
Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes
veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter

heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter, der indføres fra et tredjeland

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

Område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omhandler grænsekontrolpro-
cedurer for veterinærkontrol af fiskevarer og levende mus-
linger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet
af disse biprodukter, der indføres fra et tredjeland.

§ 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, Grønland, Norge, Island,
Liechtenstein, Andorra, Færøerne og Schweiz. Disse
lande tilsammen betegnes samhandelsområdet. Føl-
gende områder 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: modtagelse i Grønland af fiskevarer og le-

vende muslinger m.m. samt produkter, som
a) er produceret i et andet samhandelsland, eller
b) har oprindelse i tredjelande, og som efter veteri-

nærkontrol er frigivet og videresælges fra modta-
gervirksomheden i et andet samhandelsland end
Grønland,

7) tredjelande: lande uden for samhandelsområdet,

8) parti: en mængde af produkter eller fiskevarer og le-
vende muslinger m.m. af samme type og forarbejd-
ningsgrad, som fremgår af det dokument, som ledsa-
ger det. Det skal endvidere hidrøre fra samme afsen-
der, transporteres med samme transportmiddel og væ-
re bestemt til en og samme modtager. Endelig skal det
præsenteres samlet for veterinærkontrol,

9) konformt parti: parti, som opfylder gældende lovgiv-
ning i Grønland for indførsel til fri omsætning i sam-
handelsområdet,

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

11) grænsekontrollen: grænsedyrlægen eller særligt ud-
dannede officielle personer, udpeget af Fødevaresty-
relsen, der er ansvarlige for at gennemføre veterinær-
kontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. be-
stemt til konsum på grænsekontrolstederne i de havne,
hvor fiskene landes,

12) den kompetente myndighed: Fødevarestyrelsen eller
andre landes tilsvarende autoriteter på fø-devare- og
veterinærområdet,

13) importør: en person eller virksomhed hjemmehørende
i Grønland, som foranlediger indførsel eller samhan-
delsmodtagelse af produkter eller af fiskevarer og le-
vende muslinger m.m., og som er registreret som im-
portør hos Fødevarestyrelsen i henhold til bekendtgø-
relse for Grønland om fødevarevirksomheder (fødeva-
revirksomhedsbekendtgørelsen) eller iht. bekendtgø-
relse for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel
af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger
m.m. og produkter fremstillet af disse biprodukter,

14) den ansvarlige for partiet: importøren eller en person
eller virksomhed hjemmehørende i Grønland, som,
bemyndiget af importøren, foretager indførsel af et
specifikt parti,

15) veterinær toldklarering: overgang til fri omsætning
som defineret i artikel 79 i forordning (EØF) nr.
2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks,

16) CVED: det fælles veterinærdokument til brug ved
indførsel, som beskrevet i bilag 3,
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17) 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,

18) 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.

Veterinærkontrol

§ 3. Dokumentkontrollen af produkter hhv. fiskevarer og
levende muslinger m.m. skal foretages i henhold til nærvæ-
rende bekendtgørelses bilag 1, herunder kontrol af at fore-
skrevne dokumenter overholder de generelle principper for
certificering som fastlagt i bilag 4.

Stk. 2. De laboratorieundersøgelser og -analyser af offici-
elle prøver, som er fastlagt i veterinærkontrolcirkulæret, skal
foretages i henhold til nærværende bekendtgørelses bilag 2.

Meddelelse om partiers ankomst ved hjælp af det fælles
veterinærdokument til brug ved import

§ 4. Den ansvarlige for partiet skal inden partiets fysiske
ankomst til samhandelsområdet underrette det relevante
grænsekontrolsted om partiets ankomst ved hjælp af et
CVED.

Stk. 2. Den ansvarlige for partiet skal udfylde og under-
skrive CVED’ets del 1 og fremsende dette i original til
grænsekontrolsted.

Stk. 3. Uden at dette tilsidesætter stk. 1 kan oplysningerne
i CVED’ets del 1 efter aftale med grænsekontrolstedet for-
håndsanmeldes i TRACES. I så fald skal de elektronisk af-
givne oplysninger være i overensstemmelse med kravene i
del 1 i CVED-modellen.

Procedure, som skal følges efter gennemførelse af
veterinærkontrollen

§ 5. Når den veterinærkontrol, som kræves iht. bekendt-
gørelse for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af
fiskevarer og levende muslinger m.m. til konsum hhv. be-
kendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved indfør-
sel af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m.
og produkter fremstillet af disse biprodukter er gennemført,
udfyldes CVED’ets del 2 af grænsekontrollen.

Stk. 2. Det originale CVED for partier, for hvilke der er
foretaget veterinær toldklarering, skal bestå af del 1 og 2,
behørigt udfyldt og underskrevet.

Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal underrette toldmyn-
dighederne ved grænsekontrolstedet om den veterinære told-
klarering af partiet, som angivet i stk. 1, ved at indsende
CVED’et i original eller elektronisk.

Stk. 4. Når partiet er toldklareret, skal den ansvarlige for
partiet sikre, at CVED’et i original ledsage partiet, til det når
frem til den første bestemmelsesvirksomhed.

Stk. 5. Grænsekontrollen skal sende en kopi af CVED’et
til den person, som er ansvarlig for fragten.

Stk. 6. Grænsekontrollen opbevarer det originale veteri-
nærcertifikat eller anden sundhedsdokumentation udstedt af
tredjelandets kompetente myndigheder, som ledsager partiet
ved ankomsten, samt en kopi af CVED’et i mindst 3 år. Ved
partier i transit eller ikke-konforme partier, som midlertidigt
opbevares på et lager i en frizone, et toldoplag eller en
skibsproviantvirksomhed og hvis endelige bestemmelsessted
ligger uden for samhandelsområdet, skal de originale fore-
skrevne dokumenter, der ledsager partiet ved ankomsten,
imidlertid følge partiet, og kun kopier heraf skal opbevares
på grænsekontrolstedet.

Procedure, som skal følges, hvis der er foretaget veterinær
toldklarering af partiet, men hvor dette stadig er under

toldtilsyn

§ 6. Den ansvarlige for partiet skal sikre, at partier, som er
blevet veterinærkontrolleret på grænsekontrolstedet med po-
sitivt resultat, men fortsat er under toldtilsyn og overgår til
fri omsætning på et senere tidspunkt, følger de i stk. 2, 3 og
4 angivne procedurer.

Stk. 2. Så længe partiet er under toldtilsyn i en eller flere
virksomheder, skal den ansvarlige for partiet sikre, at det
originale CVED ledsager partiet, indtil fortoldningen.

Stk. 3. Ved den første fortoldning skal den ansvarlige for
partiet forevise det originale CVED til det toldkontor, som
har toldansvaret for den virksomhed, hvor partiet befinder
sig. Dette kan foretages elektronisk med Fødevarestyrelsens
godkendelse.

Stk. 4. Hvor der er anmodet om fortoldning i henhold til
stk. 3, skal den ansvarlige for partiet
1) opbevare en kopi af CVED-et, som ledsager partiet,
2) registrere datoen for modtagelse af partiet og
3) registrere datoen for den veterinære toldklarering eller

de forskellige datoer herfor, hvis partiet er opdelt, jf. §
7.

Procedure, som følges, hvis de konforme partier, som er
under toldtilsyn, er opdelte

§ 7. Hvis et konformt parti, som omhandlet i § 6, stk. 1, er
opdelt, skal den ansvarlige for partiet sørge for at forevise
det originale CVED for tilsynsmyndigheden, som er ansvar-
lig for den virksomhed, hvor partiet opdeles.

Stk. 2. Skattestyrelsen, Departementet for Finanser, Grøn-
lands Selvstyre, kan udstede en bekræftet kopi af det origi-
nale CVED, som ledsager de enkelte delpartier, hvor oplys-
ninger om ændringer i kvantitet eller vægt er markeret.

Stk. 3. Skattestyrelsen kan forlange, at lederen af den
virksomhed, hvor partiet opdeles, skal føre register over de
forskellige dele af partiet for at sikre disses sporbarhed.

Stk. 4. Lederen af den i stk. 2 nævnte virksomhed, hvor
partiet opdeles, skal opbevare det i stk. 3 omhandlede regis-
ter og kopier af CVED’et i mindst tre år fra den dato, hvor
den sidste del af partiet er fraført virksomheden. Registret
og kopierne skal forevises Skattestyrelsen på forlangende.
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Koordinering med andre håndhævelsesinstanser

§ 8. For at sikre at alle partier, der indføres i samhandel-
sområdet, underkastes veterinærkontrol, skal Fødevaresty-
relsen og de enkelte samhandelslandes grænsedyrlæger ko-
ordinere indsatsen med andre håndhævelsesinstanser, herun-
der Skattestyrelsen, således at alle relevante oplysninger
vedrørende indførelse af de pågældende partier indsamles.
Det gælder især:
1) oplysninger, som er tilgængelige for toldmyndigheder-

ne,
2) oplysninger om skibs- og flymanifester og
3) andre informationskilder, som er tilgængelige for

skibs-, og lufttransportvirksomheder.

Adgang til databaser og integration af
informationsteknologiske systemer

§ 9. I forbindelse med § 8 skal Fødevarestyrelsen have
adgang til de databaser, eller relevante dele heraf, som er til-
gængelige for Skattestyrelsen.

Stk. 2. De informationsteknologiske systemer, som anven-
des af Fødevarestyrelsen, bør, med forbehold for datasikker-
hed, integreres med Skattestyrelsens og med de erhvervsdri-
vendes relevante systemer, i det omfang det er muligt og

hensigtsmæssigt, for at øge hastigheden i informationsover-
førslen.

Anvendelse af elektroniske certifikater

§ 10. Fremstilling, anvendelse, overførsel og opbevaring
af CVED’et i de forskellige situationer, som er beskrevet i
denne bekendtgørelse, kan foregå i TRACES.

Foranstaltninger m.m.

§ 11. Med mindre mere indgribende foranstaltninger er
forskyldt efter anden lovgivning, kan der idømmes bøde til
den, der
1) overtræder § 4, stk. 1-2, § 5, stk. 3-4, § 6, stk. 1-2, stk.

3, 1. pkt., eller stk. 4, eller § 7, stk. 1, eller stk. 4 eller
2) misligholder aftale med grænsekontrollen indgået efter

§ 4, stk. 3.
Stk. 2. Selskaber m.v. (juridiske personer) kan pålægges

bøde efter stk. 1.

Ikrafttrædelse

§ 12. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 25. april
2014.

Fødevarestyrelsen, den 15. april 2014

ESBEN EGEDE RASMUSSEN

/ Jan Thiele
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Bilag 1
Den i § 3, stk. 1, nævnte dokumentkontrol

Følgende bestemmelser anvendes ved dokumentkontrol af tredjelandspartier:
1. Grænsekontrollen skal for hvert parti kontrollere den gældende toldmæssige bestem-

melse eller anvendelse, som varerne er angivet til.
2. Foreskrevne dokumenter, der skal ledsage et parti med oprindelse i et tredjeland og

forevises for grænsekontrollen, skal kontrolleres med henblik på at få bekræftet:
a) at det drejer sig om et originalt certifikat eller dokument
b) at det vedrører et tredjeland eller en del af et tredjeland, der har tilladelse til at

eksportere til samhandelsområdet iht. den grønlandske lovgivning
c) at dets form og indhold er i overensstemmelse med de krav, der er fastsat for det

pågældende produkt og tredjeland
d) at det overholder de generelle principper for certificering som fastlagt i bilag 4
e) at det er blevet fuldstændigt og korrekt udfyldt
f) at det vedrører en virksomhed eller et skib, der har tilladelse eller er registreret til

at eksportere til samhandelsområdet
g) at det er forsynet med den certifikatudstedende embedsdyrlæges eller, hvis det

tillades i henhold til det foreskrevne dokument, den certifikatudstedende officiel-
le inspektørs håndskrevne underskrift og hans/hendes navn og stilling læseligt
angivet med trykte bogstaver samt tredjelandets officielle stempel i farve, der af-
viger fra de øvrige angivelser på certifikatet, eller at der ved elektroniske certifi-
kater anvendes et sikkert system til underskrift og stempling

h) at del 1 i CVED’et er korrekt udfyldt, og at oplysningerne i dette stemmer over-
ens med oplysningerne i andre relevante officielle dokumenter, som ledsager
sendingen.
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Bilag 2
Den i § 3, stk. 2, nævnte laboratoriekontrol

Følgende regler anvendes ved laboratorieundersøgelse af tredjelandspartier:
1. Fødevarestyrelsen underkaster partier, der frembydes til import, en overvågningsplan

med henblik på at overvåge, hvorvidt de grønlandske bestemmelser overholdes, navnlig
til påvisning af restkoncentrationer, patogener og andre stoffer, der er skadelige for
mennesker, dyr eller miljøet. Disse overvågningsplaner skal være baseret på partiernes
egenskaber og den risiko, som de udgør, under hensyntagen til alle relevante overvåg-
ningsparametre som hyppigheden og antallet af indkomne partier og resultatet af tidli-
gere overvågning.

2. I de tilfælde, hvor der tages stikprøver i forbindelse med de i punkt 1 omtalte overvåg-
ningsplaner, og der ikke er mistanke om umiddelbar fare for folkesundheden eller dyre-
sundheden, kan det undersøgte parti overgå til fri omsætning, før resultaterne af labora-
torieundersøgelsen foreligger. Under alle omstændigheder skal CVED’et, som ledsager
partiet, påtegnes i overensstemmelse hermed, og den kompetente myndighed på be-
stemmelsesstedet underrettes i henhold til TRACES.

3. Når laboratorieundersøgelserne foretages på grund af mistanke om uregelmæssigheder,
tilgængelige oplysninger, forudgående underretning fra det hurtige varslingssystem for
fødevarer og foder (RASFF) eller som en beskyttelsesforanstaltning, og hvis en under-
søgelse vedrører et stof eller et patogen, der udgør en direkte eller umiddelbar risiko for
folkesundheden eller dyresundheden, skal grænsekontrollen på det grænsekontrolsted,
der har foretaget undersøgelsen, eller Fødevarestyrelsens hovedkontor, udsætte den ve-
terinære toldklarering og partiets overgang til fri omsætning, indtil resultaterne af labo-
ratorieundersøgelsen foreligger. I mellemtiden skal partiet forblive under myndigheder-
nes kontrol og under ansvar af grænsekontrollen, som har foretaget veterinærkontrol-
len.

4. Fødevarestyrelsen, underretter månedligt Kommissionen om positive og negative resul-
tater af laboratorieundersøgelser, som er udført på deres grænsekontrolsteder.
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Bilag 3
Det fælles veterinærdokument til brug ved import (CVED)

En model af CVED'et findes i bilag III til forordning (EF) nr. 136/2004 om procedurer for EF-grænsekon-
trolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, hvoraf vejledningen i udfyldelsen af CVED'et og-
så fremgår.
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Bilag 4
Generelle principper for certificering

1. Repræsentanten for afsendelselsestredjelandets kompetente myndighed, der udsteder et
certifikat, som skal ledsage et parti produkter eller fiskevarer og levende muslinger
m.m., skal underskrive og datere certifikatet og sikre, at det er forsynet med et officielt
stempel. Hvis certifikatet består af mere end et ark, gælder dette krav for hvert ark.

2. Certifikaterne skal være udformet på dansk eller engelsk, eller være ledsaget af en
autoriseret oversættelse til et af de pågældende sprog.

3. Ved import i samhandelsområdet skal partiet være ledsaget af det originale certifikat.
4. Certifikaterne skal bestå af følgende:

a) et enkelt ark papir, eller
b) to eller flere sider, som er en del af et integreret og udeleligt ark papir, eller
c) en sekvens af sider, der er nummereret, så det fremgår, at der er tale om en be-

stemt side i en finit sekvens (f.eks. »side 2 ud af 4 sider«).
5. Certifikater skal have ét enkelt identifikationsnummer. Når certifikatet består af en se-

kvens af sider, anføres dette nummer på hver side.
6. Certifikatet skal udstedes, før det parti, som det vedrører, forlader afsendelseslandets

kompetente myndigheds kontrol.
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