
Bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af fiskevarer
og levende muslinger m.m. til konsum

I medfør af § 46, stk. 2, § 49, stk. 2, § 53, stk. 2-4, §§
57-59 og § 69, stk. 3, i anordning nr. 523 af 8. juni 2004 om
ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m. og § 20,
§ 27, stk. 1, § 35, § 40 og § 41, stk. 2, i anordning nr. 524 af
8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om syg-
domme og infektioner hos dyr fastsættes:

Kapitel 1
Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter enhver form for indførsel i
Grønland af de i bilag 1 anførte produkter til konsum.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter endvidere informations-
udveksling i forbindelse med anløb af skibe fra tredjelande i
grønlandske havne og landing af fly fra tredjelande i grøn-
landske lufthavne.

§ 2. I denne bekendtgørelse gælder følgende definitioner:
Stk. 2. Ved fiskevarer forstås: alle saltvands- og fersk-

vandsdyr (bortset fra levende muslinger m.m. samt alle pat-
tedyr, krybdyr og frøer), hvad enten de er vildtlevende eller
opdrættede, samt alle spiselige former, dele og produkter af
disse dyr.

Stk. 3. Ved muslinger m.m. forstås: toskallede bløddyr,
pighuder, sækdyr og havsnegle.

Stk. 4. Ved toskallede bløddyr forstås: bløddyr af klassen
Lamellibranchiata, der filtrerer føden, inden den optages.

Stk. 5. Ved forarbejdede fiskevarer forstås: forarbejdede
fiskevarer, der fremkommer ved forarbejdning af fiskevarer
eller ved en videre forarbejdning af sådanne forarbejdede fø-
devarer.

Stk. 6. Ved samhandelsland forstås: et EU-land, Grøn-
land, Norge, Island, Liechtenstein, Andorra, Færøerne og
Schweiz. Disse lande tilsammen betegnes samhandelsområ-
det. Følgende områder er dog ikke med i samhandelsområ-
det:
1) Ceuta og Melilla i Kongeriget Spanien, og
2) oversøiske territorier og –departementer i Republikken

Frankrig.
Stk. 7. Ved samhandel forstås: modtagelse i Grønland af

fiskevarer og levende muslinger m.m., som
1) er produceret i et andet samhandelsland, eller

2) har oprindelse i tredjelande, og som efter veterinærkon-
trol er frigivet og videresælges fra modtagervirksomhe-
den i et andet samhandelsland end Grønland.

Stk. 8. Ved tredjelande forstås: lande uden for samhandel-
sområdet.

Stk. 9. Ved veterinærkontrol forstås:
1) for fiskevarer og levende muslinger m.m., som modta-

ges ved samhandel, Fødevarestyrelsens
a) ikke-diskriminerende stikprøvekontrol på bestem-

melsesstedet,
b) mistankekontrol herunder kontrol under transpor-

ten, eller
c) skærpede kontrol,

2) for fiskevarer og levende muslinger m.m., som returne-
res fra samhandelslande, Fødevarestyrelsens kontrol af
virksomhedens modtagekontrol, jf. § 36,

3) for fiskevarer og levende muslinger m.m., som impor-
teres fra tredjelande, grænsekontrollens
a) kontrol af at partiet er ledsaget af foreskrevne do-

kumenter, at oplysningerne i dokumenterne svarer
til de oplysninger, der fremgår af forhåndsanmel-
delsen, samt at oplysningerne i dokumenterne er
fyldestgørende (dokumentkontrol),

b) kontrol af at der er overensstemmelse mellem parti-
et og de ledsagende dokumenter (identi-tetskon-
trol), og

c) kontrol af at fødevarerne er egnede til det ønskede
formål og overholder gældende bestem-melser (fy-
sisk kontrol), herunder simple undersøgelser på
grænsekontrolstedet samt eventu-elt stikprøveana-
lyser på Fødevarestyrelsens laboratorier,

4) for ikke-konforme fiskevarer og levende muslinger
m.m. fra tredjelande, som transiteres med eller uden
midlertidig oplagring eller som omlades med henblik
på udførsel til tredjelande, den dokument- og identitets-
kontrol samt eventuelle fysiske kontrol, som er nævnt i
nummer 3,

5) for fiskevarer og levende muslinger m.m., som returne-
res fra tredjelande, den identitets- og fysiske kontrol,
som er nævnt i nummer 3), litra b) og c), samt den do-
kumentkontrol, der er nævnt i §§ 32-36.

Stk. 10. Ved ikke-diskriminerende kontrolforstås: den
stikprøvekontrol af fødevarepartier, som Fødevarestyrelsen
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foretager i forbindelse med samhandel. Udvælgelse af parti-
er og omfang af kontrollen fastsættes ud fra en risikovurde-
ring og under hensyn til den offentlige kontrol med de til-
svarende danskproducerede fødevarer.

Stk. 11. Ved mistankekontrol forstås:
1) den kontrol Fødevarestyrelsen foretager af det efterføl-

gende parti af samme oprindelse, når par-tiet ikke kan
godkendes efter den ikke-diskriminerende kontrol, og

2) den kontrol Fødevarestyrelsen foretager på specifik
mistanke til et parti fødevarer, der indføres ved sam-
handel eller fra tredjeland.

Stk. 12. Ved skærpet kontrol forstås:
1) den opfølgende samhandelskontrol Fødevarestyrelsen

foretager af efterfølgende partier af samme oprindelse,
når et parti er faldet ved mistankekontrollen, og

2) den opfølgende kontrol Fødevarestyrelsen foretager af
efterfølgende partier af samme oprindel-se, når et parti
er afvist ved et grænsekontrolsted.

Stk. 13. Ved indførsel forstås:
1) modtagelse af fiskevarer og levende muslinger m.m.

fra et samhandelsland,
2) import fra tredjelande af fiskevarer og levende muslin-

ger m.m. til fri omsætning samt fødevarer til behand-
ling under toldordningen »aktiv forædling«,

3) introduktion af ikke-konforme fiskevarer og levende
muslinger m.m. fra tredjelande til transit med eller
uden midlertidig oplagring,

4) indførsel i henhold til kapitel 7-8 af fiskevarer og le-
vende muslinger m.m., som ikke er til fri omsætning,

5) anløb i henhold til kapitel 6 af fiskevarer og levende
muslinger m.m., som ikke er til fri omsætning, og

6) indførsel i henhold til bekendtgørelse for Grønland om
indførsel af sendinger af animalske produkter, bortset
fra avlsmateriale, til eget forbrug.

Stk. 14. Ved grænsedyrlæge forstås: en af Fødevarestyrel-
sen ansat embedsdyrlæge ved et grænsekontrolsted.

Stk. 15. Ved grænsekontrollen forstås: grænsedyrlægen
eller særligt uddannede officielle personer, udpeget af Føde-
varestyrelsen, der er ansvarlige for at gennemføre veterinær-
kontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. bestemt til
konsum på grænsekontrolstederne i de havne, hvor produk-
terne importeres.

Stk. 16. Ved transit forstås: landtransport fra et grænse-
kontrolsted direkte og uden omladning gennem samhandel-
sområdet til et andet grænsekontrolsted af ikke-konforme fi-
skevarer og levende muslinger m.m. med oprindelse i et
tredjeland bestemt til et andet tredjeland.

Stk. 17. Ved ikke-konform oplagring forstås: midlertidig
oplagring i veterinært udpeget lager i en frizone, et toldop-
lag eller en skibsprovianteringsvirksomhed af ikke-konfor-
me fiskevarer og levende muslinger m.m., jf. stk. 25, med
oprindelse i et tredjeland bestemt til et tredjeland.

Stk. 18. Ved foreskrevne dokumenter forstås: sundheds-
certifikater, handelsdokumenter eller veterinærdokumenter,
f.eks. veterinære tillægsattestationer eller andre dokumenter,
som kræves i henhold til EU-lovgivningen eller den grøn-
landske lovgivning.

Stk. 19. Ved CVED (Veterinærkontrolcertifikat) forstås:
det to-sidede dokument, jf. bekendtgørelse for Grønland om
procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af
fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter her-
af og produkter fremstillet af disse biprodukter, der indføres
fra et tredjeland, og som angiver, at der ankommer et parti
til veterinærkontrol. Del 1 er til importørens forhåndsanmel-
delse, mens del 2 er forbeholdt grænsekontrollens dokumen-
tation for veterinærkontrol og afgørelse om partiets lovlig-
hed.

Stk. 20. Ved parti forstås: en mængde af fødevarer af
samme type og forarbejdningsgrad, som fremgår af det do-
kument, som ledsager det. Det skal endvidere hidrøre fra
samme afsender, transporteres med samme transportmiddel
og være bestemt til en og samme modtager. Endelig skal det
præsenteres samlet for veterinærkontrol.

Stk. 21. Ved destruktion forstås: bortskaffelse ved for-
brænding på et godkendt anlæg.

Stk. 22. Ved importør forstås: en person eller virksomhed
hjemmehørende i Grønland, som foranlediger indførsel eller
samhandelsmodtagelse af fiskevarer og levende muslinger
m.m., og som er registreret som importør hos Fødevaresty-
relsen i henhold til bekendtgørelse for Grønland om fødeva-
revirksomheder (fødevarevirksomhedsbekendtgørelsen).

Stk. 23. Ved den ansvarlige for partiet forstås: importøren
eller en person eller virksomhed hjemmehørende i Grøn-
land, som, bemyndiget af importøren, foretager indførsel af
et specifikt parti,

Stk. 24. Ved konforme fiskevarer og levende muslinger
m.m. forstås: fiskevarer og levende muslinger m.m., som
opfylder gældende grønlandsk lovgivning for indførsel til fri
omsætning i samhandelsområdet.

Stk. 25. Ved ikke-konforme fiskevarer og levende muslin-
ger m.m. forstås: fiskevarer og levende muslinger m.m.,
som har oprindelse i tredjeland, og som ikke opfylder gæl-
dende grønlandsk lovgivning.

Stk. 26. Ved modtagevirksomhed forstås: en virksomhed
eller et anlæg, som fysisk modtager fiskevarer og levende
muslinger m.m. ved samhandel eller ved returnering eller
foretager en opdeling af et parti fiskevarer og levende mus-
linger m.m., som er modtaget ved samhandel.

Stk. 27. Ved tilsynsmyndigheden forstås: Fødevarestyrel-
sen. I praksis er det Fødevarestyrelsen, FødevareNordjyl-
land, der foretager tilsynet.

Stk. 28. Ved den kompetente myndighed forstås: Fødeva-
restyrelsen eller andre landes tilsvarende autoriteter på føde-
vare- og veterinærområdet.

Stk. 29. Ved skibsprovianteringsvirksomhed forstås: et
toldoplag med særlig godkendelse som provianteringsvirk-
somhed fra skattemyndighederne til oplagring af fødevarer,
som er bestemt til levering til skibe, og som ikke må omsæt-
tes i samhandelsområdet.

Stk. 30. Ved foder til selskabsdyr forstås: foder til dyr til-
hørende arter, der normalt fodres og holdes af mennesker,
uden at dette tager sigte på konsum eller landbrugsprodukti-
on.
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Stk. 31. Ved foder til pelsdyr forstås: foder til dyr, der
holdes eller opdrættes med henblik på produktion af pelse,
men som ikke anvendes til konsum.

Stk. 32. Ved bekræftet kopi forstås: kopi af et originalt
dokument, hvor kopiens ægthed bekræftes af Fødevaresty-
relsen.

Stk. 33. Ved sammensatte fødevarer forstås: fødevarer,
der indeholder både forarbejdede fiskevarer og vegetabilske
fødevarer, hvor forarbejdningen af den animalske ingrediens
er en integreret del af fremstillingen af den færdige sam-
mensatte fødevare. Af bilag 1, kapitel 2, fremgår hvilke
sammensatte fødevarer, der er omfattet af denne bekendtgø-
relse, og som dermed skal til veterinærkontrol.

Stk. 34. Ved TRACES forstås: EU's integrerede veterinæ-
rinformationssystem, jf. beslutning 2004/292/EF om anven-
delse af Traces-systemet og om ændring af beslutning
92/486/EØF, senest ændret ved beslutning 2005/515/EF.

Stk. 35. Ved returnering forstås: afsendelse af et afvist
parti til et andet samhandelsland eller til et tredjeland.

Stk. 36. Ved hjemtagelse forstås: eksportørens frivillige
tilbagetransport af et parti til den eksporterende virksomhed,
inden partiet er ankommet til bestemmelsesstedet i et andet
samhandelsland eller for eksport til tredjelande, inden partiet
har forladt samhandelsområdet.

Stk. 37. Ved indpakning forstås: anbringelse af en fødeva-
re i et materiale, der er i direkte berøring med den pågælden-
de fødevare og selve dette materiale (indpakning eller behol-
der).

Stk. 38. Ved emballage forstås: anbringelse af en eller fle-
re indpakkede fødevarer i en ydre beholder og selve denne
beholder.

Stk. 39. Ved vareprøve forstås: fiskevarer og levende
muslinger m.m. udelukkende bestemt til
1) undersøgelser eller analyser i fødevarevirksomheder el-

ler laboratorier m.v.,
2) afprøvning af maskiner m.m.,
3) fremvisning på udstillinger eller
4) brug i ambassader og konsulater.

Kapitel 2
Samhandel

§ 3. Fiskevarer og levende muslinger m.m. skal ledsages
af foreskrevne dokumenter, hvis der af dyresundhedsmæssi-
ge grunde er vedtaget bestemmelser herom.

§ 4. Modtagevirksomheder skal på anmodning underrette
tilsynsmyndigheden om modtagelse eller forventet modta-
gelse af partier af fiskevarer og levende muslinger m.m. ef-
ter Fødevarestyrelsens specifikation.

§ 5. Modtagevirksomheder skal løbende føre et register
over modtagne partier. Registeret skal indeholde oplysnin-
ger om importør, dato for modtagelsen, produktkategori, an-
tal kolli, vægt, oprindelsesland, oprindelsesvirksomhed og
afsenderland. Registeret skal opbevares af modtagevirksom-
heden i mindst 5 år. Registreret skal på anmodning forevises
Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Ejerskiftes modtagevirksomheden, men fortsættes
driften af virksomheden, består pligten efter stk. 1 uanset
ejerskiftet.

§ 6. Importøren skal for hvert modtaget parti, som modta-
ges på modtagevirksomheden - som en del af egenkontrollen
- foretage kontrol af, at partiet opfylder gældende lovgiv-
ning samt besigtige partiet. Denne kontrol skal foretages, før
partiet anvendes eller overdrages, og det skal ved kontrollen
sikres, at identifikationsmærker er anført på fødevarerne i
overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk. 2. Importøren skal straks indberette uregelmæssighe-
der ved partiet til tilsynsmyndigheden.

§ 7. Tilsynsmyndigheden foretager ikke-diskriminerende
stikprøvekontrol af de modtagne partier fiskevarer og leven-
de muslinger m.m.

Stk. 2. Ved mistanke om at gældende lovgivning ikke er
overholdt, skal tilsynsmyndigheden foretage mistankekon-
trol, herunder kontrol under transporten og kontrol af de om-
råder af transportmidlerne, hvor fødevarerne opbevares
under transporten.

Stk. 3. Hvis det ved kontrollen, jf. stk. 1 eller 2, konstate-
res, at gældende lovgivning ikke er overholdt, skal tilsyns-
myndigheden foretage mistankekontrol af efterfølgende par-
tier af fødevarer fra samme oprindelsesvirksomhed.

Stk. 4. Hvis der ved den i stk. 1-3 omhandlede kontrol
konstateres gentagne uregelmæssigheder ved partier fra
samme oprindelsesvirksomhed, foretager tilsynsmyndighe-
den skærpet kontrol af efterfølgende partier af fødevarer fra
denne virksomhed.

Stk. 5. Partier, som underkastes mistankekontrol eller
skærpet kontrol, beslaglægges af tilsynsmyndigheden, indtil
tilsynsmyndigheden frigiver partiet eller indtil partiet er re-
turneret, oparbejdet eller destrueret.

Stk. 6. Omkostninger i forbindelse med mistankekontrol i
henhold til stk. 3 og skærpet kontrol i henhold til stk. 4 samt
beslaglæggelse af fødevarer påhviler importøren.

§ 8. Hvis det konstateres, at et parti fiskevarer og levende
muslinger m.m. ikke opfylder gældende lovgivning, beslag-
lægger tilsynsmyndigheden partiet. Er dele af partiet nået ud
i et senere omsætningsled, påbyder tilsynsmyndigheden im-
portøren at trække disse fødevarer tilbage, hvorefter tilsyns-
myndigheden beslaglægger fødevarerne.

Stk. 2. Hvis manglerne er konstateret i medfør af § 6, kan
tilsynsmyndigheden undlade at beslaglægge partiet.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden giver importøren eller i den-
nes fravær eksportøren påbud om, jf. dog stk. 4, at det be-
slaglagte parti
1) returneres inden for en fastsat frist,
2) oparbejdes til foder til selskabsdyr eller pelsdyr, inden

for en fastsat frist, eller
3) destrueres inden for en fastsat frist.

Stk. 4. Har importøren sørget for, at fødevarer omfattet af
stk. 1, første punktum, er tilbageholdt hos modtagevirksom-
heden og ikke taget i anvendelse eller er distribueret til sene-
re omsætningsled, kan tilsynsmyndigheden undlade at give
påbud efter stk. 3. Tilsynsmyndigheden skal i stedet træffe

15. april 2014. 3 Nr. 384.



afgørelse om, at fødevarerne skal returneres, oparbejdes el-
ler destrueres inden for en fastsat frist, som nævnt i stk. 3.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden fastsætter de nærmere vilkår
for returnering, oparbejdning og destruktion, herunder den
dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 6. Importøren må kun returnere et parti, hvis tilsyns-
myndigheden har godkendt en tilladelse til at returnere parti-
et, som importøren har indhentet fra den kompetente myn-
dighed i det samhandelsland, hvor oprindelsesvirksomheden
er beliggende. Tilladelsen fra den kompetente myndighed i
samhandelslandet skal indeholde en specifik beskrivelse af
den af importøren oplyste afvisningsårsag.

Stk. 7. Hvis returnering eller oparbejdning til foder til sel-
skabsdyr eller pelsdyr ikke er mulig, eller hvis den tidsfrist,
tilsynsmyndigheden har fastsat, er overskredet, eller hvis
importøren ved partshøring giver sit samtykke hertil, skal
partiet destrueres.

Stk. 8. Importøren skal sikre, at destruktionen sker under
tilsyn af tilsynsmyndigheden.

Stk. 9. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse,
tilbagekaldelse, returnering, oparbejdning og destruktion af
fødevarer påhviler importøren.

Stk. 10. Fødevarestyrelsen har udpantningsret for de i stk.
9 omhandlede beløb.

§ 9. Tilsynsmyndigheden beslaglægger partiet, hvis det
konstateres, at:
1) der i partiet forekommer stoffer, som kan forårsage en

af de sygdomme, som er nævnt i bilag 1 eller 2 til an-
ordning om ikrafttræden for Grønland af lov om syg-
domme og infektioner hos dyr, eller en zoonose eller et
hvilket som helst andet forhold, som kan udgøre en al-
vorlig fare for menneskers eller dyrs sundhed, eller

2) partiet kommer fra et område, hvor der er mistanke om
eller konstateret udbrud af alvorlige smitsomme syg-
domme hos mennesker eller dyr, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden giver importøren eller i den-
nes fravær eksportøren påbud om, at det beslaglagte parti
destrueres inden for en fastsat frist.

Stk. 3. Er dele af det i stk. 1 nævnte parti nået ud i et sene-
re omsætningsled, påbyder tilsynsmyndigheden importøren
at trække disse fødevarer tilbage, hvorefter tilsynsmyndig-
heden beslaglægger fødevarerne og giver importøren påbud
om, at de skal destrueres.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden kan beslutte, at fødevarer,
som er varmebehandlet i hermetisk lukket beholder til en
F0-værdi på mindst 3,00 (helkonserves), ikke skal beslag-
lægges og destrueres i de i stk. 1, nr. 2, nævnte tilfælde.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden fastsætter de nærmere vilkår
for destruktion, herunder den dokumentation, som importø-
ren skal fremlægge.

Stk. 6. Importøren skal sikre, at destruktionen sker under
tilsyn af tilsynsmyndigheden.

Stk. 7. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse,
tilbagekaldelse og destruktion af fødevarer påhviler impor-
tøren.

Kapitel 3
Import

§ 10. Importøren skal sikre, at fiskevarer og levende mus-
linger m.m., som ankommer fra tredjelande, skal føres ind i
Grønland på steder, hvor der er oprettet et grænsekontrol-
sted, som er godkendt til at kontrollere den pågældende fø-
devare, jf. bilag 2.

Stk. 2. Importøren skal sikre, at fiskevarer og levende
muslinger m.m., der ankommer til et grænsekontrolsted,
skal veterinærkontrolleres ved dette grænsekontrolsted, før
fødevarerne må føres ind i samhandelsområdet, jf. dog § 24.

§ 11. Fiskevarer og levende muslinger m.m. må ikke ind-
føres eller returneres fra tredjelande til Grønland, med min-
dre de har været underkastet veterinærkontrol på et grænse-
kontrolsted ved samhandelsområdets ydre grænse.

Stk. 2. Fiskevarer og levende muslinger m.m. omfattet af
stk. 1, som ikke har været underkastet veterinærkontrol ved
samhandelsområdets ydre grænse, beslaglægges af tilsyns-
myndigheden, der påbyder importøren at returnere eller de-
struere partiet, jf. § 19, stk. 2, nr. 1 eller 3.

Stk. 3. Fiskevarer og levende muslinger m.m. med oprin-
delse i tredjelande, som modtages i Grønland ved samhan-
del, er omfattet af kapitel 2.

§ 12. Fiskevarer og levende muslinger m.m. skal ved im-
porten være ledsaget af originalen af foreskrevne dokumen-
ter, der skal indeholde de foreskrevne attestationer vedrøren-
de folke- og/eller dyresundhed for den pågældende fødeva-
re.

Stk. 2. Originalen af de ledsagende dokumenter skal afle-
veres til grænsekontrollen, som opbevarer dokumenterne på
grænsekontrolstedet, jf. dog stk. 3. Grænsekontrollen udle-
verer en bekræftet kopi af dokumentet til importøren af par-
tiet. Importøren skal sikre, at den bekræftede kopi ledsager
partiet eller hvert enkelt delparti i de tilfælde, hvor fødeva-
rerne opdeles i delpartier efter foretagen veterinærkontrol.

Stk. 3. Ikke-konforme fiskevarer og levende muslinger
m.m. må ikke opdeles i delpartier, jf. dog stk. 4. Fødevarer-
ne skal ledsages af de foreskrevne dokumenter i original ef-
ter foretagen veterinærkontrol.

Stk. 4. Ikke-konforme fiskevarer og levende muslinger
m.m., der tilføres et lager i en frizone, et toldoplag eller en
skibsprovianteringsvirksomhed, eller som føres direkte fra
grænsekontrolstedet til skibe med henblik på proviantering,
må dog opdeles i delpartier på disse lagre henholdsvis på
grænsekontrolstedet efter veterinærkontrollen. Tilsynsmyn-
digheden kan udlevere en bekræftet kopi af foreskrevne do-
kumenter til importøren ved et lager i frizoner eller et told-
oplag ved partiets fraførsel.

§ 13. Importøren skal sende en forhåndsanmeldelse
(CVED, hvor del 1 er udfyldt), til grænsekontrolstedet ved
indgangstoldstedet. Forhåndsanmeldelsen skal ske i henhold
til § 4, jf. bilag 3, i bekendtgørelse for Grønland om proce-
durer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiske-
varer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og
produkter fremstillet af disse biprodukter, der indføres fra et
tredjeland (grænsekontrolbekendtgørelsen). Forhåndsanmel-
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delsen skal være grænsekontrolstedet i hænde senest 48 ti-
mer inden partiets fysiske ankomst til samhandelsområdet.
De 48 timer beregnes fra modtagelsen af anmeldelsen eller
registreringen af den inden for Fødevarestyrelsens normale
åbningstid.

Stk. 2. Forhåndsanmeldelsen skal være på dansk eller en-
gelsk, og den skal være korrekt udfyldt og uden rettelser.

Stk. 3. Hvis et korrekt forhåndsanmeldt parti ankommer
før det forventede ankomsttidspunkt, må skibet med partiet
føres til kaj, men partiet må ikke losses, før tidspunktet for
forventet ankomst i henhold til CVED’et. I tilfælde af at
partiet importeres i containere, må containerne losses og op-
bevares på det indhegnede havneområde. Containerne må
ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold
til CVED’et.

Stk. 4. Den ansvarlige for partiet skal sende CVED’et til
toldmyndighederne ved grænsekontrolstedet efter endt vete-
rinærkontrol, jf. § 5, stk. 3-5, i grænsekontrolbekendtgørel-
sen.

§ 14. Mæglere, linjeagenter, fragtselskaber, kurérselska-
ber m.v. skal fremsende godsfortegnelse (cargomanifest) til
grænsekontrolstedet for ethvert skib, som anløber Grønland.
Der skal fremsendes godsfortegnelse (cargomanifest), selv
om lasten eller dele heraf består af andre varer end fiskeva-
rer og levende muslinger m.m., og uanset om lasten eller de-
le heraf forbliver ombord, omlades, oplægges, importeres el-
ler transiteres. Tilsvarende gælder, hvis lastrummene er
tomme.

Stk. 2. Godsfortegnelsen, som skal udformes således, at
skibets identitet og en beskrivelse af den enkelte vare tyde-
ligt fremgår, skal være grænsekontrolstedet i hænde før ski-
bets forventede ankomst.

Stk. 3. Fiskevarer og levende muslinger m.m. i den i stk. 1
nævnte last skal forhåndsanmeldes, jf. § 13, stk. 1-2, med
mindre de bliver ombord.

§ 15. Havne, hvor der er etableret grænsekontrolsted, skal
fremsende lister over skibes forventede ankomst til grænse-
kontrolstedet. Listerne skal indeholde skibenes navne og op-
lysning om, hvilken havn de ankommer fra.

§ 16. Fiskevarer og levende muslinger m.m. skal underka-
stes veterinærkontrol på grænsekontrolstedet, jf. de i bilag 3
anførte kontrolfrekvenser eller efter nærmere afgørelse truf-
fet af Fødevarestyrelsen, jf. dog § 26, stk. 5, § 27, stk. 4, og
bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af
animalske produkter til eget forbrug.

§ 17. Fiskevarer og levende muslinger m.m., der befinder
sig i skibe i international trafik, som ankommer fra tredje-
lande, og som er bestemt til forplejning af besætning og pas-
sagerer, samt affald af disse fiskevarer og levende muslinger
m.m., som føres ind i Grønland, skal underkastes veterinær-
kontrol ved et godkendt grænsekontrolsted.

Stk. 2. Ejere af skibe er ansvarlige for, at fødevarer, der
fraføres skibet, og som var bestemt til forplejning af passa-
gerer og personale i skibene med tilhørende éngangsembal-
lage, bliver destrueret under tilsyn af tilsynsmyndigheden.
Det samme gælder for affald af disse fødevarer.

Stk. 3. Ejere af skibe skal på forhånd underrette tilsyns-
myndigheden, inden de i stk. 2 omhandlede fødevarer og af-
fald heraf skal fraføres.

Stk. 4. Fiskevarer og levende muslinger m.m. omfattet af
stk. 1 må efter forudgående tilladelse fra grænsekontrollen,
overføres direkte fra et skib i international trafik til et andet i
samme havn, hvis overførslen sker under toldlukke, og hvis
de pågældende fiskevarer og levende muslinger m.m. har
oprindelse enten i samhandelslande eller i tredjelande eller
dele af tredjelande, som er godkendt af EU i dyresundheds-
mæssig henseende, jf. bilag 8-9.

Stk. 5. Omkostninger i forbindelse med destruktion, jf.
stk. 2, påhviler havnens ejer.

§ 18. Ved mistanke om at gældende lovgivning ikke er
overholdt, skal grænsekontrollen foretage mistankekontrol,
herunder kontrol af transportmidlerne.

Stk. 2. Har grænsekontrollen udtaget prøver på baggrund
af mistanke, tilbageholdes partiet på grænsekontrolstedet.
Hvis mistanken afkræftes og partiet overholder gældende
lovgivning, godkendes det straks til formålet.

Stk. 3. Såfremt der ved veterinærkontrollen konstateres en
sundhedsmæssig risiko eller andre grove eller gentagne fejl,
skal grænsekontrollen foretage skærpet kontrol af efterføl-
gende partier af fiskevarer og levende muslinger m.m. af
samme oprindelse, jf. stk. 4. Ved skærpet kontrol tilbagehol-
der grænsekontrollen de pågældende partier på grænsekon-
trolstedet.

Stk. 4. Den skærpede kontrol må først ophæves, når ana-
lyseresultaterne af ti på hinanden følgende partier af samme
oprindelse importeret til samhandelsområdet vurderes at væ-
re i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 5. Til dækning af kontroludgifter i forbindelse med
skærpet kontrol opkræves et depositum.

Stk. 6. Omkostninger i forbindelse med skærpet kontrol
påhviler importøren. Når de samlede omkostninger er betalt,
tilbagebetales depositum.

§ 19. Hvis et parti ikke opfylder gældende bestemmelser
eller ikke kan godkendes til formålet efter gennemført vete-
rinærkontrol, beslaglægger grænsekontrollenpartiet.

Stk. 2. Grænsekontrollen giver importøren et påbud om, at
1) partiet returneres inden for en fastsat frist på højst 60

dage,
2) partiet oparbejdes til foder til selskabsdyr eller pelsdyr,

inden for en fastsat frist, eller
3) partiet destrueres inden for en fastsat frist.

Stk. 3. Hvis det i stk. 1 nævnte parti har forladt grænse-
kontrolstedet, beslaglægger tilsynsmyndigheden partiet og
træffer afgørelse om, at partiet ikke må omsættes. Er dele af
partiet nået ud i et senere omsætningsled, beslaglægger til-
synsmyndigheden også disse dele. Tilsynsmyndigheden gi-
ver påbud som nævnt i stk. 2.

Stk. 4. Såfremt importøren har sørget for, at fødevarerne
er tilbageholdt hos bestemmelsesvirksomheden og ikke er
taget i anvendelse eller distribueret til senere omsætnings-
led, kan tilsynsmyndigheden undlade at give påbud. Tilsyns-
myndigheden skal i stedet træffe afgørelse om, at fødevarer-
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ne skal returneres, oparbejdes eller destrueres, som anført i
stk. 2.

Stk. 5. Grænsekontrollen henholdsvis tilsynsmyndigheden
fastsætter de nærmere vilkår for returnering, oparbejdning
og destruktion, herunder den dokumentation, som importø-
ren skal fremlægge.

Stk. 6. Returnering skal ske efter § 20.
Stk. 7. Returnering efter stk. 2 skal ske fra det grænsekon-

trolsted, hvor fødevarerne blev præsenteret for veterinær-
kontrol og med samme type transportmiddel. Returnering
efter stk. 3 eller 4 skal ske fra nærmeste grænsekontrolsted
godkendt til kontrol af den pågældende fødevare.

Stk. 8. Hvis returnering eller oparbejdning til foder til sel-
skabsdyr eller pelsdyr ikke er mulig, eller hvis den tidsfrist,
der er fastsat af grænsekontrollen henholdsvis tilsynsmyn-
digheden, er overskredet, skal partiet destrueres. Importøren
kan altid ved partshøringen forlange, at partiet skal destrue-
res.

Stk. 9. Importøren skal sikre, at destruktionen sker under
tilsyn af grænsekontrollen henholdsvis tilsynsmyndigheden.

Stk. 10. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse,
tilbagekaldelse, returnering, oparbejdning eller destruktion
af fødevarer, påhviler importøren.

§ 20. Fødevarestyrelsen giver kun tilladelse til, at et parti
afvist efter § 19 returneres, hvis:
1) Styrelsen er blevet enig med den ansvarlige for partiet

om bestemmelsesstedet,
2) fødevarevirksomhedslederen først har underrettet den

kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller
bestemmelsestredjelandet, hvis det ikke er det samme,
om, hvorfor og under hvilke omstændigheder de pågæl-
dende fødevarer ikke har kunnet markedsføres i Grøn-
land, og

3) den kompetente myndighed i bestemmelsestredjelandet
har underrettet Fødevarestyrelsen om, at den er rede til
at modtage partiet, i det tilfælde hvor bestemmelses-
tredjelandet ikke er det samme som oprindelsestredje-
landet.

Stk. 2. Med mindre resultaterne af den offentlige kontrol
udelukker det, afsendes partiet normalt igen inden for højst
60 dage fra den dag, hvor Fødevarestyrelsen traf afgørelse
om partiets bestemmelsessted, med mindre der er taget retli-
ge skridt. Hvis partiet ikke afsendes igen efter udløbet af 60-
dages-fristen, destrueres det, med mindre forsinkelsen er be-
grundet.

Stk. 3. Indtil partiet igen er afsendt, eller begrundelsen for
afvisningen er blevet bekræftet, tilbageholder Fødevaresty-
relsen partiet.

§ 21. Hvis et parti fiskevarer og levende muslinger m.m.
kan udgøre en fare for menneskers eller dyrs sundhed, be-
slaglægger grænsekontrollen partiet. Grænsekontrollen giver
importøren påbud om, at partiet skal destrueres inden for en
fastsat frist, jf. dog stk. 5 og 7.

Stk. 2. Hvis det i stk. 1 nævnte parti har forladt grænse-
kontrolstedet, beslaglægger tilsynsmyndigheden partiet. Til-
synsmyndigheden giver importøren påbud om, at partiet skal
destrueres, jf. dog stk. 7. Er dele af partiet nået ud i et senere

omsætningsled, påbyder tilsynsmyndigheden importøren at
trække disse fødevarer tilbage, hvorefter tilsynsmyndighe-
den beslaglægger fødevarerne og giver importøren påbud
om, at de skal destrueres.

Stk. 3. Grænsekontrollen henholdsvis tilsynsmyndigheden
fastsætter de nærmere vilkår for destruktion, herunder den
dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 4. Importøren skal sikre, at destruktionen sker under
tilsyn af grænsekontrollen henholdsvis tilsynsmyndigheden.

Stk. 5. Grænsekontrollen kan for at beskytte menneskers
sundhed tillade, at et parti fiskevarer og levende muslinger
m.m., som er vurderet at udgøre en fare for menneskers
sundhed, returneres, jf. § 20, eller, hvis det er muligt og efter
en konkret vurdering, oparbejdes på nærmere fastsatte vil-
kår.

Stk. 6. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse,
tilbagekaldelse, returnering, oparbejdning eller destruktion
af fiskevarer og levende muslinger m.m. påhviler importø-
ren.

Stk. 7. Hvis der i partier er konstateret et indhold af rest-
koncentrationer af kemiske stoffer, herunder lægemidler og
radioaktive stoffer, hvis anvendelse er forbudt eller ikke til-
ladt, eller koncentrationen er over grænseværdien for de på-
gældende stoffer, skal grænsedyrlægen henholdsvis tilsyns-
myndigheden uanset stk. 1 eller 2 påbyde importøren, at
partiet returneres eller destrueres efter § 19, stk. 2, nr. 1 eller
3.

§ 22. Et parti fiskevarer og levende muslinger m.m. må
først importeres eller returneres fra tredjelande, transiteres,
tilføres eller fraføres et lager som omfattet af § 39, når im-
portøren har betalt omkostningerne i forbindelse med veteri-
nærkontrollen efter gældende takster eller stillet den fornød-
ne sikkerhed for betaling af disse.

Kapitel 4
Import til fri omsætning af konforme fiskevarer og levende

muslinger m.m. med oprindelse i tredjelande

§ 23. Import til fri omsætning af fiskevarer og levende
muslinger m.m. med oprindelse i tredjelande skal ske i hen-
hold til bilag 4.

§ 24. For fiskevarer og levende muslinger m.m. omfattet
af dette kapitel, som med henblik på omladning ankommer
med et skib til en havn, hvor der er oprettet et grænsekon-
trolsted, som er godkendt til at kontrollere den pågældende
fødevare, og dette ikke er bestemmelsesgrænsekontrolstedet,
må veterinærkontrollen afvente fødevarernes ankomst til be-
stemmelsesgrænsekontrolstedet på betingelse af:
1) at bestemmelsesgrænsekontrolstedet er godkendt til at

kontrollere den pågældende fødevare, og
2) at partiet transporteres ad søvejen direkte og uden af-

læsning fra indgangsgrænsekontrolstedet til bestem-
melsesgrænsekontrolstedet.

Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, skal par-
tiet beslaglægges af grænsekontrollen eller tilsynsmyndighe-
den, der påbyder importøren at returnere eller destruere par-
tiet, jf. § 19, stk. 2, nr. 1 eller 3.
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Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal underrette grænse-
kontrollen ved indgangsgrænsekontrolstedet om følgende:
1) det forventede tidspunkt for partiets aflæsning,
2) bestemmelsesgrænsekontrolstedet i samhandelsområ-

det,
3) nøjagtig oplysning om hvor partiet befinder sig, hvis

det ikke læsses direkte på et skib til bestemmelsesgræn-
sekontrolstedet, og

4) det forventede tidspunkt for partiets pålæsning på ski-
bet med bestemmelsesgrænsekontrolstedet som desti-
nation.

Stk. 4. Den i stk. 3 omhandlede underretning skal være
grænsekontrollen i hænde, inden partiets ankomst til ind-
gangsgrænsekontrolstedet.

Stk. 5. Den ansvarlige for partiet skal til indgangsgrænse-
kontrolstedet endvidere sende en forhåndsanmeldelse, jf. §
13, stk. 1-2.

Stk. 6. Grænsekontrollen skal, hvis der kan være fare for
folke- eller dyresundheden, foretage dokumentkontrol af
partier, som omlades enten direkte eller efter at have været
aflæsset i havneområdet i maksimalt syv dage.

Stk. 7. Grænsekontrollen foretager dokumentkontrol af
partier, som i forbindelse med omladningen er aflæsset i
længere tid end anført i stk. 6. Hvis der kan være fare for
folke- eller dyresundheden, skal grænsekontrollen foretage
identitetskontrol og fysisk kontrol af disse partier.

Stk. 8. Grænsekontrollen foretager fuldstændig veterinær-
kontrol af partier, som i forbindelse med omladning har væ-
ret aflæsset i mere end 20 dage.

Kapitel 5
Transit og oplagring af ikke-konforme fiskevarer og levende

muslinger m.m. med oprindelse i tredjelande

§ 25. Ikke-konforme fiskevarer og levende muslinger
m.m. må ikke indføres til markedsføring i samhandelsområ-
det.

§ 26. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fiskevarer
og levende muslinger m.m. skal sikre, at partiet kun transite-
res via samhandelsområdet til et andet tredjeland eller til
samme tredjelande, hvis:
1) fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredje-

land eller en del af et tredjeland, som er godkendt af
EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 8-9,

2) fødevarerne ved ankomsten til samhandelsområdet er
ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne certifi-
kat, der skal anvendes ved transit og oplagring, og

3) der forudgående er indhentet tilladelse fra grænsekon-
trollen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne
præsenteres for veterinærkontrol.

Stk. 2. Tilladelse, jf. stk. 1, er betinget af, at den ansvarli-
ge for partiet skriftligt over for grænsekontrollen erklærer, at
fødevarerne forlader samhandelsområdet inden for 30 dage,
samt at de i tilfælde af afvisning i tredjelandet ikke returne-
res til omsætning i samhandelsområdet, men søges returne-
ret til et andet tredjeland.

Stk. 3. Hvis returnering efter stk. 2 mislykkes, og partiet
derfor skal føres ind i samhandelsområdet igen med henblik

på returnering til et andet tredjeland, skal denne returnering
ske inden for 60 dage, ellers skal fødevarerne destrueres.

Stk. 4. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fiskeva-
rer og levende muslinger m.m. omfattet af stk. 3 skal sikre,
at partiet kun indføres i samhandelsområdet ved et af de i bi-
lag 2 omhandlede grænsekontrolsteder, som er godkendt til
at kontrollere den pågældende fødevare, og kun efter forud-
gående tilladelse fra grænsekontrollen ved dette grænsekon-
trolsted. Fødevarerne skal tilbageholdes på grænsekontrol-
stedet eller i containere på grænsekontrolstedets område
under tilsyn af grænsekontrollen, indtil de afsendes eller de-
strueres.

Stk. 5. Fiskevarer og levende muslinger m.m. omfattet af
stk. 1 skal, uanset § 16, altid underkastes dokument- og
identitetskontrol på grænsekontrolstedet. Såfremt der kan
være fare for folke- eller dyresundheden, eller hvis der er
mistanke om uregelmæssigheder, underkaster grænsekon-
trollen endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 6. Den ansvarlige for partiet skal til indgangsgrænse-
kontrolstedet sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-2.
Den ansvarlige for partiet skal anføre på forhåndsanmeldel-
sen, fra hvilket grænsekontrolsted fødevarerne forlader sam-
handelsområdet.

Stk. 7. Den ansvarlige for partiet skal sikre,
1) at transitten sker uden omladning i et transportmiddel

eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og for-
seglet, således at seglet brydes, i det samme transport-
midlet eller beholderen åbnes, og

2) at fødevarerne ikke aflæsses, opdeles eller håndteres,
efter at grænsekontrollen har forseglet transporten.

Stk. 8. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at fiskevarer
og levende muslinger m.m. omfattet af stk. 1 kun føres ud af
samhandelsområdet via et grænsekontrolsted, der er god-
kendt til at kontrollere den pågældende fødevare, hvor de
underkastes dokument- og identitetskontrol før udførslen, jf.
dog stk. 9.

Stk. 9. Ikke-konforme fiskevarer og levende muslinger
m.m. må også føres til destruktion. Den ansvarlige for parti-
et skal sikre, at ikke-konforme fødevarer kun føres til de-
struktion, hvis det sker efter skriftlig tilladelse fra tilsyns-
myndigheden. Tilsynsmyndigheden kan fastsætte vilkår for
tilladelsen.

Stk. 10. Destruktionen skal ske under tilsyn af tilsynsmyn-
digheden.

Stk. 11. Omkostninger i forbindelse med destruktion på-
hviler importøren.

Stk. 12. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at ikke-kon-
forme fiskevarer og levende muslinger m.m., som ankom-
mer til et grænsekontrolsted med henblik på udførsel til
tredjeland, ledsages af CVED’et udstedt på indgangsgrænse-
kontrolstedet samt originalen af de foreskrevne dokumenter.

Stk. 13. Den ansvarlige for transitten skal skriftligt under-
rette udgangsgrænsekontrolstedet om, at der ankommer fi-
skevarer og levende muslinger m.m. til kontrol. Underret-
ningen skal være grænsekontrolstedet i hænde, senest 48 ti-
mer inden partiet ankommer til udgangsgrænsekontrolstedet.
De 48 timer beregnes fra modtagelsen af anmeldelsen eller
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registreringen af den inden for Fødevarestyrelsens normale
åbningstid.

§ 27. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fiskevarer
og levende muslinger m.m., som skal oplagres inden udførs-
len til tredjeland, skal sikre, at oplagringen kun sker i et la-
ger i en frizone, et toldoplag eller en skibsprovianterings-
virksomhed med henblik på senere fuldstændig udførsel fra
samhandelsområdet, jf. stk. 2, hvis:
1) fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredje-

land eller en del af et tredjeland, som er godkendt af
EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 8-9,

2) fødevarerne ved ankomsten til samhandelsområdet er
ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne certifi-
kat, der skal anvendes ved transit og oplagring, og

3) der forudgående er indhentet tilladelse til oplagringen
henholdsvis transporten fra grænsekontrollen ved det
grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for
veterinærkontrol. Tilladelsen til oplagring er betinget
af, at den ansvarlige for partiet over for grænsekontrol-
len fremlægger dokumentation for, at tilsynsmyndighe-
den ikke modsætter sig, at de pågældende fiskevarer og
levende muslinger m.m. oplagres.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også for ikke-konforme fødevarer,
som transporteres direkte fra et grænsekontrolsted til for-
plejning af personer i skibe i international fart uden for sam-
handelsområdet.

Stk. 3. For fiskevarer og levende muslinger m.m. omfattet
af stk. 1, som ankommer til oplagring i Grønland fra et an-
det samhandelsland, indhentes den i stk. 1 nævnte tilladelse
fra grænsekontrollen på det grænsekontrolsted, jf. bilag 2,
som er placeret nærmest ved lageret, hvor fødevarerne skal
oplagres.

Stk. 4. Fiskevarer og levende muslinger m.m. omfattet af
stk. 1, skal, uanset § 16, alene underkastes dokument- og
identitetskontrol på det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne
præsenteres for veterinærkontrol. Hvis der kan være fare for
folke- eller dyresundheden, underkaster grænsekontrollen
endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 5. Den ansvarlige for partiet skal sende en forhånds-
anmeldelse, jf. § 13, stk. 1-2 til indgangsgrænsekontrolste-
det.

Stk. 6. Den ansvarlige for oplagringen skal sende en
skriftlig underretning til tilsynsmyndigheden om, at der an-
kommer ikke-konforme fiskevarer og levende muslinger
m.m. Underretningen skal være tilsynsmyndigheden i hænde
senest 48 timer inden partiets fysiske ankomst til samhan-
delsområdet. De 48 timer beregnes fra modtagelsen af an-
meldelsen eller registreringen af den inden for Fødevaresty-
relsens normale åbningstid.

Stk. 7. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fiskeva-
rer og levende muslinger m.m., som skal transporteres til el-
ler fra et lager, eller som skal transporteres direkte fra et
grænsekontrolsted til et forplejning af personer i skibe i in-
ternational fart uden for samhandelsområdet, skal sikre, at
transporten og oplagringen opfylder følgende betingelser:
1) Transporten skal foregå uden omladning i et transport-

middel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret

og forseglet, således at seglet brydes, så snart transport-
midlet eller beholderen åbnes.

2) Partiet skal ledsages af originalen af de foreskrevne do-
kumenter eller for hvert delparti en bekræftet kopi her-
af.

3) Partiet må kun føres ind på et lager, hvis tilsynsmyn-
digheden forinden har underkastet fødevarerne doku-
ment- og identitetskontrol. Hvis der kan være fare for
folke- eller dyresundheden, underkaster tilsynsmyndig-
heden endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

4) Partiet skal anbringes i særskilte oplagringslokaler, jf. §
40, stk. 2.

5) Partiet må ikke underkastes nogen anden håndtering,
end hvad der er nødvendigt for selve oplagringen og
for opdelingen af partiet i mindre delpartier uden at
fjerne fødevarernes indpakning.

Stk. 8. Den ansvarlige for lageret i en frizone, toldoplaget
eller skibsprovianteringsvirksomheden skal sikre, at hver
enhed af oplagrede fiskevarer og levende muslinger m.m.
omfattet af stk. 1, er tydeligt og letlæseligt mærket med lø-
benummeret på det CVED, der ledsagede partiet til lageret,
så identifikation af hver enhed i partiet er mulig.

Stk. 9. Den ansvarlige for partiet skal sende en forhånds-
anmeldelse, jf. § 13, stk. 1-2, til tilsynsmyndigheden, før
partiet fraføres lageret.

Stk. 10. Hvis et parti fiskevarer og levende muslinger
m.m. omfattet af stk. 1 under oplagringen opdeles i to eller
flere partier, skal den ansvarlige for partiet før fraførslen
sende en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, stk. 1-2, til tilsyns-
myndigheden for hvert af de nye partier med henblik på ud-
stedelse af CVED’er, som skal henvise til det oprindelige
CVED. Hvis partiet skal føres ud af samhandelsområdet,
skal den ansvarlige for partiet anføre på forhåndsanmeldel-
sen, fra hvilket grænsekontrolsted fødevarerne forlader sam-
handelsområdet.

§ 28. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fiskevarer
og levende muslinger m.m., som er oplagret i et lager i en
frizone eller et toldoplag, skal, med forbehold for stk. 12,
sikre, at partiet kun fraføres med henblik på overførsel til en
skibsprovianteringsvirksomhed eller udførsel til et tredje-
land. Fraførslen må kun foregå efter forudgående veterinær-
kontrol, jf. stk.10. Overførsel til skibsprovianteringsvirk-
somhed skal foregå på grundlag af en T1-forsendelsespro-
cedure efter toldreglerne.

Stk. 2. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fiskeva-
rer og levende muslinger m.m., som skal fraføres et lager i
en frizone eller et toldoplag med henblik på oplagring i en
skibsprovianteringsvirksomhed, skal sikre, at dette kun sker
efter forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden. Den an-
svarlige for partiet skal fremlægge dokumentation over for
tilsynsmyndigheden, der viser, at den kompetente myndig-
hed, i hvis område skibsprovianteringsvirksomheden er be-
liggende, ikke modsætter sig, at de pågældende fiskevarer
og levende muslinger m.m. oplagres.

Stk. 3. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fiskeva-
rer og levende muslinger m.m., som skal fraføres et lager i
en frizone eller et toldoplag med henblik på udførsel fra
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samhandelsområdet, skal sikre, at dette kun sker efter forud-
gående tilladelse fra tilsynsmyndigheden.

Stk. 4. Tilladelse efter stk. 3 er betinget af, at ejeren af
partiet skriftligt over for tilsynsmyndigheden erklærer, at
partiet forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt
at det i tilfælde af afvisning i tredjelandet ikke returneres til
omsætning i samhandelsområdet, men søges returneret til et
andet tredjeland.

Stk. 5. Hvis returnering efter stk. 4 mislykkes, og partiet
derfor skal føres ind i samhandelsområdet igen, jf. stk. 6,
med henblik på returnering til et andet tredjeland, skal denne
returnering ske inden for 60 dage, ellers skal fødevarerne
destrueres.

Stk. 6. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fødeva-
rer, omfattet af stk. 4 skal sikre, at partiet kun indføres ved
et af de i bilag 2 omhandlede grænsekontrolsteder, som er
godkendt til at kontrollere de pågældende fødevarer, og kun
efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen ved dette
grænsekontrolsted. Fødevarerne skal tilbageholdes på græn-
sekontrolstedet eller i containere på grænsekontrolstedets
område under tilsyn af grænsedyrlægen, indtil de returneres
eller destrueres.

Stk. 7. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fiskeva-
rer og levende muslinger m.m. skal sikre, at partiet kun fø-
res ud af samhandelsområdet i havne, hvor der er oprettet et
grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere de på-
gældende fødevarer, hvor de skal underkastes dokument- og
identitetskontrol før udførslen.

Stk. 8. Den ansvarlige for partiet skal skriftlig underrette
udgangsgrænsekontrolsted om, at der ankommer fødevarer
til kontrol. Underretningen skal være grænsekontrolstedet i
hænde senest 48 timer inden partiet ankommer til udgangs-
grænsekontrolstedet. De 48 timer beregnes fra modtagelsen
af anmeldelsen eller registreringen af den inden for Fødeva-
restyrelsens normale åbningstid.

Stk. 9. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fødeva-
rer, som skal fraføres en skibsproviante-ringsvirksomhed,
skal med forbehold for stk. 12 sikre, at dette kun sker med
henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i inter-
national fart uden for samhandelsområdet eventuelt efter
mid-lertidig oplagring i særligt godkendte provianterings-
lagre i den havn, hvor provianteringen af skibet foretages.
Den ansvarlige for partiet skal sikre, at fraførslen kun sker
efter forudgående veterinær-kontrol, jf. stk. 10.

Stk. 10. Den ansvarlige for et parti ikke-konforme fødeva-
rer, som skal fraføres et lager i en frizone, et toldoplag eller
en skibsprovianteringsvirksomhed, skal sikre, at dette kun
sker, hvis tilsyns-myndigheden forinden har underkastet fø-
devarerne dokument- og identitetskontrol. Hvis der kan væ-
re fare for folke- eller dyresundheden, eller hvis der er mis-
tanke om uregelmæssigheder, under-kaster tilsynsmyndig-
heden endvidere fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 11. Den ansvarlige for partiet skal sikre,
1) at fraførslen efter stk. 1 eller 9 sker uden omladning i et

transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt,
identificeret og forseglet, således at seglet brydes, i det
samme transportmidlet eller beholderen åbnes, og

2) at fødevarerne ledsages af originalen af de foreskrevne
dokumenter eller for hvert delparti af en bekræftet kopi
heraf.

Stk. 12. Ikke-konforme fødevarer må også føres til de-
struktion. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at ikke-kon-
forme fødevarer kun føres til destruktion, hvis det sker efter
skriftlig tilladelse fra tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndig-
heden kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

Stk. 13. Destruktionen skal ske under tilsyn af tilsynsmyn-
digheden.

Stk. 14. Omkostninger i forbindelse med destruktionen
påhviler importøren.

§ 29. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at ikke-konfor-
me fiskevarer og levende muslinger m.m. til enhver tid er
ledsaget af et CVED, jf. dog stk. 2. CVED’ets rubrik 42 skal
henvise til tolddokumentet.

Stk. 2. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at ikke-kon-
forme fiskevarer og levende muslinger m.m., der fraføres en
skibsprovianteringsvirksomhed med henblik på udførsel til
forplejning af personer i skibe i international fart uden for
samhandelsområdet, er ledsaget af et provianteringscertifi-
kat, jf. den i bilag 5 viste model, som udstedes af tilsyns-
myndigheden ved fraførslen. Dette gælder også, selv om fø-
devarerne efterfølgende oplagres midlertidigt i et særligt
godkendt provianteringslager, jf. § 28, stk. 9.

Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at ikke-kon-
forme fiskevarer og levende muslinger m.m., som transpor-
teres direkte fra et grænsekontrolsted til et skib med henblik
på forplejning af personer i skibe i international fart uden for
samhandelsområdet, er ledsaget af såvel et CVED som et
provianteringscertifikat. Begge dokumenter udstedes på
grænsekontrolstedet.

Stk. 4. Ved levering af et parti ikke-konforme fiskevarer
og levende muslinger m.m. om bord på et skib, skal skibsfø-
reren eller dennes repræsentant datere og kontrasignere det
provianteringscertifikat, jf. stk. 2 og 3, som ledsager partiet,
og returnere det kontrasignerede certifikat til den myndig-
hed, som har udstedt certifikatet.

Stk. 5. Skibsførerens kontrasignering, jf. stk. 4, er ikke
nødvendig, hvis certifikatet allerede er kontrasigneret af en
repræsentant for den kompetente myndighed i den havn,
hvor provianteringen finder sted.

§ 30. Den ansvarlige for transportmidler og beholdere, der
har været anvendt til transport eller opbevaring af de i dette
kapitel omhandlede fiskevarer og levende muslinger m.m.,
skal sikre, at disse rengøres og desinficeres, før de på ny må
anvendes til transport eller opbevaring af fødevarer.

Kapitel 6
Transport af fiskevarer og levende muslinger m.m. fra

tredjeland til tredjeland i skibe, som anløber Grønland med
henblik på omladning

§ 31. Skibe med fiskevarer og levende muslinger m.m.,
der transporteres fra tredjelande til tredjelande, må kun anlø-
be Grønland med henblik på omladning, hvis:
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1) der på havneområdet, hvor de anløber, er oprettet et
grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere
den pågældende fødevare,

2) fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredje-
land eller en del af et tredjeland, som er godkendt af
EU i dyresundhedsmæssig henseende, jf. bilag 8-9, og

3) fødevarerne ved ankomsten til samhandelsområdet er
ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne certifi-
kat, der skal anvendes ved transit og oplagring.

Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, skal par-
tiet beslaglægges af grænsekontrollen eller tilsynsmyndighe-
den, der påbyder importøren at returnere eller destruere par-
tiet, jf. § 19, stk. 2, nr. 1 eller 3.

Stk. 3. Den ansvarlige for transporten skal, ud over at for-
håndsanmelde partiet, jf. § 13, stk. 1-2, underrette grænse-
kontrollen på grænsekontrolstedet om følgende:
1) det forventede tidspunkt for partiets aflæsning,
2) bestemmelsestredjelandet,
3) nøjagtig oplysning om hvor partiet befinder sig, hvis

det ikke læsses direkte på et skib til bestemmelsestred-
jelandet, og

4) det forventede tidspunkt for partiets pålæsning på ski-
bet med et tredjeland som destination.

Stk. 4. Den i stk. 3 omhandlede underretning skal være
grænsekontrollen i hænde senest 48 timer før partiets an-
komst til grænsekontrolstedet. De 48 timer beregnes fra
modtagelsen af anmeldelsen eller registreringen af den in-
den for Fødevarestyrelsens normale åbningstid.

Stk. 5. Grænsekontrollen skal, hvis der kan være fare for
folke- eller dyresundheden, foretage dokumentkontrol af
partier, som omlades enten direkte eller efter at have været
aflæsset i havneområdet i maksimalt syv dage.

Stk. 6. Grænsekontrollen foretager dokumentkontrol af
partier, som i forbindelse med omladningen er aflæsset i
længere tid end anført i stk. 5. Hvis der kan være fare for
folke- eller dyresundheden, foretager grænsekontrollen iden-
titetskontrol og fysisk kontrol af disse partier.

Stk. 7. Grænsekontrollen foretager fuldstændig veterinær-
kontrol af partier, som i forbindelse med omladning har væ-
ret aflæsset i over 20 dage.

Stk. 8. Dette kapitel vedrører ikke ikke-konforme fiskeva-
rer og levende muslinger m.m., som importeres fra tredje-
lande med henblik på udførsel til forplejning af personer i
skibe i international fart uden for samhandelsområdet. Så-
danne fødevarer er omfattet af bestemmelserne i § 28.

Kapitel 7
Returnering

§ 32. Den ansvarlige for et parti, som skal returneres fra
et tredjeland til Grønland, må kun føre partiet til grænsekon-
trolstedet efter forudgående tilladelse fra grænsekontrollen.
Ansøgning skal ske på en formular som den i bilag 6 viste
model. Den ansvarlige for partiet skal sørge for, at den ud-
fyldte formular sendes til grænsekontrollen ved det grænse-
kontrolsted, hvor fødevarerne ønskes returneret.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 gives på baggrund af

1) en vurdering af de dyresundhedsmæssige forhold i de
lande, hvor fødevaren har været transporteret eller op-
bevaret,

2) eksportcertifikatet, som kan være:
a) originaleksemplaret af det eksportcertifikat, som

oprindelig ledsagede fødevarerne ved udførslen fra
Grønland,

b) en af tredjelandets myndighed bekræftet kopi heraf,
eller

c) en af den udstedende fødevareafdeling bekræftet
kopi heraf,

3) en erklæring fra tredjelandets myndighed med garanti
for, at betingelserne for produkternes oplagring og
transport er blevet overholdt, og hvori det er præciseret,
at de afviste fiskevarer og levende muslinger m.m. ikke
er blevet håndteret, jf. dog stk. 3,

4) for myndighedsafviste partier: en begrundelse for afvis-
ningen, og

5) ved ikke plomberede containere: en attest fra hjem-
transportvirksomheden om, at indholdet ikke er blevet
håndteret eller aflæsset.

Stk. 3. Stk. 2, nr. 3 og 4, gælder ikke ved hjemtagelse
under transport, hvor indholdet ikke er blevet håndteret eller
aflæsset.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladel-
sen, herunder at den ansvarlige for partiet fremlægger doku-
mentation for, at der er foretaget udvendig desinfektion af
fødevarernes emballage inden afsendelsen fra visse tredje-
lande, herunder at desinfektionsmidlet er godkendt til inakti-
vering afvirus, der forårsager alvorlige husdyrsygdomme
hos fiskevarer henholdsvis levende muslinger m.m.

§ 33. Den ansvarlige for det parti fiskevarer og levende
muslinger m.m., som grænsekontrollen har tilladt ført til ve-
terinærkontrol efter § 32, skal sende en forhåndsanmeldelse,
jf. § 13, stk. 1-2, til grænsekontrolstedet ved indgangstold-
stedet.

Stk. 2. Hvis et korrekt forhåndsanmeldt parti ankommer
før det forventede ankomsttidspunkt, må skibet med partiet
føres til kaj, men partiet må ikke losses, før tidspunktet for
forventet ankomst i henhold til CVED’et. I tilfælde af at
partiet importeres i containere, må containerne losses og op-
bevares på det indhegnede havneområde. Containerne må
ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold
til CVED’et.

§ 34. Grænsekontrollen afgør på baggrund af veterinær-
kontrollen, om der kan gives tilladelse til returnering.

Stk. 2. Tilladelse er betinget af, at den ansvarlige for parti-
et over for grænsekontrollen fremlægger dokumentation for,
at tilsynsmyndigheden ikke modsætter sig, at de pågældende
fiskevarer og levende muslinger m.m. oplagres.

Stk. 3. Grænsekontrollen fastsætter de nærmere vilkår for
tilladelsen, herunder at fødevarerne transporteres direkte til
bestemmelsesvirksomheden uden omladning i et transport-
middel eller i en beholder, som er vandtæt, identificeret og
forseglet af grænsekontrollen, således at seglet brydes, så
snart transportmidlet eller beholderen åbnes. Grænsekontrol-
len kan endvidere stille vilkår om, at den ansvarlige for par-
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tiet gennemfører en særlig returvarekontrol på bestemmel-
sesvirksomheden og indsender en rapport over foretaget re-
turvarekontrol til tilsynsmyndigheden. De returnerede fiske-
varer og levende muslinger m.m. må først tages i anvendelse
eller overdrages, når tilsynsmyndigheden har meddelt tilla-
delse hertil.

§ 35. §§ 32-34 finder også anvendelse for returnering til
et andet samhandelsland via Grønland. Dokumentationen, jf.
§ 34, stk. 2, skal indhentes hos den kompetente myndighed i
det samhandelsland, som partiet skal returneres til.

Stk. 2. Tilladelse til returnering til et andet samhandels-
land via Grønland er betinget af, at den ansvarlige for partiet
har foranlediget, at modtagerlandets kompetente myndighed
skriftligt har meddelt grænsekontrollen samtykke til returne-
ringen.

Stk. 3. Den ansvarlige for et parti fiskevarer og levende
muslinger m.m. skal sikre, at partiet kun returneres fra et
tredjeland til Grønland via et andet samhandelsland efter
forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden.

Stk. 4. Ansøgning om tilladelse efter stk. 3 skal ske på en
formular som den i bilag 6 viste model. Ansøgningen skal
suppleres med oplysning om, ved hvilket grænsekontrolsted
partiet ønskes returneret. Den ansvarlige for partiet skal sør-
ge for, at den udfyldte formular sendes til grænsekontrollen
ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne ønskes returne-
ret.

§ 36. Den ansvarlige for et parti fiskevarer og levende
muslinger m.m., som er afvist af myndighederne, må kun re-
turnere partiet fra et andet samhandelsland til Grønland efter
forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til at returnere de i stk. 1
omhandlede fødevarer skal ske på en formular som den i bi-
lag 6 viste model. Den ansvarlige for partiet skal sørge for,
at den udfyldte formular sendes til tilsynsmyndigheden.

Stk. 3. Når tilsynsmyndigheden har meddelt tilladelse til,
at fødevarerne kan returneres, skal den ansvarlige for partiet
forhåndsanmelde partiet over for tilsynsmyndigheden. For-
håndsanmeldelsen skal sendes således, at den er tilsynsmyn-
digheden i hænde senest 48 timer før returneringen. De 48
timer beregnes fra modtagelsen af anmeldelsen eller regi-
streringen af den inden for Fødevarestyrelsens normale åb-
ningstid.

Stk. 4. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at der sendes
en rapport over foretaget returvarekontrol af fødevarerne på
modtagevirksomheden til tilsynsmyndigheden.

Stk. 5. Den ansvarlige for partiet må ikke tage de i stk. 1
omhandlede fiskevarer og levende muslinger m.m. i anven-
delse eller overdrage dem, med mindre der forinden er ind-
hentet tilladelse fra tilsynsmyndigheden.

Stk. 6. Returnering fra et samhandelsland til Grønland af
et parti fiskevarer og levende muslinger m.m., som er kom-
mercielt afvist, skal ske i henhold til reglerne i bekendtgø-
relse for Grønland om fødevarevirksomheder (fødevarevirk-
somhedsbekendtgørelsen).

Kapitel 8
Vareprøver

§ 37. Indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m.,
der har oprindelse i andre samhandelslande, som vareprøve
med henblik på analyse, herunder til afprøvning af maski-
ner, til brug ved fremvisning, herunder som smagsprøver, på
udstillinger eller i konsulater i Grønland kan, uanset at mod-
tageren ikke er registreret som importør, og fødevarerne ik-
ke er identifikationsmærkede, ske uden tilladelse og uden
mængdebegrænsning, med mindre der er indført restriktio-
ner som følge af mistanke om eller vished for risici over for
folke- eller dyresundheden, jf. bekendtgørelse for Grønland
om indførsel af animalske fødevarer med særlige restriktio-
ner (restriktionsbekendtgørelsen).

§ 38. Indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m.
fra tredjelande som vareprøve med henblik på analyse, her-
under til afprøvning af maskiner, til brug ved fremvisning,
herunder som smagsprøver, på udstillinger eller i konsulater
i Grønland, må kun ske efter forudgående tilladelse fra til-
synsmyndigheden. Tilladelse kan gives, jf. stk. 2, uanset at
modtageren ikke er registreret som importør, og fødevarerne
ikke er identifikationsmærkede.

Stk. 2. Tilladelse gives på vilkår af, at den ansvarlige for
vareprøven kan dokumentere, at den pågældende vareprøve
1) har oprindelse i tredjelande eller dele af tredjelande,

som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig hense-
ende, jf. bilag 8-9, eller

2) har undergået en varmebehandling i hermetisk lukkede
beholdere til en F0 -værdi på mindst 3,00 (helkonser-
ves).

Stk. 3. Vareprøver fra tredjelande kan udtages til veteri-
nærkontrol.

Stk. 4. Tilladelse til indførsel fra et tredjeland af vareprø-
ver med oprindelse i et andet samhandelsland er betinget af,
at den ansvarlige for partiet kan dokumentere oprindelsen af
vareprøven, og at den pågældende vareprøve indføres fra et
tredjeland, der er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig
henseende, jf. bilag 8-9.

Stk. 5. Tilladelse efter stk. 1 gives ikke for vareprøver fra
tredjelande, for hvilke der er indført restriktioner som følge
af mistanke om eller vished for risici over for folke- eller
dyresundheden, jf. restriktionsbekendtgørelsen.

Stk. 6. Tilladelse efter stk. 1 og 5 gives på følgende vilkår:
1) vareprøven skal føres direkte til bestemmelsesstedet,

som anført i tilladelsen, og må udelukkende anvendes
til det angivne formål og ikke bringes i omsætning eller
udleveres, idet uddeling af smagsprøver i forbindelse
med fremvisning af prøven på udstillinger eller konsu-
later i Grønland dog er tilladt, jf. stk. 9,

2) emballagen og de dele af vareprøven, som ikke er an-
vendt ved analyse m.v., skal returneres eller destrueres
i henhold til § 19, stk. 2, nr. 1 eller 3, og

3) genstande, som har været i berøring med vareprøven
samt disses omgivelser, skal rengøres og desinficeres.

Stk. 7. Tilladelse til indførsel af vareprøver, der har oprin-
delse i tredjelande eller dele af tredjelande, som ikke er god-
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kendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, er betinget af
Fødevarestyrelsens vurdering af den dyresundhedsmæssige
situation i det pågældende tredjeland.

Stk. 8. Stk. 1-6 gælder også for de i stk. 1 omhandlede va-
reprøver, som indføres fra et andet samhandelsland.

Stk. 9. Vareprøver, som uddeles som smagsprøver, jf. stk.
6, nr. 1, skal overholde relevante grønlandske hygiejnereg-
ler.

Kapitel 9
Veterinær udpegning af lagre i frizoner og

skibsprovianteringsvirksomheder samt toldoplag m.v. for
midlertidig oplagring af ikke-konforme fiskevarer og

levende muslinger m.m.

§ 39. Ejeren af en virksomhed, der ønsker at anvende lo-
kaler i virksomheden som et lager for opbevaring af ikke-
konforme fiskevarer og levende muslinger m.m. i en frizo-
ne, et toldoplag, en skibsprovianteringsvirksomhed eller
særligt godkendte provianteringslagre, skal sikre, at disse lo-
kaler forinden er veterinært udpeget af Fødevarestyrelsen.
Den veterinære udpegning omfatter kun de fødevarer, der er
omfattet af virksomhedens toldbevilling.

Stk. 2. Anmodning om udpegning i henhold til stk. 1 skal
sendes til tilsynsmyndigheden på et skema, jf. den i bilag 7
viste model. Anmodningen skal ledsages af en kopi af bevil-
lingen fra Skattestyrelsen, Departementet for Finanser,
Grønlands Selvstyre.

Stk. 3. Anmodningen skal vedlægges dokumentation for,
at der er et lokale af passende størrelse til rådighed for det
personale, som udfører veterinærkontrollen.

Stk. 4. Ejeren af virksomheden skal sikre, at det i stk. 3
omhandlede lokale udelukkende er forbeholdt det personale,
som udfører veterinærkontrollen, og at lokalet som mini-
mum indeholder:
1) en telefon,
2) en telefax,
3) en computer til modtagelse og afsendelse af TRACES-

meddelelser, og
4) øvrige passende kontorfaciliteter.

Stk. 5. Ejeren af virksomheden skal sikre, at lagre i frizo-
ner, skibsprovianteringsvirksomheder samt toldoplag m.v.
udpeges på ny, jf. stk. 1, hvis de undergår væsentlige byg-
ningsmæssige ændringer.

§ 40. Ejeren af en virksomhed, jf. § 39, stk. 1, skal sikre,
at lagre i frizoner, toldoplag og skibsprovianteringsvirksom-
heder, der udpeges af Fødevarestyrelsen til oplagring af ik-
ke-konforme fiskevarer og levende muslinger m.m., råder
over særskilte oplagringslokaler, der er forbeholdt ikke-kon-
forme fødevarer.

Stk. 2. Ejere af en virksomhed, der er udpeget efter § 39,
stk. 1, skal føre dagligt register over fiskevarer og levende
muslinger m.m., som til- eller fraføres lageret. Registeret,
som skal opbevares på lageret i mindst 5 år, skal som mini-
mum indeholde følgende oplysninger:
1) for fiskevarer og levende muslinger m.m., der tilføres

lageret:
a) dato for fødevarens tilførsel til lageret,

b) fødevarens art,
c) fødevarens mængde i kg/liter,
d) oprindelsesland,
e) indgangsgrænsekontrolsted, og
f) løbenummeret på det CVED, der ledsagede fødeva-

rerne til lageret,
2) for fiskevarer og levende muslinger m.m., der fraføres

lageret:
a) dato for fødevarernes fraførsel fra lageret,
b) fødevarernes art,
c) fødevarernes mængde i kg/liter, og
d) løbenummeret på det CVED eller provianterings-

certifikat, der ledsager fødevarerne fra lageret,
3) for fiskevarer og levende muslinger m.m., der fraføres

lageret med henblik på udførsel til tredjeland, desuden
navnet på bestemmelsestredjelandet og udgangsgræn-
sekontrolstedet,

4) for fiskevarer og levende muslinger m.m., der fraføres
lageret med henblik på overførsel til en skibsproviante-
ringsvirksomhed, desuden referencenummeret samt
navn og adresse på skibsprovianteringsvirksomheden,

5) for fiskevarer og levende muslinger m.m., der fraføres
lageret med henblik på udførsel til forplejning af perso-
ner i skibe, som sejler i internationalt fart uden for sam-
handelsområdet, desuden navnet på bestemmelsesfartø-
jet, og

6) for fiskevarer og levende muslinger m.m., der fraføres
lageret med henblik på destruktion, desuden navn og
adresse på destruktions- eller forbrændingsanstalten.

Stk. 3. Ejerskiftes en virksomhed, der er udpeget efter §
39, stk. 1, men fortsættes driften af virksomheden med
samme autorisations- eller godkendelsesnummer, består
pligten efter stk. 1 uanset ejerskiftet.

§ 41. Fødevarestyrelsen kan ændre eller tilbagekalde ud-
pegningen af lagre i frizoner, toldoplag, skibsprovianterings-
virksomheder eller særligt godkendte provianteringslagre,
hvis lageret eller ejeren af lageret ikke opfylder de betingel-
ser, der er anført i dette kapitel.

Kapitel 10
Forsegling

§ 42. Det er forbudt for andre end den kompetente myn-
dighed at bryde officiel forsegling.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for partier, som efter veterinær-
kontrol føres ud af samhandelsområdet, herunder til forplej-
ning af personer i skibe i international fart uden for samhan-
delsområdet.

Kapitel 11
Dispensationsbestemmelser

§ 43. Fødevarestyrelsen kan dispensere fra følgende be-
stemmelser:
1) § 9, stk. 1, således at partier, der er påbudt destrueret

inden for en fastsat frist på grund af fund af zoonotiske
patogener, kan tillades varmebehandlet på en autorise-
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ret virksomhed, hvorved patogenerne i produktet inak-
tiveres.

2) § 21, stk. 1, således at partier, der er påbudt destrueret
inden for en fastsat frist på grund af fund af zoonotiske
patogener, kan tillades varmebehandlet på en autorise-
ret virksomhed, således at patogenerne i produktet in-
aktiveres.

3) § 37, således at en vareprøve kan tillades indført til
analyse, uanset at vareprøven har oprindelse i et sam-
handelsland med restriktioner, jf. restriktionsbekendt-
gørelsen.

4) § 38, stk. 5, således at en vareprøve kan tillades indført
til analyse, uanset at vareprøven har oprindelse i et
tredjeland med restriktioner, jf. restriktionsbekendtgø-
relsen.

§ 44. Tilsynsmyndigheden kan dispensere fra følgende
bestemmelser:
1) § 8, stk. 3, således at et parti, der er påbudt returneret

eller destrueret inden for en fastsat frist, kan tillades
varmebehandlet på en autoriseret virksomhed, hvorved
fødevarerne i partiet bringes til at opfylde gældende be-
stemmelser.

2) § 28, stk. 11, således at ikke-konforme fiskevarer og le-
vende muslinger m.m., der fraføres skibsproviante-
ringsvirksomheder, ikke skal transporteres i:
a) vandtætte transportmidler, hvis der alene er tale om

emballerede fødevarer, som er sikret mod lækage,
eller

b) forseglede transportmidler, hvis de ikke-konforme
fiskevarer og levende muslinger m.m. palleforseg-
les med officiel forsegling, inden de føres fra skibs-
provianteringsvirksomheden, og at palleforseglin-
gen først brydes ved ankomsten til skibet.

§ 45. Grænsedyrlægen kan dispensere fra følgende be-
stemmelser:
1) § 15, således at havne kan undlade at fremsende lister

over skibes forventede ankomst til grænsekontrolstedet,
hvis oplysningerne er tilgængelige for grænsekontrol-
len i elektronisk form.

2) § 19, stk. 2, således at et parti, der er påbudt returneret
eller destrueret inden for en fastsat frist, kan tillades
varmebehandlet på en autoriseret virksomhed, hvorved

produkterne i partiet bringes til at opfylde gældende be-
stemmelser.

3) § 32, stk. 2, nr. 3, således at erklæringen kan erstattes
af en generel erklæring fra tredjelandets kompetente
myndighed om, at lageret, hvor partiet har været opbe-
varet, er godkendt og underlagt tilsyn af det pågælden-
de tredjelands myndighed.

Kapitel 12
Foranstaltnings- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.m.

§ 46. Med mindre mere indgribende foranstaltninger er
forskyldt efter anden lovgivning, kan der idømmes bøde til
den, der
1) overtræder §§ 3-6, § 8, stk. 6, 1. pkt., eller stk. 8, § 9,

stk. 6, § 10, § 11, stk. 1, § 12, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., eller
3. pkt., eller stk. 3, § 13, stk. 1, 1.-3. pkt., eller stk. 2-4,
§ 14-16, § 17, stk. 1-4, § 19, stk. 6, stk. 7, eller stk. 9, §
21, stk. 4, § 22, § 23, § 24, stk. 3-5, § 25, § 26, stk. 1,
stk. 3, stk. 4, 1. pkt., stk. 6-8, stk. 9, 2. pkt., stk. 10, stk.
12, eller stk. 13, 1. eller 2. pkt., § 27, stk. 1, stk. 2, stk.
5, stk. 6, 1. eller 2. pkt., stk. 7-10, § 28, stk. 1-3, stk. 5,
stk. 6, 1. pkt., stk. 7, stk. 8, 1. eller 2. pkt., stk. 9, stk.
10, 1. pkt., stk. 11, stk. 12, 2. pkt., eller stk. 13, § 29,
stk. 1-2, stk. 3, 1. pkt., eller stk. 4, § 30, § 31, stk. 3,
eller stk. 4, 1. pkt., § 32, stk. 1, § 33, § 34, stk. 3, 3.
pkt., § 35, § 36, stk. 1-2, stk. 3, 1. eller 2. pkt., eller stk.
4-5, § 37, § 38, stk. 1, 1. pkt., eller stk. 8-9, § 39, stk. 1,
1. pkt., eller stk. 2-5, § 40 eller § 42, stk. 1,

2) undlader at efterkomme afgørelser eller påbud efter §
8, stk. 1, 2. pkt., stk. 3, eller stk. 4, 2. pkt., § 9, stk. 2-3,
§ 11, stk. 2, § 16, § 19, stk. 2, stk. 3, 1. pkt. eller 3. pkt.,
eller stk. 4, 2. pkt., § 20, stk. 2, 1. pkt., § 21, stk. 1, 2.
pkt., stk. 2, 2. pkt. eller 3. pkt., eller stk. 7, § 24, stk. 2,
eller § 31, stk. 2, eller

3) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af: § 8, stk. 5, § 9,
stk. 5, § 19, stk. 5, § 21, stk. 3, eller stk. 5, § 26, stk. 9,
3. pkt., § 28, stk. 12, 3. pkt., § 32, stk. 4, § 34, stk. 3, 1.
pkt. eller 2. pkt., eller § 38, stk. 2, eller stk. 6.

Stk. 2. Selskaber m.v. (juridiske personer) kan pålægges
bøde efter stk. 1.

§ 47. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. april 2014.

Fødevarestyrelsen, den 15. april 2014

ESBEN EGEDE RASMUSSEN

/ Jan Thiele
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Bilag 1
Fiskevarer og levende muslinger m.m. der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i hen-

hold til denne bekendtgørelse

I listen er opført fiskevarer og levende muslinger m.m. i overensstemmelse med den gældende
varenomenklatur i EU med henblik på at fastlægge udvælgelsen af de partier, der skal underka-
stes veterinærkontrol ved et grænsekontrolsted.

Noter til tabellerne i kapitel 1 og 2:

1. Kolonne (1) — KN-kode
I denne kolonne angives KN-koden. KN, der blev indført ved forordning (EØF) nr. 2658/87 om told-
og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, er baseret på det internationale harmoniserede va-
rebeskrivelses- og varenomenklaturkodesystem (HS), som er udarbejdet af Toldsamarbejdsrådet, nu
Verdenstoldorganisationen (WCO). KN blev vedtaget ved den internationale konvention, der blev ind-
gået i Bruxelles den 14. juni 1983, og blev godkendt på Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs veg-
ne ved Rådets afgørelse 87/369/EØF (»HS-konventionen«). KN gengiver positionerne og underposi-
tionerne i HS med seks cifre, idet det syvende og ottende tal anvendes til at skabe yderligere underpo-
sitioner, som er specifikke for systemet.

Når der anvendes en 4-cifret kode: Med mindre andet er angivet, skal alle produkter, der som de første
tal har disse 4 cifre, eller som er omfattet af disse 4 cifre, underkastes veterinærkontrol ved et grænse-
kontrolsted. I de fleste af disse tilfælde er de relevante KN-koder i Traces-systemet opdelt på et seks-
eller ottecifret niveau. De relevante koder er også opført i Traces-systemet.

2. Kolonne (2) — Beskrivelse i toldtariffen
Varebeskrivelserne svarer til dem, der er fastsat i kolonnen med beskrivelser i KN i bilag I til forord-
ning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif. En nærmere for-
klaring om, hvad den fælles toldtarif præcist omfatter, findes i den seneste ændring af nævnte bilag.

3. Kolonne (3) — Afgrænsning og forklaring
I denne kolonne findes nærmere oplysninger om de pågældende fødevarer. Yderligere oplysninger om
de fødevarer, som er dækket af de forskellige kapitler i KN, findes i den seneste version af de forkla-
rende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur (EUT C 137 af 6.5.2011, s.
1). Ajourførte oplysninger kan findes i den seneste ændring eller konsoliderede version af disse forkla-
rende bemærkninger.

Generelt om tabellerne
Med mindre andet fremgår af tariferingsbestemmelserne vedrørende den kombinerede nomenklatur,
anses varebeskrivelsen i kolonne 2 kun for vejledende, idet varerne i dette bilag bestemmes ved de an-
førte KN-koder.
Hvis »Ex« er angivet foran KN-koden, bestemmes disse varer på grundlag af KN-kodens anvendelses-
område og den dertil svarende beskrivelse i kolonne (2) og afgrænsningen og forklaringen i kolonne
(3).

Kapitel 1
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Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

Generelle bemærkninger

Dette kapitel omfatter alene levende fisk eller levende krebsdyr, der transporteres levende, men er be-
stemt til konsum.

Alle varer i dette kapitel skal underkastes veterinærkontrol.

Bestemmelser til kapitel 1 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i den kombinerede nomen-
klatur (KN), jf. bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87)

a) pattedyr (KN-kode 0106)
b) kød af pattedyr henhørende under KN-kode 0106 (KN-kode 0208 eller 0210)
c) fisk (herunder lever, rogn og mælke deraf), krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, døde,
uegnede til menneskeføde på grund af deres art eller tilstand; mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr,
bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde (KN-kode 2301), eller
d) kaviar og kaviarerstatning fremstillet af fiskerogn (KN-kode 1604).

KN-kode Beskrivelse i toldtariffen Afgrænsning og forklaring
(1) (2) (3)

0301 Fisk, levende Levende fisk, der importeres til
direkte konsum, behandles, hvad
veterinærkontrol angår, som om
de er fødevarer.

0302 Fisk, fersk eller kølet, undtagen
filet og andet fiskekød henhø-
rende under pos. 0304

Alle; omfatter lever, rogn og
mælke deraf, fersk eller kølet,
under KN-kode 0302 90 00.

0303 Fisk, frosset, undtagen filet og
andet fiskekød henhørende
under pos. 0304

Alle; omfatter lever, rogn og
mælke deraf, frosset, henhøren-
de under underposition 0303 90.

0304 Filet og andet fiskekød (også
hakket), fersk, kølet eller frosset

Alle

0305 Fisk, tørret, saltet eller i saltlage;
røget fisk, også kogt før eller
under røgningen; mel, pulver og
pellets af fisk, egnet til menne-
skeføde.

Alle, omfatter andre fiskerivarer,
f.eks. mel, pulver og pellets af
fisk, egnet til menneskeføde,
fremstillet af fisk, herunder ho-
veder, haler og maver og andre
fiskerivarer.

0306 Krebsdyr, også afskallede, le-
vende, ferske, kølede, frosne,
tørrede, saltede eller i saltlage;
røgede krebsdyr, også afskalle-
de, også kogt før eller under
røgningen; krebsdyr med skal,
kogt i vand eller dampkogte, og-

Levende krebsdyr, der importe-
res til direkte konsum, betragtes
og behandles, hvad veterinær-
kontrol angår, som om de er fø-
devarer.
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så kølede, frosne, tørrede, salte-
de eller i saltlage; mel, pulver og
pellets af krebsdyr, egnet til
menneskeføde.

0307 Bløddyr, også uden skal, leven-
de, ferske, kølede, frosne, tørre-
de, saltede eller i saltlage; røge-
de bløddyr, også afskallede, og-
så kogt før eller under røgnin-
gen; mel, pulver og pellets af
bløddyr, egnet til konsum.

Dette omfatter bløddyr, som er
kogt og derefter ryges. Andre
kogte bløddyr er omfattet af pos.
1605.
Levende bløddyr, der importeres
til direkte konsum, betragtes og
behandles, hvad veterinærkon-
trol angår, som om de var en fø-
devare.
Omfatter alle underpos. fra 0307
11 til 0307 99, herunder f.eks.:
0307 91 00 (andre bløddyr end
østers, levende, ferske eller kø-
lede, kammuslinger, muslinger,
tiarmet blæksprutte, blæksprutte,
andre snegle end havsnegle,
sandmuslinger, hjertemuslinger,
arcamuslinger, søører; omfatter
også mel, pulver og pellets heraf
til konsum: omfatter kød af hav-
sneglearter, også afskallede til
konsum.
0307 99 (andre bløddyr end øs-
ters, kammuslinger, muslinger,
tiarmet blæksprutte, blæksprutte,
andre snegle end havsnegle,
sandmuslinger, hjertemuslinger,
arcamuslinger, alle andre søører
end levende, ferske eller kølede;
omfatter også mel, pulver og
pellets heraf; egnet til konsum).

0308 Hvirvelløse vanddyr, andre end
krebsdyr og bløddyr, levende,
ferske, kølede, frosne, tørrede,
saltede eller i saltlage; røgede
hvirvelløse vanddyr, andre end
krebsdyr og bløddyr, også kogt
før eller under røgningen; mel,
pulver og pellets af hvirvelløse
vanddyr, andre end krebsdyr og
bløddyr, egnet til menneskeføde.

Alle

Kapitel 2
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Tilberedte varer af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

Generelle bemærkninger

Dette kapitel omfatter også sammensatte fødevarer, der indeholder forarbejdede fiskevarer.

Dette kapitel omfatter ikke fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konser-
veret på de i kapitel I nævnte måder.

KN-kode Beskrivelse i toldtariffen Afgrænsning og forklaring
(1) (2) (3)

1604 Fisk, tilberedt eller konserve-
ret; kaviar og kaviarerstatning
tilberedt af fiskerogn; fisk,
hele eller i stykker, undtagen
hakket.

Alle, kogte, stegte, forkogte
eller forstegte tilberedte næ-
ringsmidler, der indeholder el-
ler er blandet med fisk eller fi-
skevarer. Omfatter surimi
under KN-kode 1604 20 05.
Omfatter fisk på dåse og dåse-
kaviar i hermetisk lukkede be-
holdere og også sushi (forud-
sat de ikke burde tariferes iht.
bilag I, kapitel 19 i beslutning
2007/275/EF).
Såkaldte fiskespyd (fish ske-
wers) (råt fiskekød/ rå rejer
med eller uden grøntsager på
træspyd) henhører under KN-
kode 1604 19 97.

1605 Krebsdyr, bløddyr og andre
hvirvelløse vanddyr, tilberedt
eller konserveret.

Alle, herunder helt eller delvis
tilberedte havsnegle. Omfatter
krebsdyr og andre hvirvelløse
vanddyr på dåse
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Bilag 2
Liste over grønlandske grænsekontrolsteder godkendt til kontrol af fiskevarer og levende muslin-
ger m.m. og biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse

biprodukter

Grænsekon-
trolsted

Nr. Inspekti-
onscen-
ter

Produktkategori Adresse, tlf. og fax

Nuuk GL GOH 1 - HC-T(FR)(1),
HC-T(CH) (1),
HC-NT(1),
NHC-T(FR)(1)
NHC-T(CH)(1)

Aqqusinersuaq,
B-1615

3900 Nuuk

Sisimiut GL JHS 1 - HC-T(FR)(1) B-801
3911 Sisimiut

(1) Kun emballerede fødevarer.
HC-T(FR): Fødevarer, frost
HC-T(CH): Fødevarer, køl
HC-NT: Fødevarer, ingen temperaturkrav
NHC-
T(FR):

Biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter
fremstillet af disse biprodukter, frost

NHC-
T(CH):

Biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter
fremstillet af disse biprodukter, køl
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Bilag 3
Frekvenser for veterinærkontrol af indførte partier

I. Dokumentkontrol 100%
II. Identitetskontrol 100%
III. Fysisk kontrol: Se nedenfor
A
ALLE TREDJELANDE BORTSET FRA CANADA, CHILE OG NEW
ZEALAND
1. Fersk fisk, frossen fisk og fiskevarer i hermetisk lukkede

beholdere, der gør dem stabile ved omgivelsestemperatur,
samt tørrede eller saltede fiskevarer:

20 %

2. Andre fisk og fiskevarer end de under nr. 1 nævnte, samt
toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle:

50 %

B
CANADA
1. Fisk og fiskevarer, herunder toskallede bløddyr, pighuder,

sækdyr og marine snegle:
15 %

CHILE
1. Fersk fisk, frossen fisk og fiskevarer i hermetisk lukkede

beholdere, der gør dem stabile ved omgivelsestemperatu-
rer, samt tørrede og/eller saltede fiskevarer:

20 %

2. Andre fiskevarer end de under nr. 2 nævnte, samt toskal-
lede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle:

50 %

NEW ZEALAND
1. Alle partier: 2 %
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Bilag 4
Indførselsbetingelser for fiskevarer og levende muslinger m.m. fra tredjelande

Generelt, dyresundhedsbestemmelser
Fiskevarer og levende muslinger m.m. må kun indføres til fri omsætning,
hvis de kommer fra produktions-, tilvirknings- og distributionsled, der op-
fylder følgende bestemmelser, eller hvis der gives tilsvarende dyresund-
hedsmæssige garantier:

1) Ledere af fødevarevirksomheder skal sikre, at der ikke sker spredning af
sygdomme, der kan overføres til dyr i alle led af produktion, tilvirkning og
distribution af fiskevarer og levende muslinger m.m.

2) Fiskevarer og levende muslinger m.m. skal være fremstillet af dyr, der op-
fylder de dyresundhedsbetingelser, som er fastsat i de relevante EU-regler.

3) Fiskevarer og levende muslinger m.m. skal være fremstillet af dyr:
a) der kommer fra en akvakulturbrug, en virksomhed, et område eller

et delområde, som ikke er undergivet dyresundhedsmæssige restrik-
tioner for de fiskevarer og levende muslinger m.m., som fastlagt i
henhold til bilag I i direktiv 2002/99/EF.

b) der, for så vidt angår akvakulturdyr og –produkter, overholder be-
stemmelserne i den danske bekendtgørelse om markedsføring af
akvakulturdyr og produkter deraf.

Generelt, folkesundhedsbestemmelser
Fødevarer, der importeres til og er bestemt til markedsføring i samhandelsområ-
det, skal overholde de relevante krav i fødevarelovgivningen eller betingelser,
som EU har anerkendt som mindst svarende hertil, eller, hvis en specifik aftale
er gældende mellem EU og eksportlandet, de krav, der er fastsat heri, jf. § 27,
stk. 1, i bekendtgørelse for Grønland om fødevarevirksomheder.
Herudover gælder nedenstående for indførsel til fri omsætning af fiskevarer og
levende muslinger m.m. fra tredjelande.

Ledsagedokumenter
Fiskevarer og levende muslinger m.m. skal ledsages af foreskrevne dokumenter.
De generelle krav til ledsagedokumenter fremgår af bilag 4 til bekendtgørelse
for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fi-
skevarer og muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af
disse biprodukter, der indføres fra tredjelande, og af § 25 i bekendtgørelse for
Grønland om fødevarevirksomheder, jf. § 14, jf. bilag 4, i bekendtgørelse for
Grønland om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kon-
trol med animalske produkter til konsum.
Herudover skal de af EU foreskrevne specifikke krav til ledsagedokumenter,
herunder sundhedscertifikater, opfyldes:
Ved import skal fødevarerne være ledsaget af et sundhedscertifikat i overens-
stemmelse med følgende EU-retsakter:
Fisk og fiskevarer, bortset fra levende toskallede bløddyr: Tillæg IV til Bilag VI
i forordning (EF) nr. 2074/2005.
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Standarddokument, som skal underskrives af fartøjsføreren til brug ved import
direkte fra frysefartøjer: Tillæg VII i Bilag VI i forordning (EF) nr. 2074/2005.
Levende toskallede bløddyr: Tillæg V til Bilag VI i forordning (EF) nr.
2074/2005.
Akvakulturdyr og akvakulturprodukter til konsum: Tillæg IV til Bilag VI i for-
ordning (EF) nr. 2074/2005.
Sammensatte produkter hvor indholdet for mindst halvdelens vedkommende be-
står af forarbejdede fiskevarer: Bilag I i forordning (EU) nr. 28/2012 om fastsæt-
telse af krav vedrørende udstedelse af certifikater ved import til og transit gen-
nem Unionen af visse sammensatte produkter, og om ændring af beslutning
2007/275/EF og forordning (EF) nr. 1162/2009. De relevante bilag er ændret og
er indsat ved forordning (EF) 468/2012.
Ved transit, omladning til tredjeland eller midlertidig oplagring i lagre i frizoner,
toldoplag, skibsprovianteringsvirksomheder m.v. skal fødevarerne være ledsaget
af et »transit/oplagrings sundhedscertifikat«, i overensstemmelse med følgende
EU-retsakter:
Ikke-rensede fisk til konsum: Del C i Bilag IV i forordning (EF) nr. 1251/2008.
Akvakulturdyr og akvakulturprodukter samt ikke-rensede fisk til konsum: Del C
i Bilag IV i forordning (EF) nr. 1251/2008. Certifikatet, der ledsager partiet, skal
være forsynet med påskriften »Til transit gennem Fællesskabet«.
Sammensatte produkter hvor indholdet for mindst halvdelens vedkommende be-
står af forarbejdede fiskevarer: Bilag II i forordning (EU) nr. 28/2012.De rele-
vante bilag er ændret og er indsat ved forordning (EF) 468/2012.

Godkendt oprindelse
Fiskevarer og levende muslinger m.m. omfattet af denne bekendtgørelse må kun
indføres fra godkendte virksomheder i godkendte tredjelande, jf. § 25 i bekendt-
gørelse for Grønland om fødevarevirksomheder. Godkendte tredjelande fremgår
af tredjelandslisterne i bilag 8-9 til nærværende bekendtgørelse.

Akvakulturdyr og akvakulturprodukter til konsum må kun importeres fra tredje-
lande
eller dele af tredjelande, der er opført i bilag 8-9, og hvorfra import af akvakul-
turdyr og/eller akvakulturprodukter er tilladt.
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Bilag 5
Model af provianteringscertifikat for fiskevarer og levende muslinger m.m.

Certifikatnummer:
Plombenummer:
Ansvarlig myn-
dighed:

1. Fødevarernes oprindelse (lager eller grænsekontrolsted, hvorfra fø-
devarerne er afsendt)
Adresse og referencenummer for det lager, hvor fø-
devarerne oprindeligt blev oplagret i samhandel-
sområdet/det grænsekontrolsted, hvorfra fødevarer-
ne blev afsendt:

2. Fødevarernes bestemmelsessted
Skibets navn:
Havn, hvor skibet lægger til:
Havn og referencenummer for det særligt godkend-
te lager (hvis et sådant skal benyttes):

3. Oplysninger om de afsendte fødevarer (fortsæt evt. beskrivelse i et
bilag)
Dato for fødevarernes afsen-
delse:
Produkttype: Oprindelsesland:
Antal kolli: Bruttovægt:
Nettovægt: Løbenr. på CVED’et:
Plombenr.: Transportmidlet:

4. Attestation
Undertegnede embedsdyrlæge attesterer, at de ovenfor beskrevne fødeva-
rer kan afsendes til ovennævnte skib eller lager i overensstemmelse med
§ 29, stk. 2, i Bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved ind-
førsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. til konsum

Udfærdiget i: , den:
(sted) (dato)

Stempel (1)
(embedsdyrlægens underskrift) (1)

(navn med blokbogstaver, funktion og ti-
tel)

5. Bekræftelse af fødevarernes ankomst
Jeg bekræfter, at de fødevarer, som er specificeret under pkt. 3, er modta-
get på det skib, der nærmere er beskrevet under pkt. 2.
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Udfærdiget i: , den:
(sted) (dato)

Stempel (1)
(den kompetente myndighed/skibsføre-
rens underskrift) (1) (2)

(navn med blokbogstaver og stilling)

(1) Underskriften og stemplet skal være i en anden farve end den, som do-
kumentet er trykt med.

(2) Overstreg det ikke gældende.
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Bilag 6
Ansøgningsskema for returnering af fiskevarer og levende muslinger m.m.

Undertegnede:
Navn:
Adresse:
Postnr.: By:

Tlf.: Telefax:
Autorisationsnr./registreringsnr.:

ansøger hermed om tilladelse til at føre nedenfor specificerede fiskevarer og le-
vende muslinger m.m., der ønskes returneret til Grønland,
 til veterinærkontrol (returnering fra tredjeland):
 til modtagevirksomhed (returnering fra samhandelsland):

Returnerede fiskevarer og levende muslinger m.m. fra tredjelande skal føres til
grænsekontrolstedet i:

Partispecifikation:
Varens art:
Varens forarbejdningsgrad:
Antal kolli:
Partiets vægt:
Varens mærkning, herunder sundheds- eller identifikationsmærkning og lot-
nummer:
Antal enheder pr. lot-nummer:
Varens fysiske tilstand ved returneringen: (temperatur, emballage, forsegling)

Varens oprindelse og bestemmelse:
Varens oprindelsesland:
Afvisningsland/Varen er hjemtaget under transport til1):
Eksportcertifikatets nummer:
Varen returneres i container nr.2):
Containeren er forsynet med segl nr.2):
Forventet ankomstdato og klokkeslæt2):
Varen skal tilføres følgende lager:
Årsager til returneringen3):

Hvor er partiet afvist:

Firmastempel Dato Underskrift
Navn med blokbogstaver

1) Det ikke gældende oversteges.
2) Udfyldes så vidt det er muligt.
3) Den ansvarlige for partiet skal i dette felt beskrive årsager til returnerin-

gen (f.eks. fund af Listeria monocytogenes, konstateret indhold af tung-
metaller, mærkningsfejl, utilstrækkelig holdbarhedsangivelse, problemer
med opbevaringstemperaturen, handelstekniske problemer).
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Bilag 7
Skema til veterinær udpegning af virksomheder som lager i en frizone, toldoplag, skibsproviante-

ringsvirksomheder og særligt godkendte provianteringslagre

Undertegnede anmoder herved om, at følgende lager:
Navn:
Adresse:
Evt. autorisations- eller registreringsnr.:
Postnr.: By:
Tlf. nr.: Fax nr.:

udpeges af Fødevarestyrelsen som:

 Lager i en frizone
 Toldoplag
 Skibsprovianteringsvirksomhed
 Særligt godkendt provianteringslager

til oplagring af ikke-konforme fiskevarer og levende muslinger m.m. i henhold
til § 27, jf. § 39, stk. 2, i bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved
indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. til konsum

Afkryds også, om der er tale om emballerede fiskevarer, emballerede levende
muslinger m.m., og om der er tale om fødevarer, som kan opbevares ved almin-
delig rumtemperatur, eller som skal opbevares på køl eller frost.

Produktkategori Kun
embal-
lerede
fødeva-
rer

Ingen
tem-
pera-
tur-
krav

Køle-
varer

Frost-
varer

Fiskevarer
Levende muslinger m.m.

Dato Underskrift

Fremsendes til FødevareNordjylland, Sofiendalsvej 90, 9200 Aalborg SV, e-
mail: 21@fvst.dk.

Forbeholdt tilsynsmyndigheden
Det bekræftes herved, at lageret er autoriseret/registreret (det ikke gældende
overstreges) til opbevaring af de ovenfor afkrydsede produktkategorier. Lageret
opfylder de indretningsmæssige krav i § 40, stk. 1-3, i bekendtgørelse for Grøn-
land om veterinærkontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m.
til konsum.

Dato Underskrift
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Fremsendes til Fødevarestyrelsen
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Bilag 8
Tredjelandsliste - Fiskevarer i enhver form, dog undtagen muslinger m.m. (A)

ISO-lan-
dekode

Tredjeland

AE De Forenede Arabiske Emirater(1)
AG Antigua og Barbuda(1)(2)(3)
AL Albanien(1)(R)
AM Armenien(1)(3)(4)
AN De Nederlandske Antiller(1)(3)
AO Angola(3)
AR Argentina(1)
AU Australien
AZ Azerbaijan(3)(5)
BA Bosnien-Herzegovina(1)
BD Bangladesh(1)(R)
BJ Benin(3)
BR Brasilien
BS Bahamas(1)(3)
BY Hviderusland(1)
BZ Belize(1)
CA Canada
CG Congo(3)(6)
CI Elfenbenskysten(1)(3)
CL Chile
CN Folkerepublikken Kina(R)
CO Colombia
CR Costa Rica(1)
CU Cuba(1)
CV Kap Verde(1)(3)
DZ Algeriet(1)(3)
EC Ecuador(1)
EG Egypten(1)(3)
ER Eritrea(3)
FJ Fiji(1)(3)
FK Falklandsøerne(1)(3)
GA Gabon(1)
GD Grenada(1)(3)
GH Ghana(1)(3)
GM Gambia(1)(3)
GN Guinea (1)(3)(7)(8)(R)
GT Guatemala(1)
GY Guyana(1)(3)
HK Hongkong(1)(3)
HN Honduras(1)
ID Indonesien(R)
IL Israel
IN Indien(1)(R)
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IR Iran(1)
JM Jamaica(3)
JP Japan
KE Kenya(1)(3)
KR Sydkorea(1)
KZ Kasakhstan(1)(3)
LK Sri Lanka
MA Marokko(1)
ME Montenegro(1)
MG Madagaskar(1)
MM Myanmar(1)(3)(9)(R)
MR Mauretanien(1)(3)
MU Mauritius(1)
MV Maldiverne(1)(3)
MX Mexico(1)
MY Malaysia
MZ Mozambique(1)
NA Namibia(1)(3)
NC Ny Kaledonien(1)
NG Nigeria(1)(3)
NI Nicaragua(1)
NZ New Zealand
OM Oman(1)(3)
PA Panama(1)
PE Peru(1)
PF Fransk Polynesien(1)(3)
PG Papua Ny Guinea(1)(3)
PH Filippinerne(1)
PM Saint Pierre og Miquelon(1)(3)
PK Pakistan(1)(3)
RS Serbien eksklusiv Kosovo(1)
RU Rusland(3)
SA Saudi-Arabien(1)
SB Salomonøerne (3)
SC Seychellerne(1)(3)
SG Singapore
SH Sankt Helena(3)
SN Senegal(1)(3)
SR Surinam(1)
SV El Salvador(1)(3)
TG Togo(2)(3)
TH Thailand(R)
TN Tunesien(1)
TR Tyrkiet
TW Taiwan
TZ Tanzania(1)
UA Ukraine(1)
UG Uganda(1)
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US USA
UY Uruguay(1)
VE Venezuela(1)
VN Vietnam(1)
YE Yemen(1)(3)
YT Mayotte(1)
ZA Sydafrika(3)
ZW Zimbabwe(1)

Indførsel tilladt fra ovennævnte tredjelande, jf. note A, R og 1-9.
(A) Lukkemuskler fra vildtfangne kammuslinger, hvorfra organer og køns-

kirtler er fjernet helt, kan indføres fra samtlige tredjelande, jf. dog no-
terne 1-9.

(R) Tredjelandet og fødevaren er underlagt særlige importrestriktioner. Der
henvises til bekendtgørelse for Grønland om indførsel af animalske fø-
devarer med særlige restriktioner (restriktionsbekendtgørelsen)

(1) Undtagen levende akvakulturfisk.
(2) Kun levende hummer.
(3) Undtagen akvakulturdyr og –produkter.
(4) Kun levende vildtfangne krebs, vildtfangne varmebehandlede krebs og

vildtfangne frosne krebs.
(5) Kun kaviar.
(6) Kun vildtlevende fiskevarer, der er fanget, renset (om nødvendigt),

frosset og pakket i endelig indpakning på havet.
(7) Kun fisk, der ikke er tilberedt eller forarbejdet på anden vis end ved ho-

vedskæring, rensning, nedkøling eller nedfrysning.
(8) Frekvenserne for fysisk kontrol i bilag 3 finder ikke anvendelse.
(9) Kun vildtfangede og frosne fiskeprodukter (ferskvands- eller saltvands-

fisk og rejer).
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Bilag 9
Tredjelandsliste - Levende såvel som døde muslinger m.m.

ISO-lan-
dekode

Tredjelande

AU Australien
CA Canada
CL Chile
JM Jamaica(1)(2)
JP Japan(3)
KR Sydkorea(3)
MA Marokko(4)
NZ New Zealand
PE Peru (3)(R)
TH Thailand(3)
TN Tunesien
TR Tyrkiet (R)
UY Uruguay
VN Vietnam(3)

Indførsel tilladt fra ovennævnte tredjelande, jf. note R og 1-4
(R) Tredjelandet og fødevaren er underlagt særlige importrestriktio-

ner. Der henvises til bekendtgørelse for Grønland om indførsel af
animalske fødevarer med særlige restriktioner (restriktionsbe-
kendtgørelsen).

(1) Kun akvakulturdyr.
(2) Kun marine snegle.
(3) Kun frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sæk-

dyr og marine snegle.
(4) Forarbejdede toskallede bløddyr, der tilhører arten Acanthocardia

tuberculatum, og som importeres fra Marokko, er forbudt, med
mindre Fødevarestyrelsen på forhånd har givet tilladelse til im-
porten. Fødevarestyrelsen giver denne tilladelse, hvis det parti,
der ønskes importeret, ledsages af
a) En supplerende sundhedserklæring i overensstemmelse

med modellen i tillæg V, del B, bilag VI til forordning (EF)
nr. 2074/2005 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende
visse produkter i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004
og vedrørende offentlig kontrol i henhold til Europa-Parla-
mentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF)
nr. 882/2004, om fravigelse fra Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og om ændring af for-
ordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 , og

b) analyseresultaterne af en test, der viser, at bløddyrene ikke
har et indhold af paralytisk skaldyrsgift (PSP), som kan på-
vises ved den biologiske analysemetode.
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