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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/981 VAN DE COMMISSIE
van 11 juli 2018
tot wijziging van de lijst van Braziliaanse inrichtingen waaruit voor menselijke consumptie
bestemde visserijproducten in de Unie mogen worden ingevoerd
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling
van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde
producten van dierlijke oorsprong (1), en met name artikel 12, lid 4, onder c),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 854/2004 zijn specifieke voorschriften vastgesteld voor de organisatie van de officiële
controles van producten van dierlijke oorsprong. Met name is in artikel 12, lid 1, van die verordening vastgesteld
dat, met uitzondering van bepaalde specifieke gevallen, producten van dierlijke oorsprong in de Unie mogen
worden ingevoerd voor zover zij afkomstig zijn van een inrichting in een derde land die op een lijst staat die
overeenkomstig dat artikel is opgesteld en wordt bijgehouden. Die lijsten kunnen worden geraadpleegd op de
website van het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (2).

(2)

Krachtens artikel 12, lid 2, van Verordening (EG) nr. 854/2004 kan een inrichting in een derde land alleen op een
dergelijke lijst worden geplaatst indien de bevoegde autoriteit van het derde land garandeert dat die inrichtingen,
tezamen met alle inrichtingen die grondstoffen van dierlijke oorsprong hanteren die bij de productie van de
desbetreffende producten van dierlijke oorsprong worden gebruikt, aan de voorschriften van de Unie voldoen.
Daarnaast moeten, overeenkomstig artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 854/2004, de bevoegde autoriteiten
van het desbetreffende derde land die lijsten bijwerken en aan de Commissie meedelen.

(3)

In artikel 15, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 854/2004 is bepaald dat visserijproducten die zijn
ingevoerd met een fabrieks- of vriesvaartuig dat de vlag van een derde land voert, afkomstig moeten zijn van
vaartuigen die op een lijst staan die volgens de procedure van artikel 12, lid 4, van die verordening is opgesteld
en wordt bijgewerkt.

(4)

In september 2017 is bij een inspectie van de Commissie gebleken dat de primaire productie-inrichtingen die
leveren aan Braziliaanse inrichtingen waaruit visserijproducten mogen worden ingevoerd, noch worden geïdenti
ficeerd, noch aan officiële controles worden onderworpen. Bijgevolg is in die audit geconcludeerd dat de
bevoegde autoriteit in Brazilië niet in staat is de in artikel 12, lid 2, onder a) en b), van Verordening (EG)
nr. 854/2004 vastgelegde garanties te bieden, noch alle garanties als genoemd in het gezondheidscertificaat voor
visserijproducten dat is vastgesteld in bijlage VI, aanhangsel IV, bij Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de
Commissie (3). Bovendien zijn bij die inspectie ernstige tekortkomingen met betrekking tot de infrastructuur en
de hygiënevoorschriften gebleken in een aantal geïnspecteerde Braziliaanse inrichtingen waaruit de invoer van
visserijproducten is toegestaan. Uit de genoemde tekortkomingen blijkt een systematisch gebrek aan doeltreffende
controles door de voor visserijproducten bevoegde Braziliaanse autoriteiten.

(5)

Naar aanleiding van de aanbevelingen in het voorlopig inspectieverslag hebben de Braziliaanse autoriteiten de
Commissie in een officiële brief van 22 december 2017 gemeld dat zij de afgifte van gezondheidscertificaten voor
alle visserijproducten die bestemd zijn voor uitvoer naar de Unie, met ingang van 3 januari 2018 hebben
opgeschort. De lidstaten hebben de Commissie er echter van in kennis gesteld dat uit Brazilië afkomstige
zendingen van visserijproducten aan de grenzen van de Unie zijn aangeboden met certificaten die na de datum
van opschorting zijn afgegeven.

(1) PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206.
(2) https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en
(3) Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde
producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad vallen en voor de organisatie van officiële
controles overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, tot
afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van de Verordeningen (EG)
nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 (PB L 338 van 22.12.2005, blz. 27).
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(6)

Gezien deze bevindingen, en wegens het uitblijven van nieuwe informatie van de Braziliaanse autoriteiten, zijn er
onvoldoende garanties dat de inrichtingen die visserijproducten van Brazilië naar de Unie mogen uitvoeren,
voldoen aan de voorwaarden van artikel 12, lid 2, van Verordening (EG) nr. 854/2004; bijgevolg vormen hun
producten een risico voor de volksgezondheid. Daarom is het passend alle inrichtingen te schrappen van de lijst
van Braziliaanse inrichtingen waaruit voor menselijke consumptie bestemde visserijproducten in de Unie mogen
worden ingevoerd.

(7)

Gezien het risico dat hun producten vormen voor de volksgezondheid, moet de toestemming voor die
inrichtingen om naar de Unie uit te voeren, onverwijld worden ingetrokken. Daarom is het passend dat deze
verordening in werking treedt op de dag na die van de bekendmaking ervan.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 12 van Verordening (EG) nr. 854/2004 bedoelde lijst van inrichtingen wordt gewijzigd om alle
vermeldingen van Braziliaanse inrichtingen waaruit visserijproducten voor menselijke consumptie in de Unie mogen
worden ingevoerd, te schrappen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 juli 2018.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

