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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av
veterinærkontrollene av produkter som innføres til
Fellesskapet fra tredjestater(1), særlig artikkel 22 nr. 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Som følge av noen tilfeller av forgiftning av fisk i
Victoriasjøen som antakelig skyldtes forekomst av
plantevernmidler i vannet i Victoriasjøen og ukorrekte
fiskemetoder, gjorde Kommisjonen vedtak 1999/253/EF(2).
Ifølge dette vedtaket kan tiltakene tas opp til ny vurdering
på grunnlag av opplysninger om situasjonens utvikling og
garantiene fra vedkommende myndigheter i Kenya og
Tanzania. 

2) Som følge av et kontrollbesøk og garantiene fra
vedkommende myndigheter i Tanzania, foreslås det å
endre vedtak 1999/253/EF slik at det blir tillatt å importere
fiskerivarer fanget i Victoriasjøen, fra eller med
opprinnelse i Tanzania.

3) Fiskerivarer fanget i Victoriasjøen bør gjennomgå egnet
kontroll for å sikre at de er sunne. En slik kontroll skal
særlig påvise om varene inneholder plantevernmidler. En
særlig angivelse av den egnede kontrollen bør derfor
tilføyes i helsesertifikatet som følger fiskerivarer importert
fra Tanzania, og som er fastsatt i kommisjonsvedtak
98/422/EF(3).

4) Myndighetene i Kenya bør imidlertid ha mer tid til å
iverksette egnede kontrolltiltak som kan garantere
fiskerivarenes sikkerhet. Derfor bør import av fiskerivarer
fanget i Victoriasjøen, fra eller med opprinnelse i Kenya,
fremdeles være innstilt.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste veterinærkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 1999/253/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

Dette vedtak får anvendelse på ferske, fryste eller
bearbeidede fiskerivarer fanget i Victoriasjøen, fra eller
med opprinnelse i Kenya. Det får ikke anvendelse på
fiskerivarer fanget i havet.»

2. Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Dette vedtak skal tas opp til ny vurdering på grunnlag av
opplysninger om situasjonens utvikling og garantiene fra
vedkommende myndigheter i Kenya med hensyn til
fiskerivarenes sikkerhet.»

Artikkel 2

I punkt IV i helsesertifikatet som er fastsatt i vedlegget til
vedtak 98/422/EF, og som følger forsendelsene av fiskerivarer
fra eller med opprinnelse i Tanzania og fanget i Victoriasjøen,
skal nytt strekpunkt lyde:

«— Den offentlige inspektøren attesterer herved at
fiskerivarene angitt ovenfor ble produsert i henhold til
kontrollordningen som er fastsatt i kapittel V punkt II
nr. 3 bokstav B i vedlegget til direktiv 91/493/EØF, og
at kontrollresultatene var tilfredsstillende.»

KOMMISJONSVEDTAK

av 31. januar 2000

om endring av kommisjonsvedtak 1999/253/EF om vernetiltak med hensyn til visse fiskerivarer fra eller med 
opprinnelse i Kenya eller Tanzania, og om endring av helsesertifikatet for fiskerivarer fra eller med 

opprinnelse i Tanzania(*)

[meddelt under nummer K(2000) 211]

(2000/127/EF)

2002/EØS/03/28

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 36 av 11.2.2000, s. 43, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2001 av 30. mars 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 30 av 14.6.200,
s. 12.

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



Artikkel 3

Medlemsstatene skal endre de tiltak de anvender på handelen, for å bringe dem i samsvar med dette
vedtak. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 31. januar 2000.

For Kommisjonen

David BYRNE

Medlem av Kommisjonen
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