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(2000/759/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

sionens beslut 95/328/EG (3) skall medfölja fiskeriprodukter från Kenya.

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.

av följande skäl:
(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 ändrades beslut 1999/
253/EG för att låta återuppta importen av produkter av
fisk som fångats i Victoriasjön med ursprung från detta
land.
Till följd av vad som kom fram vid ett kontrollbesök och
med beaktande av de garantier som lämnats av de behöriga myndigheterna i Kenya, bör beslut 1999/253/EG
upphävas.
Det är nödvändigt att alla 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 ställa samma krav på hälsointyg för
Kenya som på dem som redan gäller för Uganda och
Tanzania, och alltså föra in en uppgift om att en sådan
kontroll skall göras i det hälsointyg som enligt kommis-

(1) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.
(2) EGT L 98, 13.4.1999, s. 15.

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

Artikel 1
Beslut 1999/253/EG upphör att gälla.
Artikel 2
Punkt IV i det hälsointyg som föreskrivs i bilagan till beslut
95/328/EG och som skall medfölja sådana sändningar med
fiskeriprodukter från Victoriasjön som har sitt ursprung i eller
som sänts via Kenya 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.”
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 1 december 2000.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

(3) EGT L 191, 12.8.1995, s. 32.

