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Sammendrag af kendelse

Landbrug — tilnærmelse af lovgivningerne om veterinærpolitimæssige bestemmelser — veterinærkontrol med varer hidrørende fra tredjelande — absolut forbud mod indførsel af fiskerivarer
hidrørende fra hele Japan — tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet, princippet om beskyttelse
af den berettigede forventning, proportionalitetsprincippet eller ligebehandlingsprincippet —
mangelfuld begrundelse — magtfordrejning — foreligger ikke
(Kommissionens beslutning 95/119)
II-3301

SAMMENDRAG — SAG T-136/95

Kommissionens beslutning 95/119 om visse
beskyttelsesforanstaltninger over for fiskerivarer med oprindelse i Japan udgør ikke, for
så vidt som der derved efter en af Kommissionen udsendt ekspertgruppes konstatering
af alvorlige mangler i henseende til hygiejne
og kontrol ved produktions- og oplagringsforholdene for fiskerivarer indføres et absolut forbud mod indførsel af partier af
sådanne varer hidrørende fra hele det japanske område, en tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet, princippet om beskyttelse af
den berettigede forventning, proportionalitetsprincippet eller ligebehandlingsprincippet, og er heller ikke behæftet med utilstrækkelig begrundelse eller magtfordrejning.
Specielt hvad angår retssikkerhedsprincippet
har beslutningen ikke tilbagevirkende gyldighed, idet den ikke vedrører indførsel til Fællesskabet, der har fundet sted før dens ikrafttræden. Den omstændighed, at beslutningen
også finder anvendelse på varer, der er under
transport til Fællesskabet på tidspunktet for
beslutningens offentliggørelse, og som den
derfor faktisk får virkning for, medfører
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ikke, at den ikke har karakter af en beslutning, der finder anvendelse »ex nunc«, dvs.
på enhver vare, der indføres fra og med
dagen for dens offentliggørelse.
Hvad proportionalitetsprincippet angår var
Kommissionen ikke forpligtet til at indføre
særlige regler for de erhvervsdrivende, der
havde varer under transport, idet på den ene
side veterinærkontrol ved indførsel, der er
mindre effektiv og mindre pålidelig, også
skal gennemføres, når de gældende hygiejneog sundhedskrav oprindelig er opfyldt, mens
på den anden side betydningen af det tilstræbte mål, nemlig beskyttelse af den
offentlige sundhed, kan begrunde restriktioner, der har negative følger for visse
erhvervsdrivende. Da den foranstaltning, der
blev truffet, ikke var mere restriktiv for handelen end nødvendigt for at opnå det
sundheds- og plantebeskyttelsesniveau, der
blev fundet passende, og da Kommissionen
har baseret sig på pålidelige undersøgelsesresultater fra eksperter, udgør beslutningen
endvidere ikke en tilsidesættelse af de anvendelige bestemmelser i GATT.

