Fabiosvine IVS

28-09-2017
Bispensgade 6
9000 Aalborg

2

37178187

side 1 af 2

Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol i virksomheden på
grund af kampagne ved salg af vine. Der er udleveret
2

retssikkerhedsblanket og vejledt om betalingsbekendtgørelsen
Mærkning og information: Vejledt konkret om mærkning på
dansk eller et sprog der kun ved mindre forskelle adskiller sig
fra dansk. Dette krav gælder også for mærkning med indhold af
sulfitter
Vejledt generelt om reglerne vedr. visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Det indskærpes, at virksomheden skal være
registreret hos Fødevarestyrelsen, før den må påbegynde
fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden har drevet virksomhed
siden december 2016. Virksomheden køber vinene i Italien og
varen går direkte ud til kunden. Der kan være få gange
fødevaren sendes til virksomhedens adresse og sendes herfra
videre til kunderne.
Virksomheden havde følgende bemærkninger. Virksomheden
var ikke vidende om at de skulle være fødevareregistreret.
Virksomheden oplyst, at de ville foretage registrering i dag.
Registreringen kan foretages på www.fvst.dk
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
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Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
40 min.
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Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel. Det
indskærpes, at virksomheder, der indfører fødevarer fra andre lande, skal være registreret til aktiviteten.
Følgende er konstateret: Virksomheden indfører fødevarer fra Italien og virksomheden er ikke registreret til
indførsel af fødevarer fra andre lande. Virksomheden havde følgende bemærkninger: De var ikke vidende om at
virksomheden skal være registreret for import. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Vejledt konkret om at sporbarhedsdokumentation skal indeholde følgende oplysninger:
1. Leverandørens navn, adresse og identifikation af de leverede varer
2. Kundens navn, adresse og identifikation af de leverede varer
3. Dato og om nødvendigt tidspunkt for transaktion eller levering
4. Mængde, hvor det er relevant eller antal.
Virksomheden har fremvist sporbarhedsdokumentation for køb af vin i italien der viser lotnummer så vinen kan
tilbagetrækkes. Faktura for salg af vine vil blive eftersendt. Virksomheden har problemer med at logge på.
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