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Vejledning om ansøgning om godkendelse til eksport af mælkeprodukter, herunder modermælkserstatning (infant formula) til Kina og ændring af eksisterende godkendelse.
Virksomheder der fremstiller og/eller oplagrer mælkeprodukter, herunder modermælkserstatning
med henblik på eksport til Kina skal godkendes til dette af Fødevarestyrelsen (FVST). FVST meddeler
godkendelsen når den kinesiske myndighed GACC har opført virksomheden på en liste over godkendte virksomheder1.
Ansøgning om godkendelse og ændring i en eksisterende godkendelse skal oprettes i GACC’s online
system CIFER. Fremgangsmåden er følgende:
Godkendelse af ny virksomhed:
1) FVST, International handel opretter ansøgningen i CIFER på baggrund af de oplysninger, virksomheden har givet i ansøgningsformularen – se denne. Den udfyldte ansøgningsformular
sendes i Wordformat til den kontrolenhed, som fører tilsyn med virksomheden. Kontrolenheden videresender formularen til FVST, International handel med kontrolenhedens indstilling.
Ansøgningsformularen indeholder alene de obligatoriske oplysninger. Virksomheden kan senere, efter oprettelse af ansøgningen, selv give supplerende frivillige oplysninger i CIFER.
2) Ved oprettelse af ansøgningen modtager FVST en adgangskode (sequence number) fra CIFER,
som FVST sender til virksomheden. Nummeret bruges af virksomheden til at logge ind i CIFER
med henblik på, at virksomheden kan indtaste yderligere krævede oplysninger, samt eventuelle frivillige oplysninger.
Vejledning til brug for virksomheden vedr. login og videre fremgangsmåde findes i den kinesiske CIFER vejledning, afsnit 2.
Link til CIFER: http://spj.customs.gov.cn/cifer/
CIFER fungerer i Google Chrome.
3) Virksomheden indtaster yderligere oplysninger. For visse produkter2 skal virksomheden give
tekniske oplysninger i formularer, som kan ses i CIFER. Virksomheden vedhæfter de udfyldte
skemaer i CIFER, jf. punkt 2.1.3-2.1.4 i den kinesiske CIFER vejledning.
Når virksomheden er færdig vælges View&Confirm i det sidste afsnit, og derefter ”Submit”.
Virksomheden modtager en bekræftelse på, at ansøgningen er registreret. Virksomheden
bedes give meddelelse til FVST, kontrolenheden, når dette er sket. Til brug for Fødevarestyrelsens journalisering skal de oplysninger, der er lagt ind i systemet, derudover sendes til Fødevarestyrelsen som PDF eller Word dokumenter.
4) FVST, kontrolenheden logger herefter ind i CIFER for at tjekke, at virksomheden har givet korrekte oplysninger. Er dette tilfældet giver kontrolenheden besked til International handel,
som derefter bekræfter ansøgningen i CIFER.
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Jf. Bekendtgørelse nr. 727 af 29/05/2020 om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer, § 7.
Disse produkter er mærket med ** i ansøgningsformularen.

Hvis FVST finder fejl i virksomhedens oplysninger vil FVST enten selv ændre oplysningerne,
eller sende ansøgningen i CIFER tilbage til virksomheden med et nyt sequence number. Er ansøgningen sendt tilbage til virksomheden skal virksomheden igen følge punkt 3.
5) De kinesiske myndigheder godkender herefter virksomheden, hvis alle krav er opfyldt. Godkendelse af en virksomhed til modermælkserstatningsprodukter vil dog derudover kræve, at
de kinesiske myndigheder foretager en fysisk inspektion på virksomheden for at verificere at
de kinesiske krav er overholdt og at Fødevarestyrelsen fører kontrol med det.
Ændring af eksisterende godkendelse:
Virksomheden udfylder ansøgningsformularen med de nye oplysninger, således som virksomheden
ønsker at være registreret fremover. Markér i formularen hvilke oplysninger som er ændret i forhold
til den eksisterende godkendelse (ændringer i navn, adresse, kontaktperson, aktiviteter eller produkttyper). Den udfyldte ansøgningsformular sendes i Wordformat til den kontrolenhed, som fører
tilsyn med virksomheden.
FVST sender et sequence number til virksomheden - se ovenstående punkt 2.
Efter log in i CIFER kan virksomheden se 8 sektioner hvor der findes oplysninger om virksomheden. I
alle sektioner skal virksomheden sørge for, at der står de korrekte oplysninger, herunder at de korrekte produkttyper er registreret. Virksomheden retter/ændrer oplysningerne hvor det er påkrævet.
For produkter mærket ** i ansøgningsformularen skal der udfyldes specielle skemaer, jf. punkt 2.1.32.1.4 i den kinesiske CIFER vejledning.
Når tilretningen er afsluttet vælges View and Confirm, og derefter Submit. Virksomheden bedes give
meddelelse til FVST, når dette er sket.
Den videre fremgangsmåde er som beskrevet i foregående punkt 4.
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