Gældende fra 1. juli 2020
Fremgangsmåde ved ansøgning om godkendelse til eksport til særlige tredjelande og opførelse på
listen (gælder for virksomheder, der behandler eller oplagrer fødevarer)
A. Generelt
1) Virksomheden fremsender ansøgning om godkendelse til eksport til et særligt tredjeland til den
kontrolenhed, hvor virksomheden er hjemmehørende. Ansøgningen skal altid indeholde:
Virksomhedens navn, adresse, autorisationsnummer, samt de aktiviteter og/eller produkter, der fremgår
af listen til det land, som virksomheden ansøger om at blive opført på.
For nogle lande skal virksomheden udfylde eller besvare et særligt ansøgningsskema eller spørgeskema,
se nedenfor under punkt B. Skemaerne findes på fødevarestyrelsens hjemmeside.
2) Den relevante kontrolenhed vurderer, om virksomheden opfylder betingelserne for eksport til landet.
Herunder vil kontrolenheden vurdere, om virksomheden har et egenkontrolprogram, der er egnet til at
sikre og dokumentere overholdelse af tredjelandets særlige krav, jf. § 12.
3) Hvis betingelserne er opfyldt, indstiller kontrolenheden til Fødevarestyrelsens hovedkontor, at
virksomheden godkendes og optages på listen. Sammen med indstillingen indsender kontrolenheden
virksomhedens udfyldte ansøgningsformular, spørgeskema og/eller andet ansøgningsmateriale ved krav
om dette, jf. nedenstående.
4) Fødevarestyrelsens hovedkontor fremsender meddelelse til tredjelandets myndigheder.
Kræver opførelsen på listen, at tredjelandets myndigheder først skal godkende virksomheden til
aktiviteten, jf. nedenstående, afventer opførelsen på listen denne godkendelse.

5) Kontrolenheden meddeler virksomheden godkendelse i henhold til § 7, stk. 2, når virksomheden er
opført på listen.
Listen findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
B. Særlige forhold
1) Algeriet
Oksekød:
Opførelse på listen sker, når myndighederne i Algeriet har godkendt virksomheden. Godkendelsen kan
forudsætte inspektion fra fødevaremyndighederne i Algeriet.
2) Argentina
Svinekød og svinekødprodukter, fisk og fiskeprodukter samt mælkeprodukter:
Efter Fødevarestyrelsens meddelelse til Argentina jf. ovenstående punkt A. 3) opføres virksomheden på
listen tidligst 20 arbejdsdage efter den første i den efterfølgende måned.
a) For lagervirksomheder, herunder køle/fryselagre, gælder krav om godkendelse og opførelse på listen
ikke.
b) For virksomheder, der leverer råvarer til virksomheder, som er godkendte til eksport til Argentina,
med henblik på fremstilling af kød eller kødprodukter bestemt til eksport til Argentina, gælder krav om
godkendelse og opførelse på listen ikke.
3) Brasilien
Fisk og fiskeprodukter (undtaget akvakultur), mælkeprodukter, tarme, gelatine og kollagen:

Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af vejledningen på Fødevarestyrelsens
hjemmeside. Opførelse på listen sker, når de brasilianske myndigheder har godkendt virksomheden.
4) Canada
Ægprodukter, oksekød, svinekød, fjerkrækød og kødprodukter:
a) Virksomheden skal bruge en særlig ansøgningsformular, som findes på Fødevarestyrelsens
hjemmeside. Opførelse på listen sker, når de Canadiske myndigheder har godkendt virksomheden.
5) Chile
Oksekød og oksekødprodukter, svinekød og svinekødprodukter, mælkeprodukter, gelatine og kollagen:
Virksomheden skal bruge en særlig ansøgningsformular som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
Opførelse på listen sker, når de Chilenske myndigheder har godkendt virksomheden.
a) For lagervirksomheder, herunder køle/fryselagre, gælder krav om opførelse på listen ikke.
6) Colombia
Tørrede ægprodukter, svinekød og mælkeprodukter:
Virksomhedens ansøgning skal indeholde de oplysninger, der fremgår af vejledningen på
Fødevarestyrelsens hjemmeside. Opførelse på listen sker, når myndighederne i Colombia har godkendt
virksomheden.
a) For lagervirksomheder, herunder køle/fryselagre, gælder krav om opførelse på listen ikke.
7) Costa Rica
Mælkeprodukter, ægprodukter, gelatine og kollagen:

Opførelse på listen sker, når myndighederne i Costa Rica har godkendt virksomheden.
a) For lagervirksomheder, herunder køle/fryselagre, gælder ovenstående krav om godkendelse og
opførelse på listen ikke.
8) Filippinerne
Oksekød, svinekød, fjerkrækød og kødprodukter:
Opførelse på listen sker, når de Filippinske myndigheder har godkendt virksomheden.
9) Indonesien
Svinekød og svinekødprodukter:
Virksomheden skal bruge en særlig ansøgningsformular som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
Opførelse på listen sker, når de indonesiske myndigheder har godkendt virksomheden. Godkendelsen
kan forudsætte inspektion fra fødevaremyndighederne i Indonesien.
a) For lagervirksomheder, herunder køle-/fryselagre, gælder krav om opførelse på listen ikke.
10) Japan
Oksekød og oksekødprodukter samt svinekød og svinekødprodukter:
Opførelse på listen sker samtidig med Fødevarestyrelsens meddelelse til de japanske myndigheder, jf.
ovenstående punkt A. 3)
11) Kina
Svinekød og svinekødprodukter, oksekød, fisk og fiskeprodukter samt mælkeprodukter:

Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af vejledningen på Fødevarestyrelsens
hjemmeside.
Opførelse på listen sker, når de kinesiske myndigheder har godkendt virksomheden. Godkendelsen kan
for kødvirksomheder og virksomheder der fremstiller modermælkserstatning forudsætte inspektion fra
fødevaremyndighederne i Kina.
a) Krav om opførelse på listen gælder ikke for virksomheder, der eksporterer saltede tarme til Kina.
12) Malaysia
Svinekød og svinekødprodukter, fjerkrækød og mælkeprodukter:
Virksomheden skal bruge et ansøgningsskema, som findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
Opførelse på listen sker, når myndighederne i Malaysia har godkendt virksomheden. Godkendelsen kan
forudsætte inspektion fra fødevaremyndighederne i Malaysia.
a) For lagervirksomheder, herunder køle/fryselagre gælder ovenstående krav om godkendelse og
opførelse på listen ikke.
13) Mexico
Svinekød og svinekødprodukter:
Opførelse på listen sker, når de mexicanske myndigheder har godkendt virksomheden.
a) For virksomheder, der leverer råvarer af svinekød til fremstilling af proteinpulver i Danmark, gælder
krav om godkendelse og opførelse på listen ikke.
14) Panama

Mælkeprodukter:
Opførelse på listen sker, når myndighederne i Panama har godkendt virksomheden.
a) For lagervirksomheder, herunder køle/fryselagre, gælder ovenstående krav om godkendelse og
opførelse på listen ikke.
15) Rusland og den Eurasiske Økonomiske Union
Oksekød, svinekød, fjerkrækød, kødprodukter, fisk og fiskeprodukter samt mælkeprodukter:
Opførelse på listen sker, når myndighederne i Rusland evt. bistået af myndigheder fra lande i den
Eurasiske Økonomiske Union har godkendt virksomheden. Godkendelsen kan forudsætte inspektion fra
fødevaremyndighederne i Rusland og den Eurasiske Økonomiske Union.
a) Virksomheder, der opskærer kød eller fisk, skal ved udgangen af hvert kvartal orientere
Fødevarestyrelsen vedrørende underleverandører.
16) Saudi Arabien
Oksekød og oksekødprodukter samt fjerkrækød og fjerkrækødprodukter:
Opførelse på listen sker, når myndighederne i Saudi Arabien har godkendt virksomheden. Godkendelsen
kan forudsætte inspektion fra fødevaremyndighederne i Saudi Arabien.
17) Singapore
Æg og ægprodukter, oksekød og oksekødprodukter samt kølet (ikke-frosset) svinekød:
Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af vejledningen på Fødevarestyrelsens
hjemmeside. Opførelse på listen sker, når myndighederne i Singapore har godkendt virksomheden.

a) For lagervirksomheder, herunder køle/fryselagre, gælder krav om godkendelse og opførelse på listen
ikke.
18) Sydafrika
Oksekød, svinekød og fjerkrækød undtaget kødprodukter og tarme:
Opførelse på listen sker, når de sydafrikanske myndigheder har godkendt virksomheden.
a) For lagervirksomheder, herunder køle/fryselagre, gælder krav om godkendelse og opførelse på listen
ikke.
19) Sydkorea
Ægprodukter, svinekød og svinekødprodukter, oksekød, fjerkrækød og fjerkrækødprodukter samt
mælkeprodukter:
Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af vejledningen på Fødevarestyrelsens
hjemmeside. Opførelse på listen sker, når de sydkoreanske myndigheder har godkendt virksomheden.
Godkendelsen kan forudsætte inspektion fra fødevaremyndighederne i Sydkorea.
a) For lagervirksomheder uden køle/frysefaciliteter gælder krav om godkendelse og opførelse på listen
ikke.
20) Taiwan
Svinekød og svinekødprodukter:
Opførelse på listen sker samtidig med Fødevarestyrelsens meddelelse til Taiwans myndigheder, jf.
ovenstående punkt A. 3)

21) USA
Ægprodukter, oksekød, svinekød, fjerkrækød og kødprodukter, undtagen saltede tarme:
I forbindelse med ansøgningen skal virksomheden oplyse hvilke produktkategorier, der ønskes
eksporteret til USA. Oplysninger om USAs produktkategorier findes på Fødevarestyrelsens
hjemmeside.
Opførelse på listen sker samtidig med Fødevarestyrelsens meddelelse til USAs myndigheder, jf.
ovenstående punkt A. 3)
a) For virksomheder, der oplagrer emballeret kød eller emballerede kødprodukter egnet til eksport til
USA, men som ikke afsender produkterne direkte til USA, gælder krav om godkendelse og opførelse på
listen ikke.
22) Vietnam
Oksekød, svinekød, fjerkrækød, kødprodukter, fisk og fiskeprodukter:
Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af vejledningen på Fødevarestyrelsens
hjemmeside. Opførelse på listen sker, når myndighederne i Vietnam har godkendt virksomheden.
Godkendelsen kan forudsætte inspektion fra fødevaremyndighederne i Vietnam, særligt for spiselige
slagtebiprodukter.
Der kræves ikke godkendelse og opførelse på listen for:
a) Lagervirksomheder, herunder køle/fryselagre.

b) Virksomheder, der leverer råvarer til andre virksomheder med henblik på videre forarbejdning og
eksport til Vietnam, men som ikke selv eksporterer eller ønsker at eksportere animalske fødevarer til
Vietnam.

Fremgangsmåde ved ansøgning om ændring af godkendelse til eksport til særlige tredjelande
og/eller ændring i oplysninger på listen
Virksomheden fremsender ansøgning om ændring af godkendelse til eksport til et særligt tredjeland
og/eller ændring i oplysninger på listen (fx ændring af virksomhedens navn) til den kontrolenhed, hvor
virksomheden er hjemmehørende.
Ansøgningen skal indeholde:
1) Virksomhedens nuværende navn, adresse, autorisationsnummer, samt de aktiviteter og/eller
produkter, der fremgår af listen til det land, som virksomheden er opført på.
2) Virksomhedens oplysning om ændringer af navn, adresse, autorisationsnummer, aktiviteter og/eller
produkter, som virksomheden ønsker gennemført på listen til det land, som virksomheden er opført på.
3) For visse lande skal virksomheden udfylde en særlig formular/skema ved ansøgning om ændringer.
Formularer/skemaer findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
4) Ved væsentlige ændringer i aktiviteter og/eller produkter, fysisk flytning af virksomheden mv. kan
der være behov for, at virksomheden udfylder og indsender en ny ansøgning eller spørgeskema, se
ovenstående ”Fremgangsmåde ved ansøgning om godkendelse til eksport til særlige tredjelande og
opførelse på listen”. Skemaerne findes på fødevarestyrelsens hjemmeside.

5) Oplysning om den ønskede dato for ikrafttræden af ændringen samt eventuelle supplerende
oplysninger.
6) Den relevante kontrolenhed vurderer, om virksomheden opfylder betingelserne for ændringerne.
7) Hvis betingelserne er opfyldt, indstiller kontrolenheden til Fødevarestyrelsens hovedkontor, at
ændringerne gennemføres på listen.
8) Fødevarestyrelsens hovedkontor fremsender meddelelse til tredjelandets myndigheder.
9) For de tredjelande, hvor landets myndigheder skal godkende virksomheden før opførelse på listen
sker, jf. ovenstående punkt B, vil ændringer på listen ligeledes først ske når tredjelandets myndigheder
har godkendt ændringen.

