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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrol for importaktiviteter. Følgende er
Vestergade 30

konstateret: virksomheden har ikke en skriftlig risikoanalyse,

5750 Ringe

der dækker virksomhedens aktivitet: import af ikke-animalske

19982912

fødevarer fra 3. lande.

7316

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden er ved at
udarbejde en skriftlig risikoanalyse og et egenkontrolsprogram
for importaktiviteter, og disse blev forevist under tilsynet.
Godkendelser m.v.: Virksomheden oplyser at den er ophørt
1

med aktiviteten eksport til 3. lande. Virksomheden har ikke
eksporteret til 3. lande siden 21.3.2017. Fødevarestyrelsen har
ophørt aktiviteten under dagens tilsyn. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens registrering som importør i

1

forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.

2

Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Virksomheden importerer ikke-animalske fødevarer fra
samhandelslande og 3. lande. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens importaktivitet. Det er konstateret,
at virksomheden ikke importerer fødevarer under
restriktion/intensiveret kontrol. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Det indskærpes, at reglerne om
import af økologiske fødevarer, herunder de i økologirapporten
fastlagte vilkår, skal overholdes. Følgende er konstateret:
virksomheden har importeret en ikke-animalsk fødevare fra et
3. land, der første modtages på anden virksomhed.
Virksomheden har ikke en ansvarsaftale med
modtagevirksomheden angående modtagekontrol ved import,
og modtagevirksomheden har ikke dokumenteret
modtagekontrol på kontrolattesten eller i TRACES NT.
Virksomheden har ikke beskrevet aktiviteten import af
økologiske fødevarer fra 3. lande i deres økologi
egenkontrolprocedurer/økologirapport. Virksomheden har
modtaget følgesedler fra modtagevirksomhed med forkert
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angivelse af fødevarens øko-kontrolkodenummer.
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Virksomheden har brugt dette øko-kontrolkodenummer i deres modtagekontrol, og ikke
øko-kontrolkodenummeret på den fysiske vare, hvor der er angivet korrekt øko-kontrolkodenummer i henhold til
eksportørens økologi certifikat. Virksomheden havde følgende bemærkninger: det får vi rettet op på straks.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomheden er under dagens tilsyn blevet korrekt registreret ved Fødevarestyrelsen til aktiviteten: økologi import fra 3. lande af ikke-animalske fødevarer. Ingen anmærkninger.
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår. Kontrolleret dokumentation for
virksomhedens modtagekontrol i form af stikprøvevist udvalgte følgedokumenter samt registrering i elektronisk
system, fysisk optælling af stikprøvevist udvalgte råvarer sammenholdt med elektronisk lagerstatus, adskillelse
ved opbevaring af råvarer i tønder samt tørvarer, regnskab med lageropgørelse af råvarer fra 24.02.2018,
sammensætning (recept) for stikprøvevist udvalgte produkter, baggrundsdokumentation for data i regnskab,
mærkning med EU/ikke-EU jordbrug og kontrolkodenummer på stikprøvevist udvalgte produkter, udtaget
krydskontrol samt gennemgået virksomhedens mundtlige og skriftlige procedurer for modtagekontrol, der skal
ligge tilgrund for en opdateret økologirapport. Ingen anmærkninger.
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