Reikalavimai maisto
importuotojams į
Norvegiją
Bet koks importuojamas maistas į
Norvegiją turi atitikti Norvegijos maisto
nuostatus. Dėl Europos ekonominės erdvės
(toliau – EEE) susitarimo, Norvegijos
maisto produktų teisės aktai yra suderinti
su Europos Sąjunga (toliau – ES), ir
Norvegija privalo laikytis ES teisės aktų
maisto ir veterinarijos srityje.
Norint importuoti maisto produktus į
Norvegiją, reikia turėti atsakingą gavėją
Norvegijoje. Priešingu atveju,
importuotojams yra reikalinga
bendradarbiauti su verslo operatoriumi
Norvegijoje. Verslo operatorius
Norvegijoje turi būti registruotas kaip
maisto produktų gavėjas ir atlikti
reikalingą prekių kontrolę. Pagal
Norvegijos teisės aktus, pirmasis gavėjas
būtinai turi atlikti kontrolę, garantuojant,
kad prekių siunta laikytųsi Norvegijos
maisto reguliavimų.

Importuotojo registracija
Bet kuris maisto verslo operatorius,
pageidaujantis importuoti maisto
produktus į Norvegiją, turi būti
registruotas Norvegijos maisto apsaugos
tarnyboje (toliau – NMST) (nor.
Mattilsynet). Importuotojai, kurie naudoja
kitą verslo operatorių, kaip pirmąjį gavėją,
turi užtikrinti, kad šis verslo operatorius
yra registruotas NMST ir žinotų savo
įsipareigojimus.
Registracija vykdoma per Mattilsynets
skjematjenester (liet. maisto saugos
elektronines paslaugas). Mattilsynets
skjematjenester yra prieinama per portalą
Altinn, kuris yra naudojamas
elektroniniam susisiekimui tarp verslo ir
viešojo sektoriaus subjektų. Norvegijos
asmeninis identifikavimo numeris yra
reikalingas prisijungti prie portalo Altinn.
Registravimo forma vadinama „Ny

Importør av næringsmidler“ (liet. ,,Naujas
maisto produktų importuotojas). Ją galima
rasti meniu „Skjema og tjenester“ (liet.
„Formos ir paslaugos“). Jūs taip pat turite
užregistruoti pirmąjį gavėją ir muitų tarifo
numerius (CN-codes) visų prekių, kurias
norite importuoti.
Klausimai apie muitų tarifo numerius turi
būti adresuojami Norvegijos muitinėje
(nor. Tolldirektoratet).
Pokyčiai importo veikloje turi būti pranešti
NMST formoje „Endre informasjon om
importo av næringsmidler“ (liet. pakeiskite
informaciją apie importuojamus maisto
produktus“).

Pirmasis gavėjas
Pirmasis gavėjas yra pirmoji įmonė arba
asmuo, kuris po importo tiesiogiai gauna
arba padaro pilną prekių siuntos analizę.
Tai gali būti ekspeditorius / muitinės
sandėlio savininkas, importo ar kitas
įmonės prekių gavėjas. Importuotojas turi
užtikrinti, kad registruotas pirmasis
gavėjas žinotų savo įsipareigojimus ir
prisiimtų atsakomybę už aprašytus
reikalavimus pirmajam gavėjui.
Importuotojo ir pirmojo gavėjo
įsipareigojimai ir reikalavimai yra aprašyti
Importo kontrolės taisyklėse (no.
Importkontrollforskriften). Importo
kontrolės taisyklės yra prieinamos tik
norvegų kalba.

Bendrieji reikalavimai
Reikalavimų nuostatos, draudžiamos
medžiagos produktų naudojime, kokybės
reikalavimai ir pan., yra beveik tokie patys,
kaip ir ES. Tai yra importuotojo
atsakomybė, kad importuojamas maisto
produktas yra saugus vartojimui, ir kad
ženklinimas ir turinys visiškai atitinka
Norvegijos maisto reguliavimus.
Produktai turi būti ženklinami norvegų
kalba arba į ją panašia kalba (švedų arba
danų).

Abu importuotojai ir pirmieji gavėjai
privalo vykdyti vidaus kontrolę ir turėti
procedūras, kad būtų laikomasi maisto
teisės aktų ir Norvegijos nacionalinio
reglamento dėl vidaus kontrolės sistemos
(nor. internkontrollforskriften).
Importuotojas turi atlikti procedūras,
siekiant patikrinti, ar maisto produktą, kurį
jis nori importuoti, leidžiama parduoti
Norvegijoje. Importuotojui būtina žinoti,
kokios taisyklės taikomos konkrečiame
maisto produkte.

Prieš importuojant patariama
atsižvelgti:
•
•
•
•

•
•

Ar yra kokie nors apribojimai
importuojamam produktui?
Ar produktui yra reikalingi
higienos sertifikatai ar analizės
sertifikatai?
Ar tiekėjas yra patikimas? Ar turėtų
būti atliekama analizė, siekiant
užtikrinti kokybę?
Ar produkto ženklinimas yra
teisingas? Etiketės tikslas yra
pateikti vartotojams tinkamą ir
tikslią informaciją. Ji neturėtų
klaidinti vartotojų.
Koks pavojus gali kilti
importuojant produktą?
Pavyzdžiai: patogeniniai
mikroorganizmai, nelegalūs
priedai, pesticidų likučiai,
nelegalus turinys iš genetiškai
modifikuotų organizmų (GMO)

Pirmasis gavėjas turi saugoti gautos
siuntos registrą nurodant vardą, pavardę ir
prekių siuntėjo kilmės šalį, prekių
gamybos šalį, prekių kiekį, Norvegijos
muitų tarifo kodą ir gautos siuntos datą,
kaip reikalaujama importo kontrolės
taisyklėse (no. Importkontrollforskriften).
Atitinkamame vietiniame NMST skyriuje,
kur yra įsikūręs pirmasis gavėjas, galima
gauti daugiau informacijos ir konsultacijas
apie Norvegijos teisės aktus ir verslo
operatorių registravimą.

Jei produktas neatitinka Norvegijos maisto
taisyklių, NMST gali atsisakyti produkto
importo į Norvegiją ir pardavimo
Norvegijos rinkoje.

Pareiga pranešti apie maisto
importą
NMST turėtų iš anksto gauti pranešimą
apie visas siuntas, kurios yra
importuojamos iš ES ir EEE šalių. Importo
kontrolės taisyklės numato atleidimą kai
kurioms šviežių vaisių ir daržovių rūšims.
Gyvūninės kilmės maisto produktai ir ne
gyvulinės kilmės rizikingi produktai
privalo būti registruojami Europos
Komisijos Prekių kontrolės ir ekspertizių
sistemoje (angl. Trade Control and Expert
System (TRACES), o kiti ne gyvūninės
kilmės produktai turi būti registruojami per
Mattilsynets skjematjenester (liet. maisto
saugos elektronines paslaugas). Įmonių
maisto operatoriai arba jų atstovai iš
anksto turi pranešti apie apytikslę
atvykimo datą ir laiką ne vėliau kaip prieš
24 valandas iki prekių atvykimo pas
pirmąjį gavėją. Išankstinio pranešimo
tikslas yra suteikti NMST galimybę atlikti
atsitiktinius siuntų patikrinimus.
Daugiau informacijos:
Norvegijos maisto apsaugos tarnybos
portale:
http://www.mattilsynet.no/language/english/fo
od_and_water/Commercial_import_of_foods_t
o_Norway/obligations_for_importers_of_food
s_to_norway.11700

