BILAG IV
Oplysninger, jf. artikel 3 og 4
Part 1 — Brochure
Beskyt EU mod smitsomme dyresygdomme!
Animalske produkter kan være bærere af patogener, som forårsager
smitsomme sygdomme

På grund af risikoen for, at der føres sygdomme ind i Den Europæiske Union (EU), gælder der
strenge regler for indførsel af visse animalske produkter til EU. Reglerne gælder ikke for
transport af animalske produkter mellem de 27 EU-lande indbyrdes eller for animalske
produkter, der kommer fra Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino eller Schweiz.
Alle animalske produkter, der ikke overholder disse regler, skal afleveres ved ankomsten til
EU til officiel bortskaffelse. Hvis man ikke deklarerer sådanne varer, kan der pålægges en
bøde eller iværksættes retsforfølgelse.
1. Små mængder kød, kødprodukter, mælk og mejeriprodukter (bortset fra
modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer eller specialfoder til
selskabsdyr, der er påkrævet af medicinske årsager)
Kød, kødprodukter, mælk og mejeriprodukter til eget forbrug (bortset fra
modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer eller specialfoder til
selskabsdyr, der er påkrævet af medicinske årsager) må kun medbringes eller sendes til EU,
hvis produkterne kommer fra Færøerne, Grønland, Island eller Kroatien og de højst vejer 10 kg
pr. person.
2. Modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer, der er påkrævet
af medicinske årsager
Modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer, der er påkrævet af
medicinske årsager, til eget forbrug må kun medbringes eller sendes til EU, hvis:
—produkterne kommer fra Færøerne, Grønland, Island eller Kroatien og deres samlede
mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 10 kg pr. person, og hvis
— produktet ikke skal opbevares på køl før konsum
— det er et færdigpakket mærkevarebeskyttet produkt
— emballagen er ubrudt, medmindre produktet er i brug.
—produkterne kommer fra andre lande (dvs. ikke fra Færøerne, Grønland, Island eller
Kroatien) og deres samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 2 kg pr. person, og
hvis
— produktet ikke skal opbevares på køl før konsum
— det er et færdigpakket mærkevarebeskyttet produkt
— emballagen er ubrudt, medmindre produktet er i brug.
3. Specialfoder til selskabsdyr, der er påkrævet af medicinske årsager

Specialfoder til selskabsdyr, der er påkrævet af medicinske årsager, til eget forbrug må kun
medbringes eller sendes til EU, hvis:
—produkterne kommer fra Færøerne, Grønland, Island eller Kroatien og deres samlede
mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 10 kg pr. person, og hvis
— produktet ikke skal opbevares på køl før konsum
— det er et færdigpakket mærkevarebeskyttet produkt
— emballagen er ubrudt, medmindre produktet er i brug.
—produkterne kommer fra andre lande (dvs. ikke fra Færøerne, Grønland, Island eller
Kroatien) og deres samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 2 kg pr. person, og
hvis
— produktet ikke skal opbevares på køl før konsum
— det er et færdigpakket mærkevarebeskyttet produkt
— emballagen er ubrudt, medmindre produktet er i brug.
4. Små mængder fiskevarer til eget forbrug (konsum)
Fiskevarer til eget forbrug (herunder fersk, tørret, kogt, stegt, saltet eller røget fisk samt visse
skaldyr, f.eks. rejer, hummere, døde muslinger og døde østers) må kun medbringes eller sendes
til EU, hvis
—

den ferske fisk er renset

—fiskevarernes samlede vægt pr. person højst er 20 kg eller vægten af én fisk, hvis denne
vejer mere end 20 kg.
Disse begrænsninger gælder ikke for fiskevarer fra Færøerne eller Island.
5. Små mængder af andre animalske produkter til eget forbrug (konsum)
Andre animalske produkter, f.eks. honning, levende østers, levende muslinger og snegle, må
kun medbringes eller sendes til EU, hvis
—produkterne kommer fra Færøerne, Grønland, Island eller Kroatien og deres samlede vægt
ikke overstiger 10 kg pr. person
—produkterne kommer fra andre lande (dvs. ikke fra Færøerne, Grønland, Island eller
Kroatien) og deres samlede vægt ikke overstiger 2 kg pr. person.
NB: Små mængder af animalske produkter fra flere af de nævnte kategorier (punkt 1-5) kan
medbringes, hvis de er i overensstemmelse med reglerne i hvert af de relevante punkter.
6. Større mængder animalske produkter
Større mængder animalske produkter må kun medbringes eller sendes til EU, hvis de opfylder
kravene til kommercielle sendinger, som bl.a. omfatter:
— certifikatkrav, jf. det relevante officielle EU-veterinærcertifikat
—fremvisning af varerne med tilhørende korrekt dokumentation ved ankomsten til EU på et
godkendt EU-grænsekontrolsted med henblik på veterinærkontrol.
7. Animalske produkter, der ikke er omfattet af reglerne
Følgende produkter er ikke omfattet af ovenstående regler:

—Brød, kager, kiks, chokolade og konfekture (f.eks. slik), der ikke er blandet eller fyldt med
kødprodukter
— Kosttilskud i pakninger til den endelige forbruger
—
—

Kødekstrakter og kødkoncentrater
Oliven med fiskefyld

— Pasta og nudler, der ikke er blandet eller fyldt med kødprodukter
— Suppefonder og aromaer i pakninger til den endelige forbruger
—Alle andre fødevarer, der ikke indeholder fersk eller forarbejdet kød eller mejeriprodukter
og indeholder under 50 % forarbejdede ægprodukter eller fiskevarer.
8. Animalske produkter af beskyttede arter
Der gælder evt. yderligere begrænsninger for visse beskyttede arter. F.eks. er vægtgrænsen for
kaviar af størarter på højst 125 g pr. person.

