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Thailandia Import Lager
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J.nr. 2018-25-727-347803
Ref. JOEC
Dato: 25-01-2018

Indskærpelse om forhåndsanmeldelse

Fødevarestyrelsen indskærper virksomheden, at ledere af fødevarevirksomheder eller 
disses repræsentanter skal give forhåndsmeddelelse om dato og tidspunkt for sendin-
gens forventede fysiske ankomst til det udpegede indgangssted og om sendingens art 
af fødevarer omfattet af mere intensiv offentlig kontrol i forordning 669/2009. 
 I den forbindelse skal de udfylde del I i det fælles importdokument og sende det til 
den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted, mindst en arbejdsdag 
forud for sendingens fysiske ankomst. 

Begrundelse

Fødevarestyrelsen, grænsekontrollen i København, har ved gennemgang af  virksom-
hedens dokumenter ved indførsel af fødevarer d. 19.1 2018 konstateret , at virksom-
heden havde undladt at forhåndsanmelde meterbønner, vigna unguiculata spp. ungu-
iculata importeret fra Thailand

Ifølge reglerne skal disse meterbønner fra Thailand forhåndsanmeldes til Fødevare-
styrelsen.

Kommentarer til afgørelsen

Den 23.1 0218 og d. 25.1 2018 blev virksomheden partshørt om de oplysninger, der 
ligger til grund for denne afgørelse. Virksomheden havde her mulighed for at kom-
mentere oplysningerne. Virksomheden havde følgende bemærkninger: den har ikke 
været opmærksom på at produktet er kommet på listen over fødevarer som skal for-
håndsanmeldes. 

Betaling for ekstra kontrol

Da du har overtrådt reglerne, skal vi følge op med et ekstra kontrolbesøg. Du skal 
betale for denne ekstra kontrol.
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Offentliggørelse

Hvis virksomheden har en hjemmeside, skal du vise de seneste fire kontrolrapporter 
et sted på hjemmesiden, der let kan ses.

Hvis virksomheden ikke længere har elitestatus, skal du med det samme fjerne elite-
mærkaten og stoppe markedsføringen som elitevirksomhed.

Vi viser de seneste fire kontrolrapporter på internettet. 

Reglerne om offentliggørelse fremgår af kontrolbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 
1528 af 9. december 2016 om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater. 
Kravet om offentliggørelse på virksomhedens hjemmeside følger af bekendtgørelsens 
§ 27, stk. 1. Ved mistet elitestatus skal elitemærkaten omgående fjernes og markeds-
føring som elitevirksomhed skal ophøre, efter bekendtgørelsens § 26, stk. 3. Fødeva-
restyrelsen offentliggør kontrolrapporter på internettet efter bekendtgørelsens § 25, 
stk. 1.

  

Regler brugt i dette brev

Indskærpelsen er givet, fordi du ikke har overholdt artikel 6 i  importforordningen1 
om visse ikke animalske fødevarer fra visse tredjelande underlagt intensiveret kon-
trol bilag 1 ændret ved forordning 2017/1142 af 27. juni 2017 ( om ændring af bilag 1 
til forordning til forordning nr. 669/2009 )

Det opfølgende kontrolbesøg vil ske efter § 1, stk. 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 1528 af 
9. december 2016 om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater.

Betaling for det ekstra kontrolbesøg vil ske efter § 34 i bekendtgørelse nr. 1762 af 29. 
december 2017 om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.

Hvis du vil klage

Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra 
modtagelsen af dette brev. Hvis du ønsker at klage, skal du gøre det skriftligt, enten 
digitalt via Fødevarestyrelsens hjemmeside og kontaktformular (fvst.dk/kontakt) 
eller pr. brev til Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup. Oplys ven-
ligst journalnummeret på dette brev.

Klagen skal være modtaget i Fødevarestyrelsen inden fristens udløb. Klager, som 
modtages efter fristens udløb, vil normalt ikke blive behandlet.

Anvendelse af persondata

Fødevarestyrelsen har anvendt oplysninger om dig til brug for sagsbehandlingen, 
bl.a. oplysninger om navn og adresse, jf. persondatalovens §§ 28 og 29. Du kan finde 

1 Kommissionens FORORDNING (EF) Nr. 669/2009  af 24. juli 2009 
om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en 
mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om æn-
dring af beslutning 2006/504/EF
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reglerne i persondataloven her: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Al-
le%20publikationer/2012285.pdf. Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at person-
dataloven ikke omfatter juridiske personer, f.eks. aktieselskaber, anpartsselskaber og 
lignende.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Jørgen Christensen

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2012285.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/2012285.pdf

	4320208

