
Import af fødevarer 

  واردات مواد غذائی
  مواد غذائی بايد چه شرايطی داشته باشند ودر صورت وارد کردن آن چه مراحل کاری را بايد دنبال کرد؟

Registrering som importør  

  بعنوان وارد کننده ثبت شدن 

بعنوان وارد کننده د بايد در اداره کل مواد غذائی يکنمواد غذائی وارد کشور) تجارتوارد کردن يا (اگر مايليد بمنظور فروش 
  .کننده بايد به اداره مواد غذائی منطقه در محل فرستاده شود تقاضای ثبت بعنوان وارد .ثبت شويد

   .در باالی صفحه ميتوانيد اداره مواد غذائی منطقه در محل خود را پيدا کنيد

-http://www.virk.dk/myndigheder/FVST/Foedevarevirksomhed_
            _Autorisation_eller_registrering_samt_ansoegning_efter_autorisationsbekendtgoerelsen_mv

   )تقاضای ثبتفرم (          

 til registrering Ansøgningsskemaet    

ANIMALSKE ELLER IKKE-ANIMALSKE FØDEVARER 
 

  مواد غذائی حيوانی و غيرحيوانی

 .بين موادغذائی حيوانی و غيرحيوانی فرق است ،د غذائیدر قانون موا

Animalske fødevarer  

خام حيوانی، گوشت، شير، تخم مرغ، ماهی، عسل و  يا درست شده از موادحاوی ، موادغذائی هستند که موادغذائی حيوانی
 .دنغيره باش

Ikke-animalske fødevarer  

  .، موادغذائی گياهی هستندیموادغذائی غيرحيوان

. برای موادغذائی حيوانی و غيرحيوانی متفاوت است ،شرايط وارد کردن و مراحلی که بايد در هنگام وارد کردن رعايت شوند
  . اين مقررات در بخش وارد کردن موادغذائی حيوانی و بخش وارد کردن موادغذائی غيرحيوانی تشريح شده است

در بخش وارد کردن موادغذائی مرکب مقررات . شامل هم موادغذائی حيوانی و هم غيرحيوانی باشد البته موادغذائی ميتواند
  .برای اين نوع موادغذائی توضيح داده شده است

SAMHANDEL ELLER IMPORT FRA TREDJELANDE 

  يا واردات از کشورهای سوم (samhandel) "تجارت"
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اين دو عبارت در تشريح  .و واردات از کشورهای سوم فرق گذاشته می شود "تجارت"در رابطه با وارد کردن موادغذائی بين 
  . شرايط وارد کردن موادغذائی بکاربرده می شوند

اگر صحبت از ماهی . ، وارد کردن مواد غذائی از کشورهای اتحاديه اروپا، نروژ و آنُدرا است (samhandel)"تجارت"
 . ق تجارتی ناميده ميشوندطدر جمع اين کشورها منا. ه ميشوندارت ناميداست، معامالت با جزاير فارو و ايسلند هم تج

Import fra tredjelande  

  . از کشورهای خارج از منطقه تجارتی است ات، واردواردات از کشورهای سوم

INDFØRSEL AF IKKE-ANIMALSKE FØDEVARER 

  وارد کردن موادغذائی غيرحيوانی

همان از نظر توليد و حفاظت د بطور کلی بايد نوم وارد ميشويا از کشورهای س مناطق تجارتیموادغذائی غيرحيوانی که از 
 . دارا هستند در بازار آزاد برای گردشهم  را داشته باشند که مواد مشابه توليد شده در دانمارک یشرايط

Egenkontrol  

د وار اين. اشندمی کنترل شخصی تضمين کنيد که موادغذائی بنا به قانون  از طريقکننده بايد د بعنوان وار – کنترل شخصی
برای . ، زمانيکه از اين کاالها در دانمارک استفاده می شودکننده است که مسئوليت وارد کردن موادغذائی را بعهده دارد

  :اطالعات بيشتر درباره کنترل شخصی اين سايت را مطالعه کنيد

  ejledning om virksomheders egenkontrol for aktiviteten import af fødevarer.V  

Hvor kan ikke-animalske fødevarer indføres 

  يرحيوانی را وارد کرداز کجا نميتوان موادغذائی غ

ها يا محل های کنترل برای وارد کردن موادغذائی غير حيوانی از طريق کانال  یبر خالف موادغذائی حيوانی در جمع شرايط
  .ميتوان چنين شرايطی تعيين کردويژه، در رابطه با محدوديت های . وجود ندارد صخا

  . وارد کرد تا در آنجا از آن استفاده بشود گيرندهستقيم به شرکت مبنابراين موادغذائی غيرحيوانی را ميتوان معموال 

Hvordan bliver de kontrolleret 

  چگونه کنترل می شوند

  .کنترل اداره موادغذائی منطقه بطور کلی همان کنترل شخصی خود وارد کننده و احتماال همراه با کنترل های تصادفی می باشد

  .عنوان کنترل توضيح داده شده است زيراصول کنترل موادغذائی 

Hvor står reglerne 

   مقررات کجا  ذکر شده است

اين مقررات زير عنوان . داشتی و مقررات کنترل عنوان شده استمقررات به ، کلی در مقررات موادغذائی قوانين
Fødevaresikkerhed  توضيح داده شده استدقيقتر.  
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  . محدوديت ها ذکر شده است اطالعيهر مورد وارد کردن موادغذائی غير حيوانی در احتمالی د ويژهمحدوديت های 

Anden lovgivning 

  قوانين ديگر

برای مثال درباره وارد کردن موادغذائی . توجه داشته باشيد که مقامات ديگر هم ميتوانند در اين زمينه قوانينی داشته باشند
  . مطالبی بخوانيد (Plantedirektoratet)مديريت گياهان اداره غيرحيوانی در سايت 

INDFØRSEL AF ANIMALSKE FØDEVARER 

  وارد کردن موادغذائی حيوانی

  .تفاوت زيادی بين مقررات وارد کردن موادغذائی از کشورهای سوم و مناطق تجارتی وجود دارد

Import fra tredjelande 
 

  واردات از کشورهای سوم

و  عمومیموادغذائی حيوانی که از کشورهای سوم وارد می شوند بايد يکسری شرايط در خصوص سالمتی حيوان، بهداشت 
در محل کنترل مرزی محلی که اين مواد توسط مقامات دامپزشکی مرزی اين کنترل  ودارا باشند  یکار توليد از نظر بهداشت

  . وارد منطقه تجارتی می شوند، انجام می گيرد

زير عنوان کنترل مرزی ميتوانيد توضيحات دقيقتری درباره شرايط وارد کردن، کنترل مرزی توسط مقامات دامپزشکی و  در
  . همچنين ليست محل های کنترل مرزی پيدا کنيد

نه استفاده باشد تا بتوان از آنها آزادا وجود يکسری شرايط برای موادغذائیميتواند بعالوه از نظر کيفيت، ترکيب يا عالمتگذاری 
  . يستکرد ولی اين شرايط مشمول کنترل مرزی مقامات دامپزشکی ن

Egenkontrol ved import fra tredjelande 
 

  کنترل شخصی در صورت وارد کردن از کشورهای سوم

کننده  شما هم بعنوان وارداما توسط مقامات دامپزشکی در مرز کنترل ميشوند،  ،گرچه مواد غذائی حيوانی از کشورهای سوم
کننده است که مسئوليت موادغذائی  اين وارد. هستند قانونبر طبق  بايد از طريق کنترل شخصی خود تضمين کنيد که موادغذائی

  برای اطالعات بيشتر درباره کنترل شخصی سايت. وارد شده و مورد استفاده در دانمارک را بعهده دارد

 .Vejledning om virksomheders egenkontrol for aktiviteten import af fødevarer   .را بخوانيد

Hvor kan fødevarerne indføres 

  موادغذائی را ميتوان در کجا وارد کرد

ل مرزی تأييد شده در کشورهای اتحاديه اروپا وارد موادغذائی حيوانی از کشورهای سوم بايد از طريق يکی از محل های کنتر
  .به محل کنترل مرزی اطالع داد ،هميشه بايد قبل از ورود کاال. دناتحاديه اروپا شو
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  .زير عنوان کنترل مرزی ميتوانيد ليست محل های کنترل مرزی را پيدا کنيد

Hvor står reglerne 

  مقررات در کجا نوشته شده است

کنترل دامپزشکی و مقررات کنترل  اطالعيهد، در ندغذائی حيوانی که از کشورهای سوم وارد ميشومقررات کنترل موا
  .ذکر شده است دامپزشکی

  .محدوديت ها ذکر شده است اطالعيهمحدوديت های ويژه در 

SAMHANDEL 
 

 (samhandel)" تجارت"

مستقيم به  معموال ول مقررات مشترک را ميتوانديگر در منطقه تجارتی و مشم از يک کشور دريافت شده موادغذائی حيوانی
  . شرکت گيرنده فرستاد تا در آنجا بکار برده شود

Egenkontrol ved samhandel 
 

  "تجارت"کنترل شخصی در صورت 

 اين وارد. کنترل شخصی خودتان تضمين کنيد که مواد غذائی بنا بر ضوابط قانونی باشند شما بعنوان وارد کننده بايد از طريق
  . کننده است که مسئول مواد غذائی وارد شده و مورد استفاده در دانمارک می باشد

عالوه بر مقررات کلی در خصوص کنترل شخصی مقررات دقيقتری هم از نظر کنترل دريافت و ثبت وجود دارد که بايد در 
کنترل دامپزشکی  اطالعيهن مقررات در اي. صورت وارد کردن موادغذائی حيوانی از مناطق تجارتی به آنها توجه داشته باشيد

  .ذکر شده است

Hvor kan fødevarerne indføres 
 

  چگونه ميتوان موادغذائی را وارد کرد

به شرکت گيرنده وارد کرد تا در آنجا بکار " تجارتیمنطقه "ميتوان موادغذائی حيوانی را مستقيم از يکی از کشورهای  المعمو
  . برده شوند

کنترل دامپزشکی مقرراتی از نظر اعالم  اطالعيهبنابر  ،االهااشيد که در صورت وارد کردن بعضی کداشته بالبته بايد توجه 
  .قبلی وجود دارد

Hvor står reglerne 

  اين مقررات در کجا ذکر شده است

  . ن شده اندکنترل دامپزشکی عنوا اطالعيهوارد می شوند، در " تجارتی"مقررات کنترل موادغذائی حيوانی که از مناطق 
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  . محدوديت ها ذکر شده است اطالعيهمحدوديت های ويژه در 

SÆRLIGE RESTRIKTIONER FOR INDFØRSEL AF FØDEVARER 

  محدوديت های ويژه در خصوص وارد کردن موادغذائی

بنابر اروپا و  در اتحاديهبرای بعضی موادغذائی که در رابطه با وارد کردن آنها خطرات يا مشکالت ويژه مالحظه شده است، 
  .محدوديت های وارداتی در نظر گرفته شده است یتصميمات کميسيون

  .محدوديت ها جمع آوری شده است اطالعيههمه محدوديت ها در خصوص وارد کردن موادغذائی در 

INDFØRSEL AF SAMMENSATTE FØDEVARER 

  وارد کردن موادغذائی مرکب

اين ترکيب تعيين ميکند که آيا موادغذائی بايد بر طبق . وانی هم مواد گياهی استترکيبی از هم مواد حي ،از موادغذائی بخشی
و يا بر طبق مقررات موادغذائی غير  وارد کشور بشوندکنترل مرزی دامپزشکی با مقررات موادغذائی حيوانی، يعنی از جمله 

  . يوانیح

. کنترل دامپزشکی به اجرا گذاشته شده است طالعيهاکميسيون ذکر شده و در   EF/2007/275اين مقررات در تصميم شماره  
  قانون اصلی آنست که موادغذائی مرکب بايد کنترل مرزی دامپزشکی شوند، زمانيکه

 توليدات گوشتی داشته باشد •
تشکيل شده ) مثال توليدات لبنياتی، توليدات تخم مرغ يا توليدات ماهی(آن از يک توليد حيوانی ديگر % ۵٠دستکم  •

 .باشد

به . شوندبآن از مواد لبنياتی تشکيل شده هم کنترل دامپزشکی % ۵٠بعضی موارد بايد موادغذائی مرکب که کمتر از در 
  .رجوع شود II، قسمت  Iکنترل دامپزشکی، پيوست  اطالعيه

SPØRGSMÅL 
 

  سؤاالت

  .سؤاالت درباره وارد کردن موادغذائی بايد به اداره موادغذائی منطقه در محل رجوع شود

  .در محل خود پيدا کنيد را طريق لينک اداره موادغذائی منطقه در باالی صفحه ميتوانيد شعبه آن از

  

  

 


