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Baggrund for selvbetjeningsløsning
Med selvbetjeningen kan en grønlandsk eksportør få genereret de nødvendige EU certifikater for alle de certifikatpligtige eksporterede varer, indsende
certifikater til GFLK for validering, og hente certifikaterne efter validering til viderebehandling i eksporten.
Derudover kan en myndighed kontrollere den validerede version af certifikaterne via selvbetjeningen forudset at både nummer og sikkerhedskoden for
certifikatet er kendt.
Forudsætningen til benyttelsen af selvbetjening er registrering af eksportøren, inkl. fuldmagter og eksporttilladelser, samt at alle fangstindberetninger er
registreret i GFLK database og godkendt af GFLK.
Certificeringen baseres udelukkende på forsendelser eller fragt, og dermed godkendes eller afvises forsendelsen uanset om der er ét eller flere certifikater
dækkende de varer, der eksporteres til EU.
Selvbetjening er tilgængelig på https://eu-cert.nanoq.gl
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Adgangskoder
Oprettelsen af en eksportør i LULI database
GFLK opretter en mappe for hver eksportør i systemet. Mappen skal indeholde de gyldige eksporttilladelser, de gyldige fuldmagter, samt en liste over de
medarbejder, der er bemyndiget til at underskrive certifikaterne. Logofil for virksomhed og underskrift fil for hver medarbejder er download i systemet.
Disse dokumenter skal fortsat blive sendt til GFLK-certificates@nanoq.gl.

Generering af et brugernavn
GFLK sender pr. mail til medarbejderen, et link til selvbetjeningsløsningen med et brugernavn. Eksportøren har en time for at benytte sig af den midlertidige
log ind og oprette en permanent adgangskode. Samme procedure benyttes i tilfældet af at eksportøren/brugeren har glemt sin kode.
Husk brugernavnet og koden!
I tilfældet af samme medarbejder beskæftiger sig med certifikater fra flere eksportører, er det brugernavnet, der vil indikere eksportøren.

Figur 1: Midlertidig adgangskode til selvbetjeningsløsning

Figur 2: Oprettelse af en adgangskode
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Indlæsning af certifikat filer
Når eksportøren har oprettet sin adgangskode, er selvbetjeningsløsningen klar til brug.
Eksportøren skal ikke udfylde certifikaterne. Eksportøren skal udarbejde en certifikat fil på baggrund af data om fangstindberetning, eksporterede produkter
og transportdetaljer. Eksportøren skal indlæse filen og dermed kan få genereret de nødvendige certifikater, der er knyttet til partiet, der eksporteres.

1. Klik på Indlæs ny fil
Derefter vises et nyt skærmbillede

1

2. Klik på Gennemse for at uploade din
certifikat fil

2
Filen er en Excel fil. Filen skal indlæses maskinelt og dermed skal formatering og oplysninger være rigtige. Skabelon skal ikke ændres. Et forkert format for
dato eller CPR nr. vil automatisk føre til en fejl og forhindre generering af certifikater. Skabelon med vejledning og eksempler tillægges som bilag til dette
dokument. De fleste fejl stammer fra oplysningerne i filen, og eksportøren skal bestræbe sig at tjekke om format og oplysninger er korrekte angivet.
Det anbefales at udarbejde en fil pr. afskibning, selvom en fil kan have flere partier eller flere fragtbreve med undtagelse for eksport via en direkte landing i
EU eller hvor fangst/varer losses i et tredje land til videre forarbejdning. I disse tilfælde skal der indlæses én fil pr. fragt.
Filen skal vedhæftes ved indsendelsen af anmodning til GFLK, sammen med fragtdokumenterne og andre nødvendige eksport dokumenter.
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1. Fangstindberetning: Den indberettede fangst identificeres enten via indhandling ELLER via en melding, typisk for trawler. Det er enten/eller. Hvis fangst er
indberettet via indhandling, skal kolonnerne 1+2+3+(4) udfyldes. Til gengæld hvis fangst er indberettet via melding, skal kolonnerne 5+6 udfyldes. Det er
eksportørens ansvar at sikre sig at indhandlingsnr. angivet via fangstrapportering stemmer overens med indhandlingsnr. oplyst under kolonne 1.

2. Fuldmagt: For fartøjer, hvis fangster skal oplyses på et A-certifikat, er der fuldmagtspligt. Der er 2 muligheder: ENTEN ved en fuldmagt fra en person
(skipperen eller ejeren) ELLER via et rederi, som ejer fartøjet på fangsttidspunktet. Hvis fuldmagt stammer fra en person, er det kun kolonner 7 og 8, der
udfyldes. Hvis fuldmagt stammer fra et rederi, skal kolonne 9 udfyldes. GFLK nr. for rederiet oplyses til eksportøren, når fuldmagten registreres i GFLK
system. For fartøjer som dækkes af et B-certifikat, skal de kolonner forblive tomme.

3. Eksportvarer: Beskrivelsen af det produkt, der eksporteres og tilhørende varekode, skal nøjagtigt følge listen over produkt- og varekoder, som er
tilgængelig i sin nyeste version på GFLK hjemmeside om IUU. Produktet skal være på eksportørens eksporttilladelse. Et ”frozen whole” er ikke det samme
som et ”frozen japan cut” selv om de har samme varekode. Hvis produktet ikke er på eksporttilladelse, vil det automatisk medføre en fejl.
Eksportøren har mulighed til at identificere yderligere på de produkter, der eksporteres via kolonnerne 12 og 13. Disse kolonner indlæses ikke af systemet.

4. Angiv nøjagtigt den mængde af vare, der eksporteres. Der er tale om en netto vægt, dvs. uden emballage. Det er den færdigbehandlede mængde der skal
angives under kolonne 15. Cellerne skal være formateret som Tal og med op til 3 decimaler, uanset om du angiver med eller uden decimaler.
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1

Hvis der er tale om en forsendelse uden om en container,
benyttes ”Bulk cargo” under Kol. 23.

2
3
4

Transport detaljer: Der er 4 muligheder og kun én af dem kan anvendes pr. linje
1. Hvis transport detaljer hentes via integration med RAL’s bookingssystem, er det udelukkende kolonne 16, der benyttes hvor
der angives fragtbrev nr.
2. Når transport detaljer ikke kan hentes via integration med RAL’s bookingssystem, skal alle detaljerne angives i kolonner 17 til
23, og fragtdokumenterne skal vedhæftes. Husk at kolonne 16 ikke kan benyttes. Hvis vare kan befinde sig i flere container,
skal der anvendes ’|’ som separators tegn mellem de listede container numre (ALTGR sammen med tast til venstre for back).
For eksempel RALU123245|RALU45678. Man må ikke afslutte med separators tegn. Hvis transport ikke foregår med et skib,
men med en lastbil eller et fly, skal der angive N/A i kol. 20 og 21
3. Hvis varerne landes direkte i EU, er det udelukkende kolonne 24, der benyttes med at angive ”D”
4. Hvis varerne landes i et tredjeland til for eksempel videre forarbejdning, og eksporteres efterhånden til EU, skal man angive et
”A” i kolonne 24. Hvis der er tale om en indirekte transport/eksport, skal man angive et ”U” i kolonne 24.
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Integration med RAL bookings system
Hvis man vil benytte sig af integration med RAL, skal man blot angive fragtbrevs nr. i kolonne 16/P i certifikat filen.
Resten af transport oplysninger vil blive hentet fra RAL booking system.
Hvis man får en fejl om manglende forbindelse med RAL, skal man enten indtaste transport oplysninger i kolonner 17 til 24, eller prøve igen.
Man skal ikke benytte sig af integrationen når varerne allerede er ankommet i Ålborg, idet container listen vil være tom.

8

Generering og indsendelse af certifikater til validering
Når filen er korrekt udfyldt og når fangstindberetninger er godkendt, generereres de nødvendige certifikater.
Det er eksportørens pligt at sikre sig, at de genererede certifikater stemmer overens med de indsendte data.

1. For at vise et certifikat klik på linket og det vil vises i et
2.

nyt vindue på din browser
Klik på enten Indsend eller Slet.

Husk at der indsendes pr. fragt. Man kan ikke frasortere
ét eller flere certifikater, der er knyttet til en fragt

1
2

Figur 4: Genererede certifikater

9

1

2
Figur 5: Pdf fil for et genereret certifikat

Dokumentet er ikke indsendt endnu og
dermed:
1. intet dokument nummer
2. ingen underskrift i sektion 5, 8 og 9
3. Hvis du er enig med dokumentets
oplysninger, skal du blot vende tilbage
til det forrige vindue og klik på Indsend
valgte anmodninger
4. Hvis du ikke vil indsende de
genererede certifikater, skal du blot
klikke på Slet valgte anmodninger og
OK til næste vindue

4
4
3

Hvis du forlader siden, bliver de
genererede certifikater automatisk lagt
under mappen Mine certifikater / Ikke
Indsendt
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Vedhæftning af eksportdokumenterne
Der skal systematisk vedhæftes certifikat fil, fragtbrevet samt udførselsangivelsen eller faktura som minimum. Andre eksportdokumenter kan vedhæftes,
hvis de vurderes nødvendige for behandling af anmodningen.

2
1

5
3
6

4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klik på Vedhæft fragtdokument i det nye vindue
Klik på Gennemse og vælg den rigtige fil
Klik på Vedhæft dokument igen for at fortsætte med at vedhæfte den eller de næste dokumenter
Når du er færdig med at vedhæfte klik på Generer certifikater
De vedhæftede dokumenter vil blive fremvist på det oprindelige vindue
Klik på Indsend valgte anmodninger for at indsende anmodningen og starte validering proces. Du kan også vælge at slette.
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Hvis eksportøren fortryder en indsendelse, skal man kontakte GFLK, som vil vurdere om en mulig afvisning.
Når certifikaterne er indsendt, kvitterer systemet for det.

2

1
Dokumentet er indsendt. Du kan enten:
1. indlæse en ny fil
eller
2. gå til Mine certifikater og følge behandling
af dine indsendte certifikater

Figur 6: Kvittering for indsendelse
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Kødannelse
Med henblik på at mindske ventetid, estimeres tid til indlæsning. Når denne er over 10 min. vil indlæsningen af filen blive automatisk lagt i kø.
Der kvitteres for modtagelse af anmodningen
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1. Når filen er indlæst og certifikaterne
genereret, sendes oplysning via mail til
medarbejderen, og certifikaterne vil være
tilgængelige under Mine Certifikater Ikke
indsendt. Proceduren er den samme som
forklaret på side 9 til 12

2

2. Når filen indeholder fejl, sendes
oplysning via mail til medarbejderen og
fejlisten vedhæftes. Fejlene skal rettes og
filen skal indlæses på ny. Se afsnit Fejl i
en EU certifikat fil

3. Når skabelonen indeholder fejl, er

3

indlæsning umuligt, og oplysning sendes
via mail til medarbejderen. Filen skal
rettes og indlæses på ny. Hvis filen fortsat
ikke kan indlæses, kontakt GFLK.
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Mine Certifikater
Der er 4 stadier for en fragt og dens tilknyttede certifikater:
1- Ikke indsendt: for dem, der er blevet genereret via kødannelse eller som hverken er indsendt eller slettet. Hvis du går fra skærmbilledet før du
har taget stilling, vil fragten og de tilknyttede certifikater automatisk blive lagt i mappen Ikke indsendt

1. Klik på pilen overfor fragtbrev nummer for at se
2.
3.
4.
5.

4
3

certifikaterne, du ikke endnu har indsendt
Du kan stadigvæk visualisere et certifikat med at klikke
på linket
Du skal sætte et flueben for at vælge fragten
Du skal vælge mellem indsend eller slet
Fragtbrev og de tilknyttede certifikater vises pr. dato
hvor de er blevet genereret

1
2

Figur 7: Mappen over ikke indsendt certifikater (Tartampion er en fiktiv eksportør)

2- Ikke valideret: for dem, der er blevet indsendt og som er under behandling hos GFLK. Du kan ikke foretage noget, bortset fra at rykke GFLK,
hvis behandlingsfrist ikke er overholdt.
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4

1. Klik på pilen overfor fragtbrev nummer for at se certifikaterne, der
nu er under behandling.

2. For at vise et certifikat, klik på linket og det vil vises i et nyt vindue
på din browser (fig. 9)

1
2

3

3. Fragtbrev og de tilknyttede certifikater vises i kronologisk
4.

rækkefølge
Når en fragt ikke vises mere i denne mappe, er den flyttet enten
under Valideret eller under Afvist.

Figur 8: Mappen Ikke valideret (Tartampion er en fiktiv eksportør)
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1

2
3
Figur 9: Pdf fil for et indsendt certifikat

Dokumentet er indsendt, men ikke valideret endnu og dermed:
1. intet dokument nummer
2. Der er underskrift fra den pågældende medarbejder og selskabets logo i sektion 5
og 8 (A cert) eller i sektion 5 (B cert)
3. Der er ingen underskrift i sektion 9 (A cert) eller i sektion 7 (B cert)
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3- Valideret:
Når GFLK har godkendt fragten og de tilknyttede certifikater, vil disse automatisk blive flyttet fra mappen Ikke valideret til mappen Valideret

1. En retur fil vises, hvor certifikat nummer er angivet pr. fangst
(fig.12)

2. Vises pr. fragt. Klik på for at vise de tilknyttede certifikater
3. Det validerede certifikat vises ved at klikke på linket (fig. 11)
4. Vises navnet for transportskib og med navnet for fiskefartøjet

1

2
4

5

6

7

5.
6.
7.

overfor certifikatet. For et B-cert. angives med Flere…
Vises vedhæftede dokumenter, når det ikke er en fragt via RAL
Vises den samlede eksporterede netto vægt, og pr. certifikat.
Vises valideringsdato i kronologisk rækkefølge

3
Når certifikaterne er valideret, tilsendes automatisk en mail til
medarbejderen, der har tilsendt certifikaterne

Figur 10: Mappen over valideret certifikater
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1

2
3
Figur 11: Pdf fil for et valideret certifikat

4

Dokumentet er valideret:

1.
2.
3.
4.

Der er nu et certifikat nummer og en sikkerhedskode til kontrol fra andre myndigheder (fig. 15)
Der er underskrift for den pågældende medarbejder og selskabets logo i sektion 5 og 8 (A cert) eller i sektion 5 (B cert)
Der er underskrift for den pågældende medarbejder i GFLK og GFLK stempel i sektion 9 (A cert) eller sektion 7 (B cert)
Dokumentet kan gemmes på eksportørens computer og herefter sendes videre til importøren.
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Med henblik til at hjælpe sporing er det muligt at få vist og gemt et
ekstrakt af den oprindelige EU certifikat fil med oplysning om det
certifikat (1), eksport af den pågældende fangst er nu dækket af.

1

Figur 12: Retur fil for et valideret certifikat

4- Afvist
Samme principper gælder for mappen Afvist.

2

Når certifikaterne er afvist, tilsendes automatisk en mail til
medarbejderen, der har tilsendt certifikaterne. Der er altid en
begrundelse til afvisning (2)

Figur 13: mappen over afviste certifikater
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Videresendelse til importøren
Pdf filen for det validerede certifikat kan videresendes til importøren

1

1. Klik på

2

2. Vælg din
fremgangsmåde

Figur 14: Videresendelse af et valideret certifikat
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Tilføjelse af et notat

1. Hvis der er et notat knyttet til et
certifikat, vil det blive vist med ikonet
overfor linket til certifikatet.
Klik på ikonet for at læse indholdet af
notatet

1
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Sikkerhedskode og tredje part
Det er muligt for en tredje part for eksempel toldfunktion i Danmark eller andre steder i verden, til at kontrollere det validerede version af det certifikat de
har modtaget fra en importør. Et link er angivet på certifikatet (https://eu-cert.nanoq.gl/check), og tredje part skal indtaste certifikat nummer og dens
sikkerhedskode. Hvis der er blevet udarbejdet et notat vedrørende ændringer efter validering, vil notatet også blive vist.

Figur 15: Link til eksterne interessenter
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Fejl i en EU certifikat fil
Hvis der er format fejl i den uploadede EU certifikat-fil, vil systemet reagere normalt med en server fejl.

1

Figur 16: Type af server fejl hvis filformatering ikke er overholdt

1. Fil format er ikke
overholdt

2. Filen er stadigvæk
åbent hos dig

2

Figur 17: Fejl i tilfældet af at den fil man vil få indlæst er åbnet

Hvis der konstateres fejl i EU certifikat fil, bliver der i forbindelse med indlæsningen, genereret en list over fejlene, som kan skyldes manglende eller ikke
registrerede fangstindberetningsdata, eller uoverensstemmelser i selve eksports data.
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1. Fejlene er beskrevet
2. Fejlene SKAL rettes i den indlæste fil og derefter skal
den nye fil indlæses.

2
1

Figur 16: Listen over fejlene genereret af valideringskontrol

Filen afvises uanset om der er 1 eller flere fejl. Selvom en del af filens data kan være korrekt, bliver disse ikke registreret, og der vil ikke genereres
certifikater. Data kvalitet for fangstrapporterings er derfor afgørende.

Sletning af en fil – ændringer efterhånden
Det er muligt for eksportøren at slette genererede certifikater, før de bliver indsendt.
25

Til gengæld kan en indsendt fragt med tilknyttede certifikater ikke slettes af eksportøren efter indsendelse.
Hvis der er en fejl i filen, skal man bede GFLK om at afvise fragt og de tilknyttede certifikater inden validering. Hvis validering har fundet sted, vil enhver
ændring forklares i et separat notat. Notatet bliver også synligt til en tredje part.
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Appendiks 4
På nuværende tidspunkt kan du ikke anmode om validering af dine Appendiks 4 via selvbetjeningen. Appendikset fremsendes til GFLK for validering af
eksport af fangst, som stammer fra et udlands fartøj, dvs. ikke grønlandsk, og som blev losset og forarbejdet i et grønlandsk forarbejdningsanlæg.
Appendikset ledsages af alle de nødvendige bilag, dvs. kopi af de udenlandske fangstcertifikater, fragtbrev samt indhandlingskvitteringen.
Husk at der skal udstede en ny appendiks I om transport detaljer fra Grønland til EU eller til den næste destination på vej mod EU.

1. Beskrivelse af det produkt, der eksporteres

1

2.
3.
4.
5.

2

3

4

5

6
6.
7.

7
8

8.

med tilhørende produktkode.
Nummer for det udenlandske fangstcertifikat.
Som beskrevet på det udenlandske certifikat
Svarer til den totale netto mængde, der er
blevet losset til fabrikken.
Den mængde, der er blevet anvendt til
fremstilling af den mængde, der nu
eksporteres.
Der kan være tale om en del af hele
fangsten, hvis fangsten forarbejdes og
eksporteres i flere omgange.
Den mængde, der er blevet produceret og
som svarer til beskrivelsen under 1.
Øvrige oplysninger om forarbejdningsanlæg i
Grønland.
Dette nummer er ikke mere påbudt siden
aftalen mellem Grønland og Danmark om
Border Inspection Post i Nuuk.
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Dokumenter der skal sendes til GFLK
Fuldmagterne fra skippere eller rederier skal stadigvæk sendes til GFLK-certificates@nanoq.gl med henblik på at blive registreret i systemet. En manglende
fuldmagt kan medføre afvisning af anmodning.
Opdatering af listen over medarbejderne, der er bemyndiget til at ’underskrive’ eu-certifikater, er under eksportørens ansvar. I tilfælde af nye medarbejder,
skal der oplyses e-mail, og vedhæftes en underskrift fil.

Indhandlingsskib
Når fangsterne omlades til et indhandlingsskib, skal dette fartøj registrere i systemet, og underskrift af skipper skal tilsendes GFLK, således systemet
automatisk kan udfylde sektion 6 i A-certifikater. Dette gælder uanset om omladningstilladelsen dækker over kystnært- eller havgående fiskeri.
I tilfældet af indhandlingsskibet ikke er grønlandsk, betyder det, at eksporten finder stedet ved selve omladningen. Det er afgørende, at den grønlandske
eksportør oplyser, om der er tale om et fryseskib eller om et fabriksskib, og om fisk har ændret oprindelsen ved omladningen. Når der er tale om et
fabriksskib, eller oprindelsen er ændret, er der efterfølgende behov for et Appendiks 4, som flagstaten er ansvarlig for, inden eksport til EU (se næste afsnit).
I dette tilfælde skal der angives et A i kol. 24 i certifikat filen (se side 8), dvs. at omladning svarer til en direkte landing på et tredje lands fabrik. Hvis det er et
fryseskib, og oprindelsen er stadig Grønland, er der ikke behov for en appendiks 4.

Chartering af udenlandske fartøjer
Princippet om flagstaten betyder, at GFLK ikke har ansvar for validering af EU certifikater og Appendiks 4, når fartøjet ikke er grønlandsk, uanset om fartøjet
fisker på en grønlandsk licens eller har fået en omladningstilladelse fra APNN. Det betyder, at den grønlandske eksportør, som har indcharteret et
udenlandsk fiskefartøj, skal henvende sig til fartøjets flagstat angående certifikater og/eller Appendiks 4. Det er afgørende at den grønlandske virksomhed
har fået bekræftet fra flagstaten, at fartøjet har tilladelse til at blive indcharteret.
For indhandlingsskibet til havgående fiskeri påkræves ugentlig omladningsindberetning, som vil svare til en indhandlingsindberetning.
Definit ion fra Forordning ( EF) nr 853/ 2004 Bilag I :

"Fabriksfartøj": ethvert fartøj, om bord på hvilket fiskevarerne undergår en eller flere af følgende processer efterfulgt af indpakning eller emballering og,
om fornødent, nedkøling eller nedfrysning: filetering, udskæring, flåning, pilning, udtagning af kødet af skallerne, hakning, eller forarbejdning
(‘Factory vessel’ means any vessel on board which fishery products undergo one or more of the following operations followed by wrapping or packaging and, if necessary,
chilling or freezing: filleting, slicing, skinning, shelling, shucking, mincing or processing.

"Frysefartøj": ethvert fartøj, om bord på hvilket der fryses fiskevarer efter eventuel afblødning, hovedskæring, rensning og fjernelse af finner, om
nødvendigt efterfulgt af indpakning eller emballering.
28

‘Freezer vessel’ means any vessel on board which freezing of fishery products is carried out, where appropriate after preparatory work such as bleeding, heading, gutting and
removal of fins and, where necessary, followed by wrapping or packaging
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