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Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens aktiviteter.
Carl Jacobsens Vej 16, st. opgang 1

Virksomheden er registreret til - og samhandler

2500 Valby

fødevarekontaktmaterialer indenfor EU. Ingen anmærkninger.

16279781

Emballage m.v.: Kontrolleret virksomhedens system og
procedure til sporbarhed ét led tilbage og ét led frem på
stikprøvevis udvalgte fødevarekontaktmaterialer. Det gælder
for følgende: 1.) Invercote G, vare nr. 0118800. 2.) Lynlåsposer,
vare nr. 1041051. 3.) Plastslanger, vare nr. 1028661. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret at virksomheden har modtaget erklæring fra
EU-samhandels leverandør af samme ovennævnte stikprøvevis
udvalgte fødevarekontaktmaterialer: 1.) Certifikat på materiale
af karton med erklæring for overholdelse EU-forordning nr.
1935/2004 (generelle regler for fødevarekontaktmaterialer)
samt EU-forordning nr. 2023/2006 (GMP-reglerne). 2.)
Certifikat på poser af LD polyethylen,
"levnedsmiddelgodkendt", med erklæring for overholdelse
EU-forordning nr. 1935/2004 og EU-forordning nr. 10/2011
2

(Plastforordningen). Ingen anærkninger.
Det indskærpes, at materialer som markedsføres til
fødevarekontakt skal ledsages af erklæringer fra leverandøren
med dokumentation for overensstemmelse med EU-regler.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører 3.)
plastslanger, LD polyethylen "levnedsmiddelgodkendt", "til
brug i levnedsmiddelindustrien til emballering af f.eks. fisk",
vare nr. 1028661, uden at virksomheden kan vise at
erklæringer er modtaget i forbindelse med levering af
materialet. Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Teksten om at det er levnedsmiddelgodkendt bliver slettet. Vi
kan ikke fremvise erklæring. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se

X

X

klagevejledning på bagsiden. Vejledt om at oplyse relevante
kunder om manglende dokumentation for at plastslanger er
egnet til fødevarekontakt.
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Vejledt om regler for at fødevarekontaktmaterialer skal ledsages af erklæringer jf. bekendtgørelse nr. 822/2013
om særlige dokumentations- og erklæringskrav.
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