
Bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved udførsel til
samhandelsområdet af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og

produkter fremstillet af disse biprodukter

I medfør af § 20, § 35, § 40 og § 41, stk. 2, i anordning nr.
524 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om
sygdomme og infektioner hos dyr fastsættes:

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter udførsel til samhandelsom-
rådet af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger
m.m. og produkter fremstillet af disse biprodukter.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved
1) produkter: biprodukter af fiskevarer og levende mus-

linger m.m. og produkter fremstillet af disse bipro-
dukter,

2) fiskevarer: alle saltvands- og ferskvandsdyr (bortset
fra levende muslinger m.m. samt alle pattedyr, kryb-
dyr og frøer), hvad enten de er vildtlevende eller op-
drættede, samt alle spiselige former, dele og produkter
af disse dyr,

3) muslinger m.m.: toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr
og havsnegle,

4) toskallede bløddyr: bløddyr af klassen Lamellibran-
chiata, der filtrerer føden, inden den optages,

5) samhandelsland: et EU-land, Norge, Island, Liechten-
stein, Andorra, Færøerne og Schweiz. Disse lande til-
sammen betegnes samhandelsområdet. Følgende om-
råder er dog ikke med i samhandelsområdet:
a) Ceuta og Melilla i Kongeriget Spanien og
b) oversøiske territorier og –departementer i Repu-

blikken Frankrig,
6) samhandel: udførsel fra Grønland til samhandelsom-

rådet af produkter, som
a) er produceret i Grønland eller
b) har oprindelse i tredjelande, og som efter veteri-

nærkontrol er frigivet og videresælges fra modta-
gervirksomheden i Grønland til et andet samhan-
delsland

7) modtagevirksomhed: en virksomhed eller et anlæg,
som fysisk modtager produkter ved samhandel eller
ved returnering eller foretager en opdeling af et parti
produkter, som er modtaget ved samhandel,

8) anlæg: ethvert sted, hvor der udføres en hvilken som
helst aktivitet, der omfatter håndtering af produkter,
bortset fra fiskerfartøjer,

9) veterinærkontrol: grænsedyrlægens
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 par-
tiet og de ledsagende dokumenter (identitetskon-
trol) og

c) kontrol af at produkterne er egnede til det ønskede
formål og overholder gældende bestemmelser (fy-
sisk kontrol), herunder simple undersøgelser på
grænsekontrolstedet samt eventuelt stikprøveana-
lyser på Fødevarestyrelsens laboratorier,

10) grænsedyrlæge: en af Fødevarestyrelsen ansat em-
bedsdyrlæge ved et grænsekontrolsted,

11) parti: en mængde af produkter af samme type og for-
arbejdningsgrad, som fremgår af det dokument, som
ledsager det. Det skal endvidere hidrøre fra samme af-
sender, transporteres med samme transportmiddel og
være bestemt til en og samme modtager. Endelig skal
det præsenteres samlet for veterinærkontrol,

12) eksportør: en person eller virksomhed hjemmehøren-
de i Grønland, som udfører produkter til samhandel-
sområdet, og som er blevet registreret af Fødevaresty-
relsen, jf. § 3,

13) foreskrevne dokumenter: sundhedscertifikater, han-
delsdokumenter eller veterinærdokumenter, f.eks. ve-
terinære tillægsattestationer eller andre dokumenter,
som kræves i henhold til EU-lovgivningen eller den
grønlandske lovgivning,

14) tilsynsmyndigheden: Fødevarestyrelsen. I praksis er
det Fødevarestyrelsen, FødevareNordjylland, der fore-
tager tilsynet,

15) TRACES: EU's integrerede veterinærinformationssy-
stem, jf. beslutning 2004/292/EF om an-vendelse af
Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/
EØF, senest ændret ved be-slutning 2005/515/EF.
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Registrering af eksportører

§ 3. Eksportører skal registreres hos Fødevarestyrelsen før
udførsel ved samhandel må påbegyndes.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte registrering skal omfatte pro-
duktkategori og bestemmelsesland.

Stk. 3. Ansøgning om registrering skal sendes til tilsyns-
myndigheden således, at ansøgningen er tilsynsmyndighe-
den i hænde senest fem arbejdsdage (mandag-fredag), før
den første udførsel af de registrerede produktkategorier må
påbegyndes. De fem arbejdsdage beregnes fra modtagelsen
af ansøgningen inden for Fødevarestyrelsens normale åb-
ningstid.

Stk. 4. Eksportørerne skal føre optegnelser over udførte
partier med angivelse af
1) dato for udførslen,
2) antal partier,
3) produktkategori,
4) afsender,
5) afsendelsessted,
6) modtager og
7) bestemmelsessted.

Stk. 5. Eksportørerne skal opbevare de i stk. 4 nævnte op-
tegnelser i mindst fem år og skal på forlangende forevise op-
tegnelserne for tilsynsmyndigheden.

Stk. 6. Ejerskiftes den eksporterende virksomhed, men
fortsættes driften af virksomheden med samme autorisati-
ons- eller godkendelsesnummer, består pligten efter stk. 5
uanset ejerskiftet.

Kontrol på oprindelsesstedet

§ 4. Eksportører af produkter til andre samhandelslande
skal ved egenkontrol sikre, at produkterne er forarbejdede,
behandlede, opbevarede, transporterede, mærkede og etiket-
terede i henhold til de gældende bestemmelser for fri om-
sætning i samhandelsområdet.

Stk. 2. Eksportørerne skal sikre, at produkter, som skal
ledsages af foreskrevne dokumenter i original, under hele
transporten frem til modtageren er ledsaget af disse. Modta-
gevirksomheden skal være anført i disse foreskrevne doku-
menter.

Stk. 3. Hvis de i stk. 1 omhandlede produkter er bestemt
til flere forskellige modtagevirksomheder, skal produkterne

udføres i et antal partier, der svarer til antallet af bestemmel-
sessteder. Hvert parti skal i givet fald ledsages af de i stk. 2
omhandlede dokumenter i original.

§ 5. Tilsynsmyndigheden foretager regelmæssig kontrol
med virksomheder eller anlæg, som forarbejder, behandler,
oplagrer eller transporterer produkter til andre samhandel-
slande. Kontrollen har til hensigt at undersøge, om produk-
ter, der skal indgå i samhandelen, opfylder betingelserne
herfor.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal, når der er begrundet
mistanke om at betingelserne ikke overholdes, foretage de
fornødne undersøgelser. Hvis mistanken bekræftes, træffer
tilsynsmyndigheden passende foranstaltninger, herunder
indskærpelse, påbud eller forbud.

Forhåndsanmeldelse m.m.

§ 6. Eksportører af produkter til et land i samhandelsom-
rådet skal senest 48 timer før udførslen anmelde udførslen
skriftligt til tilsynsmyndigheden. De 48 timer beregnes fra
modtagelsen af anmeldelsen inden for Fødevarestyrelsens
normale åbningstid.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse, når produkterne
1) skal ledsages af sundhedscertifikater, eller
2) er omfattet af et krav om TRACES-notifikation.

§ 7. Produkterne skal under transporten altid være ledsa-
get af foreskrevne dokumenter.

Betaling

§ 8. Et parti omfattet af § 4 må først frigives til udførsel,
når eksportøren har betalt omkostningerne i forbindelse med
udførselskontrollen efter gældende takster eller stillet den
fornødne sikkerhed for betaling af disse.

Foranstaltnings- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 9. Med mindre mere indgribende foranstaltninger er for-
skyldt efter anden lovgivning, kan der idømmes bøde til
den, der overtræder §§ 3-4, § 6, stk. 1, eller § 7.

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

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

Fødevarestyrelsen, den 15. april 2014

ESBEN EGEDE RASMUSSEN

/ Jan Thiele
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