan till direktiv 91/
493/EEG, och att resultatet av dessa kontroller är tillfredsställande.”
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Artikel 3
Medlemsstaterna skall anpassa de handelsbestämmelser som de för närvarande tillämpar så att de är
förenliga med detta beslut. De skall genast underrätta kommissionen om detta.
Artikel 4
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 31 januari 2000.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

