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Fødevarerejseholdet har foretaget kampagnekontrol i
Frugt og grønt

forbindelse med OPSON - Økologi.

Blomstervej 8

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

8381 Tilst

kontrol.

13473498

Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret mærkning på 4
produkter i forhold til økologireglerne. Følgende er konstateret:
Produkterne er bortset fra ganske få detaljer kontrolleret uden
anmærkninger. På visse produkter er der konstateret følgende
typer af mindre mærkningsfejl vedr. manglende oversættelse af
geografisk oprindelse, brug af markedsførings-Ø, for lille
EU-logo, forskrifter vedr. gengivelse af EU-logo,
manglende/forkert kontrolkodenummer, læsbarhed, samt
manglende præcision mellem lande.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, henset til overtrædelsens
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karakter.
Vejledt generelt om:
- anvendelsen af Markedsførings-Ø’et.
· På selve produktet må der kun bruges Ø-mærket efterfulgt af
teksten ”statskontrolleret økologisk”.
· Markedsførings-Ø’et (uden teksten ”statskontrolleret
økologisk”) må kun bruges ved markedsføring som f.eks. skilte,
biler, bannere, hyldeforkanter, reklamer eller annoncer.
- at EU-logoet skal gengives på et iøjnefaldende sted og være
klart synligt. Det skal være mindst 9 mm højt og 13,5 mm bredt
- forholdet højde/bredde skal altid være 1:1,5. Det er dog
muligt at gengive mærket i en højde på ned til 6 mm, hvis der
er tale om meget små emballager under 10 cm2.
- at økologiske fødevarer herunder også delvist økologiske
fødevarer skal mærkes med kodenummeret på den
kontrolinstans, som har stået for kontrollen hos den
virksomhed, der senest har tilberedt produktet. På økologiske
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fødevarer mærket med EU-logoet skal kodenummeret angives i
samme synsfelt som EU-logoet. Oplysning om geografisk
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oprindelse skal gengives lige under kodenummeret.
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- at mærkning med oprindelsen af de anvendte råvarer, der varierer over tid, vil den bredeste dækkende
betegnelse kunne vælges. Udgangspunktet er dog, at der skal mærkes med enten EU-jordbrug eller
ikke-EU-jordbrug, og den bredere angivelse kan ikke blot automatisk anvendes som en ”helgardering”.
Gennemgået balanceregnskab ( april - december 2017 ) for 3 økologiske produkter ( lime, ingefær og avocado ).
Ingen anmærkninger.
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