
Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og
inspektionscentre

I medfør af § 49, stk. 2, §§ 58-60 og § 69, stk. 3, i anord-
ning nr. 523 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af
lov om fødevarer m.m. og §§ 20-22 og § 41, stk. 2, i anord-
ning nr. 524 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af
lov om sygdomme og infektioner hos dyr fastsættes:

Afsnit I
Bekendtgørelsens område og definitioner

Kapitel 1

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser for operatø-
rers etablering og drift af veterinære grænsekontrolsteder og
veterinære inspektionscentre i tilknytning til eksisterende
veterinære grænsekontrolsteder med henblik på veterinær-
kontrol ved import af fiskevarer og levende muslinger m.m.
samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse bi-
produkter.

Stk. 2. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter skal
råde over de faciliteter, det personale og det udstyr og an-
vende de procedurer, der er fastsat i denne bekendtgørelse,
herunder bilag 1-2, for at blive godkendt og optaget på den i
§ 2, nr. 9, omhandlede liste og for at bevare godkendelsen.

Stk. 3. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter skal
konstrueres således, at kontrolfaciliteterne er lette at vedli-
geholde, og der sikres et passende hygiejneniveau.

§ 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) 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,

6) 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,
7) samhandel: modtagelse i Grønland af

a) partier, som i en virksomhed i et samhandelsland
er blevet sundheds- eller identifikationsmærket i
henhold til fællesskabsbestemmelserne eller

b) partier med oprindelse i tredjelande, som ved ind-
førsel til EU er godkendt til fri omsætning,

8) tredjelande: lande uden for samhandelsområdet,
9) grænsekontrolsted: et kontrolsted, der er godkendt af

EU-kommissionen til at foretage veterinærkontrol ved
ankomst af fødevarer og/eller biprodukter af fødevarer
og produkter fremstillet af disse biprodukter fra tred-
jelande til samhandelsområdet, og som er opført på li-
sten i bilag I til Kommissionens beslutning nr.
2009/821/EF om fastlæggelse af en liste over god-
kendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den
kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæ-
reksperter, og af veterinærenhederne i Traces,

10) inspektionscenter: et kontrolsted, der er godkendt af
Fødevarestyrelsen til at foretage veterinærkontrol ved
ankomst af fødevarer og/eller biprodukter af fødevarer
og produkter fremstillet af disse biprodukter fra tred-
jelande til samhandelsområdet, og som er opført den i
nr. 9 omhandlede liste. Et inspektionscenter skal være
tilknyttet et godkendt grænsekontrolsted og skal være
beliggende i umiddelbar nærhed af grænsekontrolste-
det således, at inspektionscentret påviseligt er under
grænsedyrlægens eller grænsekontrollens kontrol,

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

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

13) operatører: havne, lufthavne, erhvervsorganisationer,
handelsstandsforeninger, virksomheder, færgeruter el-
ler andre private interessenter,

14) CVED (Veterinærkontrolcertifikat): det to-sidede do-
kument, jf. bekendtgørelse for Grønland om procedu-
rer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fi-
skevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter
heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter, der
indføres fra et tredjeland, og som angiver, at der an-
kommer et parti til veterinærkontrol. Del 1 er til im-
portørens forhåndsanmeldelse, mens del 2 er forbe-
holdt grænsekontrollens dokumentation for veterinær-
kontrol og afgørelse om partiets lovlighed,

15) harmoniserede partier: partier for hvilke EU har fast-
sat hygiejneregler,

16) ikke-harmoniserede partier: partier for hvilke EU ikke
har fastsat hygiejneregler,

17) animalsk affald: fiskevarer og levende muslinger
m.m. fra skibe og fly, der har været i international tra-
fik samt afviste partier og rester af disse fra veterinær-
kontrollen ved grænsekontrolsteder,

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.

Afsnit II
Veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre

Kapitel 2
Beliggenhed

§ 3. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter skal væ-
re beliggende i umiddelbar nærhed af det sted, hvor partier-
ne med oprindelse i tredjelande føres ind i Grønland og i et
område, som er udpeget eller godkendt af toldmyndigheder-
ne i henhold til artikel 38, stk. 1, litra a-b, i forordning
(EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks.

Stk. 2. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter i en
vis afstand fra det sted, hvor partier med oprindelse i tredje-
lande føres ind i Grønland, kan dog accepteres, hvis det på
grund af geografiske forhold, f.eks. lossekaj, er nødvendigt.

Stk. 3. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter skal
ledes af en grænsedyrlæge, som er ansvarlig for kontrollen.
Er grænsekontrolstedet eller inspektionscentret kun god-
kendt til fiskevarer og levende muslinger mv. til konsum
kan grænsekontrolstedet eller inspektionscentret ledes af en
særligt uddannet officiel person, som er udpeget af Fødeva-
restyrelsen, jf. § 2, nr. 12. Grænsedyrlægen kan lade sig bi-
stå af særligt uddannet hjælpepersonale.

Kapitel 3
Etablering, drift og finansiering

§ 4. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter må først
tages i anvendelse, når det er godkendt af EU-kommissionen
og opført på den i § 2, nr. 9, omhandlede liste.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af et grænsekontrol-
sted eller et inspektionscenter i tilknytning til et godkendt
grænsekontrolsted indsendes sammen med en målfast teg-
ning over faciliteterne til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Når Fødevarestyrelsen vurderer, at det planlagte
grænsekontrolsted eller inspektionscenter opfylder reglerne i
denne bekendtgørelse, indstiller Fødevarestyrelsen til EU-
kommissionen, at grænsekontrolstedet henholdsvis inspekti-
onscentret kan godkendes og optages på den i § 2, nr. 9, om-
handlede liste.

Stk. 4. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter, der
er godkendt og opført på den i § 2, nr. 9, omhandlede liste,
må endvidere først tages i anvendelse, når det er blevet auto-
riseret af tilsynsmyndigheden i henhold til reglerne i be-
kendtgørelse for Grønland om fødevarevirksomheder.

Stk. 5. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter, der
er godkendt og opført på den i § 2, nr. 9, omhandlede liste,
og som ønsker at kontrollere biprodukter af fiskevarer og le-
vende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse bi-
produkter, må endvidere først tages i anvendelse, når det er
blevet autoriseret/godkendt af tilsynsmyndigheden til kon-
trol og oplagring af disse partier.

§ 5. Operatøren foretager selv de fornødne investeringer i
forbindelse med etablering, indretning og drift af et grænse-
kontrolsted eller et inspektionscenter.

Stk. 2. Det påhviler operatøren for egen regning at sørge
for, at grænsekontrolstedet og inspektionscentret til enhver
tid opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse samt EU's
betingelser1) for godkendte grænsekontrolsteder og inspekti-
onscentre.

Stk. 3. Operatøren skal uden omkostninger for Fødevare-
styrelsen stille grænsekontrolstedets og inspektionscentrets
lokaler, faciliteter samt teknisk og administrativt udstyr til
rådighed for Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Operatøren kan opkræve betaling til dækning af si-
ne udgifter i henhold til stk. 1-3 hos importørerne, som an-
vender kontrolfaciliteterne.

§ 6. Kontrolfaciliteterne på godkendte grænsekontrolste-
der og inspektionscentre skal være konstrueret og udstyret i
overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse.
Herefter skal de vedligeholdes og drives i overensstemmelse
med kravene i denne bekendtgørelse.

Afsnit III
Tilsyn samt suspendering og tilbagekaldelse

Kapitel 4
Tilsyn og tilbagekaldelse af veterinære grænsekontrolsteder

og inspektionscentre

§ 7. Fødevarestyrelsen fører tilsyn med, at operatøren
overholder de i § 5, stk. 2, og § 6, nævnte betingelser.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen fører endvidere tilsyn med
grænsekontrolsteder og inspektionscentre, der er autoriseret,
godkendt eller registreret som fødevarevirksomheder hen-
holdsvis anlæg for animalske biprodukter og produkter, der
er fremstillet af disse biprodukter.
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§ 8. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og navnlig
for at beskytte folke- og dyresundheden suspendere godken-
delsen af et grænsekontrolsted og et inspektionscenter og i
den forbindelse fastsætte vilkår for suspenderingen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan indstille til EU-kommissio-
nen, at en godkendelse tilbagekaldes, såfremt betingelserne
for godkendte grænsekontrolsteder og inspektionscentre ik-
ke er opfyldt, eller hvis grænsekontrolstedet eller inspekti-
onscentret alene benyttes i meget begrænset omfang. Føde-
varestyrelsen kan i den forbindelse fastsætte vilkår for tilba-
gekaldelsen af godkendelsen.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen yder ikke operatøren kompensa-
tion i forbindelse med suspendering eller tilbagekaldelse i
henhold til stk. 1 eller 2.

Stk. 4. Ved suspendering eller tilbagekaldelse i henhold til
stk. 1 eller 2 vil grænsekontrolstedet eller inspektionscentret
alene kunne genoptages på den i § 2, nr. 9 omhandlede liste,
efter proceduren i § 4.

Afsnit IV

Kapitel 5

Sanktions- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 9. Med mindre mere indgribende foranstaltninger er for-
skyldt efter anden lovgivning, kan der idømmes bøde til
den, der
1) overtræder § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, stk. 4, eller stk. 5, § 5,

stk. 2-3, eller § 6, eller
2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 8, stk. 1 eller 2,

2. pkt.
Stk. 2. Selskaber m.v. (juridiske personer) kan pålægges

bøde efter stk. 1.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. april 2014.

Fødevarestyrelsen, den 15. april 2014

ESBEN EGEDE RASMUSSEN

/ Jan Thiele
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1) Som de fremgår af beslutning nr. 2001/812/EF om betingelserne for godkendelse af grænsekontrolsteder, der er ansvarlige for veterinærkontrol af tredje-
landsprodukter, som føres ind i EF, som ændret.
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Bilag 1
Betingelser for godkendelse af EU-grænsekontrolsteder

For at kunne opnå EU-godkendelse skal et grænsekontrolsted råde over:
- det personale, der er nødvendigt for at føre kontrol med de dokumenter (sundheds- eller hygiejne-

certifikat eller ethvert andet dokument som foreskrevet i EF-bestemmelserne), der ledsager partier-
ne

- tilstrækkeligt mange dyrlæger/særligt uddannede officielle personer, jf. § 2, nr. 12, og særligt ud-
dannede medhjælpere til, at de i forhold til den mængde partier, der skal behandles på grænsekon-
trolstedet, kan kontrollere, at partierne svarer til ledsagedokumenterne, samt gennemføre fysisk
kontrol med partier

- tilstrækkeligt personale til at udtage og behandle stikprøver fra partier, som frembydes på et givet
grænsekontrolsted

- tilstrækkeligt rummelige lokaler til det personale, der skal varetage veterinærkontrollen
- et lokale og egnede hygiejniske anlæg til rutinemæssige analyser og prøveudtagning i henhold til

denne bekendtgørelse
- et lokale og egnede hygiejniske anlæg til at udtage og behandle stikprøver til rutinekontrol (mikro-

biologiske normer)
- et specialiseret laboratorium, som kan udføre særlige analyser af prøver udtaget på dette kontrolsted
- lokaler og køleanlæg til oplagring af partier, som er udvalgt til analyse, og partier som grænsekon-

trollen ikke har tilladt bragt i fri omsætning
- egnet udstyr til hurtig udveksling af oplysninger, navnlig med de øvrige grænsekontrolsteder (TRA-

CES)
- præcis adresse over en virksomhed, som er godkendt til at forbrænde eller medforbrænde afviste

partier eller animalsk affald.
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Bilag 2
Supplerende betingelser for godkendelse af grænsekontrolsteder

For at blive godkendt og opført på listen, jf. § 2, nr. 9, skal et grænsekontrolsted være konstru-
eret således, at der sikres et passende hygiejneniveau og undgås krydskontamination.
I rum på grænsekontrolstedet eller inspektionscentret, hvor der aflæsses, kontrolleres eller op-
lagres partier, skal der være:

- vægge med glatte afvaskelige overflader og gulve, som er lette at rengøre og desinfice-
re og har ordentligt afløb

- rene lofter, som er lette at rengøre
- tilstrækkelig naturlig eller kunstig belysning
- tilstrækkelig tilførsel af varmt og koldt vand i alle undersøgelseslokaler.

1. Teknisk udstyr
a) Grænsekontrolsteder og inspektionscentre skal til enhver tid mindst råde over

følgende:
- udstyr (eller adgang til udstyr) til vejning af partier, som skal kontrolle-

res
- udstyr til åbning og undersøgelse af partier, der frembydes til undersø-

gelse, f.eks. en boltsaks
- rengørings- og desinfektionsudstyr, som er anbragt på egnede steder og

afpasset efter kontrolstedets behov, eller dokumentation for, at rengørin-
gen og desinfektionen udføres af et selvstændigt rengøringsfirma, som
anvender et rengøringsprogram, der er godkendt af Fødevarestyrelsen

- udstyr til at styre temperaturen i temperaturregulerede rum.
b) I undersøgelseslokaler skal der mindst være:

- et arbejdsbord med glatte afvaskelige overflader, som er lette at rengøre
og desinficere

- udstyr til prøveudtagning, dvs. som minimum sav, kniv, saks, dåseåbner,
en anordning til udtagning af prøver af partier og prøvebeholdere

- forseglingstape og nummererede plomber eller etiketter, som er tydeligt
mærket, til sikring af sporbarhed

- et termometer til måling af både overflade- og centrumstemperatur, en
vægt og et pH-meter

- udstyr til optøning eller en mikrobølgeovn
- faciliteter til midlertidig opbevaring af prøver under temperaturkontrol

indtil afsendelsen til laboratoriet. Der bør også forefindes egnede behol-
dere til transport af disse prøver.

c) Grænsekontrolsteder og inspektionscentre, der kun er godkendt til kontrol af be-
stemte produktkategorier, skal have

- det i litra a) og b) nævnte udstyr, der er relevant for de partier, som
grænsekontrolstedet eller inspektionscentret håndterer.

2. Personale
a) Grænsekontrolsteder skal drives under grænsekontrollens ansvar, og myndighe-

den skal være til stede på grænsekontrolstedet og inspektionscentrene under
kontrollen af partier. Kontrolstedet skal have tilstrækkeligt personale til at udfø-
re den kontrol, der kræves på grænsekontrolstedet.

b) Grænsekontrollen kan lade sig bistå af særligt uddannede medhjælpere, der ar-
bejder under hans eller hendes ansvar, i forbindelse med følgende opgaver:
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i) kontrol af dokumenter
ii) udførelse af identitetskontrol og fysisk kontrol, prøveudtagning og al-

mindelige analyser
iii) administrative opgaver og procedurer.

Grænsedyrlægen skal føre bog over den uddannelse, personalet har fået i veterinærkon-
trol.

3. Dokumentation
Grænsekontrolstedet skal have adgang til følgende dokumentation:

a) en ajourført liste over de tredjelande eller dele af tredjelande, der har tilladelse
til at sende partier til samhandelsområdet

b) kopier af samhandelslandenes forskellige forskrifter for sundhedscertifikater og
hygiejnecertifikater eller ethvert andet dokument, der skal ledsage tredjelands-
partier, som sendes til et samhandelsland

c) en ajourført liste over de tredjelandsvirksomheder, der har tilladelse til at sende
partier til samhandelsområdet, eller over nationale godkendte virksomheder, når
det gælder ikke-harmoniserede partier

d) kopier af eventuelle beslutninger om forbud mod eller begrænsning af importen
af partier til samhandelsområdet

e) en ajourført liste over godkendte grænsekontrolsteder i hele samhandelsområdet
med alle foreliggende oplysninger om disse kontrolsteder

f) en aktuel liste over de frizoner, frilagre og toldoplag samt skibsproviantvirksom-
heder, der er godkendt af Skattestyrelsen, Departementet for Finanser, Grøn-
lands Selvstyre, og over de importører, der på forhånd er registreret af Fødevare-
styrelsen som importør

g) en ajourført liste for det pågældende samhandelsland over de virksomheder, der
er godkendt til at modtage produkter som kanaliseret import

h) ajourførte udgaver af retsforskrifter om veterinærkontrol samt ajourførte udga-
ver for nedskrevne procedurer, der drejer sig om veterinærkontrol.

4 Registre
Følgende opbevares i elektronisk form eller i papirudgave, såfremt de pågældende
oplysninger ikke registreres i TRACES på grænsekontrolstedet:
a) ajourførte oplysninger om afviste partier, som ikke må importeres til eller føres

ind i samhandelsområdet, og som er blevet returneret; hver enkelt samhandels-
land giver de øvrige samhandelslande og Kommissionen alle oplysninger om de
returnerede partier; Fødevarestyrelsen sender disse oplysninger til hvert enkelt
grænsekontrolsted

b) et register som krævet i henhold til bilag 3 om fastsættelse af minimumsdata
med henblik på databaserne vedrørende partier, der føres ind i samhandelsområ-
det

c) et register over alle partier til konsum, der enten returneres i henhold til bilag 4,
destrueres eller godkendes af grænsekontrollen til anden anvendelse end kon-
sum; registret skal omfatte alle tilfælde, hvor grænsekontrollen har sat en frist
for den opfølgende handling, når varer afvises, sendes i transit eller kanaliseres,
og en opfølgning er påkrævet
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d) et register over alle prøver, der er udtaget på grænsekontrolstedet, indeholdende
oplysninger om den laboratorieundersøgelse, der er anmodet om, og resultaterne
(positive og negative) af disse undersøgelser

e) et register om mindre hyppig fysisk kontrol af bestemte partier, der skal indføres
fra tredjelande, jf. bilag 3 til Bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol
ved indførsel af fiskevarer og muslinger m.m. til konsum og bilag 3 til Bekendt-
gørelse for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af biprodukter af fiske-
varer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse biprodukter.
Registret kan eventuelt optræde i edb-format.

5. Procedurer
a) Myndighederne bestræber sig på at etablere et tæt samarbejde mellem de for-

skellige tjenester, der deltager i kontrollen af tredjelandspartier.
b) Al fysisk kontrol og identitetskontrol, bortset fra kontrol af plomber, skal foregå

i en kontrolfacilitet. Al kontrol udføres på en sådan måde, at der undgås kryds-
kontamination, og at der i givet fald tages hensyn til den kontrollerede tempera-
tur ved hvilken partierne transporteres. Uemballerede partier til konsum skal
kontrolleres i ly for vejrliget, og der skal sørges for hygiejnisk håndtering og be-
skyttelse af partierne under af- og pålæsning.

c) Grænsekontrollen skal mindst have kendskab til procedurerne for bortskaffelse
af animalsk affald, der aflæsses fra skibe i den havn, hvor grænsekontrolstedet
er beliggende. Tilsynsmyndigheden er ansvarlig for kontrollen med opsamling,
transport og destruktion af affald, der aflæsses fra skibe. Tilsynsmyndigheden
skal føre register over den udførte kontrol og konstaterede uregelmæssigheder.
Hvis bortskaffelsen sorterer under en anden myndighed, arbejder grænsekontrol-
len sammen med denne myndighed, herunder stiller al relevant information til
rådighed for den.

d) Grænsekontrollen skal have behørigt kendskab til eventuelle frizoner, frilagre,
toldoplag eller skibsprovianteringsvirksomheder i eller i umiddelbar nærhed af
det område, der henhører under grænsekontrolstedet. Der skal foretages regel-
mæssig kontrol på disse lagre eller hos disse skibsprovianteringshandlere, og et
register til dokumentation heraf skal opbevares på grænsekontrolstedets kontor.
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Bilag 3
Registrering af minimumsdata

Grænsekontrollen skal registrere følgende minimumsdata, såfremt de pågældende
data ikke registreres i TRACES på grænsekontrolstedet:
1. Identifikation af grænsekontrolstedet

Navnet på kontrolstedet samt kode
2. Identifikation af partiet

a) Art samt kode
b) Antal/mængde/enheder
c) Nummeret på CVED’et
d) Oprindelsestredjeland (ISO-kode)
e) Oprindelsesvirksomhedens navn og godkendelsesnummer
f) Bestemmelsessamhandelsland/Bestemmelsestredjeland (ISO-kode)

3 Gennemførte kontrolforanstaltninger
a) Dokumentkontrol (Ja/Nej/Ikke i overensstemmelse)
b) Identitetskontrol (Ja/Nej/Ikke i overensstemmelse)
c) Fysisk kontrol (Ja/Nej/Ikke i overensstemmelse)
d) Laboratorieundersøgelse (Ja/Nej/Ikke i overensstemmelse)

4. Resultatet af kontrollen
a) Godkendelse (dato)
b) Returnering (dato)
c) Destruktion (dato)
d) Forarbejdning (dato)
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Bilag 4
Registrering af data for returvarer (tredjelande)

Grænsekontrollen skal registrere følgende data ved returnering af partier af animalske partier,
som kommer fra tredjelande, såfremt de pågældende data ikke registreres i TRACES på græn-
sekontrolstedet:
1. Oplysninger om grænsekontrolstedet

a) Grænsekontrolstedets navn og kode
b) Navnet på grænsedyrlægen/den særligt uddannet officielle person, som er ud-

peget af Fødevarestyrelsen, jf. § 2, nr. 12
2. Oplysninger om partiet

a) Varens art og KN-kode
b) Antal/mængde/enheder
c) Sundhedscertifikat

i) referencenummer
ii) udstedelsesdato
iii) den underskrivende dyrlæges/officielle inspektørs navn og den tjeneste,

han arbejder for
iv) den tjeneste, embedsdyrlægen/den officielle inspektør repræsenterer
v) oprindelsesland

d) Nummer på CVED
3. Oplysninger om de involverede parter

a) Oprindelsesbedriftens eller oprindelsesvirksomhedens navn og adresse samt
godkendelsesnummer

b) Eksportørens navn og adresse
c) Importørens navn og adresse

4. Oplysninger om partiets forsendelse
a) Oprindelsestredjeland
b) Afsendertredjeland
c) Oprindelsesregion (eventuelt)
d) Bestemmelsesland
e) Modtagers og bestemmelsesstedets adresse (eventuelt godkendelsesnummer)
f) Transportmiddel

5. Oplysninger om returneringen
a) Dato og klokkeslæt (om muligt) for returneringen
b) Sted for returnering (såfremt det afviger fra grænsekontrolstedet for ankomst)
c) Bestemmelsessted (om muligt)
d) Transportmiddel

i) Søtransport og skibets navn:
ii) containerens nummer:

6. Returneringsårsag
a) Dokumentkontrol

i) ledsagedokumentet vedrører et animalsk produkt, som grænsekontrol-
stedet ikke er godkendt til at kontrollere

ii) intet certifikat
iii) certifikatet ikke regelret

- kopi i stedet for originaleksemplaret
- andre formelle fejl
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iv) fejl i dokumentet
- tredjeland
- region
- virksomhed
- supplerende garantier
- beskyttelsesklausul

b) Identitetskontrol
i) uoverensstemmelse mellem certifikat og partiet
ii) uden regelret mærke eller stempel, herunder identifikationsmærke
iii) den visuelle kontrol utilfredsstillende

- af varen og eller
- af transportmidlet

c) Fysisk kontrol
i) Mangler ved partiet konstateret ved

- undersøgelse af partiet, herunder simple undersøgelser på græn-
sekontrolstedet samt eventuelt stikprøveanalyser på Fødevare-
styrelsens laboratorier, der viser, at fødevarerne ikke er egnede
til det ønskede formål og/eller ikke overholder gældende be-
stemmelser

- laboratoriemæssig undersøgelse
7. Eventuelle supplerende bemærkninger
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