
Bekendtgørelse for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske
produkter

I medfør af § 49, stk. 2 og 3, § 57 og § 69, stk. 3 og 4, i
anordning nr. 523 af 8. juni 2004 om ikrafttrædelse for Grøn-
land af lov om fødevarer m.m. og § 20, § 40 og § 41, stk. 2 og
3, i anordning nr. 524 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for
Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr, fast-
sættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omhandler bestemmelser for udsted-
else af certifikater for dyr og animalske produkter.

Stk. 2. Ved certifikater forstås i denne bekendtgørelse ve-
terinærcertifikater, veterinærdokumenter eller andre doku-
menter, herunder attester, der kræves i henhold til veterinær-
og fødevarelovgivningen, og som skal ledsage dyr og
animalske produkter.

Stk. 3. Ved en certifikatudsteder forstås i denne bekendt-
gørelse den embedsdyrlæge, eller enhver anden person, som
af Fødevarestyrelsen er bemyndiget til at udstede de i stk. 1
anførte certifikater.

§ 2. Certifikatudstederen skal i forbindelse med udstedelsen
af certifikater for dyr og animalske produkter basere denne på
en omhyggelig undersøgelse af grundlaget for certificeringen.

Stk. 2. Certifikatudstederen skal være upartisk og må ikke
have nogen direkte kommerciel interesse i de dyr eller pro-
dukter, for hvilke vedkommende udsteder certifikater, eller i
de bedrifter eller virksomheder, hvorfra dyrene eller produk-
terne stammer.

§ 3. Certifikatudstederen må ikke udstede certifikater, så-
fremt vedkommende ikke har det tilstrækkelige kendskab til
veterinærforskrifterne vedrørende de dyr eller produkter, der
skal certificeres, eller hvis vedkommende ikke er klar over
betydningen af indholdet af hvert enkelt certifikat.

Stk. 2. Certifikatudstederen må ikke certificere forhold, som
vedkommende ikke har personligt kendskab til, eller som ved-
kommende ikke kan skaffe sig vished om, jf. dog § 4.

Stk. 3. Certifikatudstederen skal sikre, at certifikatet og sen-
dingen kan sættes i forbindelse med hinanden.

Stk. 4. Certifikatudstederen skal sikre, at oplysningerne i
certifikatet er præcise og korrekte.

Stk. 5. Certifikatudstederen må ikke udstede blanke eller
ukomplette certifikater eller udstede certifikater, der vedrører

dyr eller produkter, som vedkommende ikke har undersøgt,
eller som vedkommende ikke længere har mulighed for at
kontrollere, jf. dog § 4. Hvis et certifikat udstedes på grundlag
af et andet certifikat, skal certifikatudstederen være i besid-
delse af det pågældende certifikat, jf. dog § 4.

§ 4. I de i § 3, stk. 2 og 5, nævnte tilfælde kan certifikatud-
stederen dog udstede certifikater, såfremt dette sker på grund-
lag af data:
1) Som er blevet certificeret i overensstemmelse med § 3

af:
a) En anden person, der er bemyndiget hertil af Fødeva-

restyrelsen, og som handler under certifikatudstede-
rens tilsyn, for så vidt certifikatudstederen kan
efterprøve rigtigheden af disse data,

b) en anden person, der er bemyndig hertil af en uden-
landsk kompetent myndighed, eller

c) skibsføreren på fangst- eller transportbåde for så vidt
angår landinger af fisk og fiskevarer (landingserklæ-
ringer), eller

2) som er opnået indenfor rammerne af overvågningssy-
stemerne, ved henvisning til officielt anerkendte kvali-
tetssikringsordninger eller gennem et epidemiovervåg-
ningssystem.

§ 5. Alle certifikater skal være udformet på dansk, på det
eller de officielle sprog i bestemmelseslandet og ved indførsel
til EU på det eller de officielle sprog i den EU-medlemsstat,
der gennemfører grænsekontrollen. En EU-medlemsstat kan
dog indvillige i at anvende et andet fællesskabssprog end sit
eget.

Stk. 2. Certifikater kan være ledsaget af en autoriseret over-
sættelse til det eller de pågældende sprog som nævnt i stk. 1.

Stk. 3 . Certifikatudstederen skal i mindst tre år opbevare en
kopi af alle de certifikater, vedkommende udsteder.

§ 6. Der idømmes bøde overfor den, der overtræder §§ 2-5.
Stk. 2. For overtrædelser, der begås af selskaber m.v. (juri-

diske personer), kan der pålægges selskabet som sådant bø-
deansvar.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2008.
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Fødevarestyrelsen, den 24. juni 2008

ANDERS MUNK JENSEN

/ Anette Haurum
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