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1994 no. 17
AFKONDIGINGSBMD
VAN
ARUBA
MINISTERIELE REGELING van 16 mnnrt 1994 ter Gtvoering van artikel 5a
van de Slacht- en keu||verorde|ng (Regeling invoer levend vee) .
Uitgegeven. 28 ennnrt 1994
De Mnister van Justitie,
H R . Croes
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PMIM 2 A|ondi|noblad van Aruba 1994 no. 17
De Illir|ster van PUBLIEKE WERKEN EN VOLKSGEZONDHEID
Handelende in ovexenstemmfng met de Mnister van Finandën
In overweglng genomen hebbende:
dat het in verband met gewijzlgde veeartse||undi| inzichten wenselijk is
Meuwe regels te stellen met betrekkîng tot de in- en doorvoer van runderen,
vatkens , schapen en geiten;
Gelet op:
artlkel 5a van de Slacht- en keuHn|vexrdeMng;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De ka- en doorvoer van levende runderen varkens schapen en geiten, afkoms|g |t andere û|den dan het Kon|k|| der Nederlanden, de
Vere|gde S|ten van Amerika Canada en de |nden van de Europese Gemeensehap, Is verboden.
Artikel 2
1 . Een transport van dieren als bedoeld in artikel 1 , dient begeleid te
worden door een eoortverklnm-ng van een daartoe bevoegde instantie in het
Tmnd N'an herkomst van de dieren.
2 . De dieren de zich bevlnden in een transport als bedoeld in het eersté lid dienen ieder Hzonder|l, te zijn voorzien van een eoort-|rkteken, nnngebmeht doob een tot het afgeven daarvan bevoegde autoriteit van
het land van herkomst van de dieren .
3. Bij de nnnbieding ten invoer moet ten genoege van de lnspecteur der
Mvoerrechten en accijnzen of een door deze nnngewezen ambtenaar worden
|ngetoondy dat het vervoer|ddel waarmee de dieren worden getra|porteerd, behoorlijk gereinigd en ontsmet is.

0

0

Pagllja 3 At'kolïdigilàgs bjad valï A ru ba l 9:4 no . l 7
Artlkel 3
1 . In afwljldng van artikel 1 is de invoer van levende runderen , |chapen en geiten uit Colombia en Venezuela toegestaan , indien zij zijn bestemd
voor onm|ddellllke slacht in het slnuhthuls en mlts Is voldaan |n uo voor.*'
schriften van artlkel 2 met dien verstande dat de exportverkhring, wat
dieren u|t Cojombh betreft) dient te zijn H'çegeven door het Instituto Colombiano Aropecuario van dat land en, wat dleren uit Venezuela betreft door
het Ministerio de A|icultura y Crfa van dat land .
2 . Dat dieren voor de slacht bestemd zijn dient door de importeur van
#
de desbet|ffende dieren of dîens agent te worden aangetoond ten genoeg'en
van de Inspecteur der invoer-chten en acdjnzen ef de door deze Mngewezen ambtennnr.
3. Ingevoerde dleren als bedoeld in het eerste lid, dienen na ovhrleg
>
met de Direeteur, zo spoedig mogelijk na de invoer rechtstreeks te worden
vervoerd naar het slachtimis .
Artikel 4
De mi|steriële regelingen van 3 januari 1961 (AB 1993 no . GT 26 ) , 19
augustus 1968 (AB 1993 no. GT 4) en 13 maart 1974 (AB 1993 no. GT 27) ter
uitvoering van artlkel 5a van de Slacht- en keurinoverorde|ng worden
ingetx|en.
Artikel 5
1. Deze mx'nl'steHële zeg'eling treedt in werldng met |gang van de dag
na die van zijn plaatsing in het A|ondi|n|blad van Aruba en werkt temzg
tot en met 1 deeember 1993 .
2. Zij kan worden nnngehnnld als Regeïng invoer levend vee.
M.J. Flanegien
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