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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af
reglerne om fiskesporbarhed.
Havnevej 18

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

3300 Frederiksværk

kontrol.

89801818

Mærkning og information: Kontrolleret forbrugeroplysninger

1401

ved salg af fisk. Følgende er konstateret: Virksomheden kan
ikke dokumenterer hvilke oplysninger 2 konkrete partier af
renset ål er solgt med. Virksomheden har sandsynliggjort, at
der er medsendt oplysninger på etiketter på kasserne. Vejledt
konkret om at fiskevarer og akvakulturprodukter generelt, som
bringes i omsætning i Unionen, uanset deres oprindelse eller
afsætningsmetode kun udbydes til salg, hvis de er behørigt
mærket med:
1

a) artens handelsbetegnelse og videnskabelige navn
b) produktionsmetoden, navnlig med følgende ord "… fanget…"
eller "… fanget i ferskvand …" eller "opdrættet…"
c) navnet på det område, hvor produktet er fanget eller
opdrættet, og den fiskeredskabskategori, der er brugt til
fangsten, jf. bilag III, første kolonne, til nærværende forordning
d) om produktet er optøet.
Forholdet vurderes som bagatel ved dette kontrolbesøg.
Kontrolleret bagudrettet sporbarhed på konkret parti ål.
Konstateret der fremgår andet virksomhedsnavn end den reelle
køber på købsnota. Virksomheden oplyser dette er en fejl. Der
er tale om datterselskab, og de fortrykte købsnotaer er brugt
da man er løbet tør for egne, men påført stempel med korrekt
virksomhedsnavn på sælgers kopi. Vejledt generelt om reglerne
for animalsk sporbarhed mindst skal indeholde:
a) en nøjagtig beskrivelse af fødevaren
b) fødevarens omfang eller mængde
c) navn og adresse på lederen af den fødevarevirksomhed,
hvorfra fødevaren er blevet afsendt
d) navn og adresse på afsenderen (ejeren), hvis denne ikke er
den samme som lederen af den fødevarevirksomhed, hvorfra
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e) navn og adresse på lederen af den fødevarevirksomhed, hvortil fødevaren er afsendt
f) navn og adresse på modtageren (ejeren), hvis denne ikke er den samme som lederen af den
fødevarevirksomhed, hvortil fødevaren er afsendt
g) en reference, der identificerer partiet, batchen eller sendingen, afhængigt af hvad der er relevant, og
h) afsendelsesdatoen.
Forholdet vurderes som bagatel ved dette kontrolbesøg.

06-06-2018

