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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
vejledt om reglerne for fødevarekontaktmaterialer, herunder
Smedeland 12

opbygning af lovgivningen, krav til dokumentation,

2600 Glostrup

overensstemmelseserklæringer, baggrundsdokumentation,

42677612

sporbarhed, registrering f.eks. ved import og samhandel, samt
væsentligt ændrende aktiviteter. Desuden er virksomheden
vejledt om bagatelgrænsen for registrering.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret offentliggørelse
af kontrolrapport på virksomhedens hjemmeside
www.molytex.com/da. Virksomheden har ikke link til
findsmiley.dk på hjemmeside.
Vejledt generelt om reglerne vedr. visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside.
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Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering til indførsel af
fødevarekontaktmaterialer.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke ansøgt om at
blive registreret til indførsel af fødevarekontaktmaterialer.
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Virksomheden går i gang under tilsynet med at blive registreret
til dette.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for registrering ved indførsel af
fødevarekontaktmaterialer.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Virksomhedens GMP-procedurer.
Følgende procedurer er kontrolleret: Dokumentation ved
varemodtagelse, proceskontrol, færdigvarekontrol,
tilbagetrækning samt uddannelse af medarbejder.

X

Kontrolleret virksomhedens procedure for sporbarhed,
gennemgået procedure for registrering fra råvarer til
færdigvarer. Ingen anmærkninger.
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2 timer 40 min.

Kontrolrapport
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Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Overensstemmelseserklæring for PurellHP671T (poly propylen).
Kontrolleret at leverandøren erklærer overholdelse af forordning 1935/2004, 2023/2006 og 10/2011 samt
oplysninger om stoffer med specifikke migrationsgrænser og dual use additiver, udsteder af erklæring og
underskrift.
Leverandøren har ikke angivet anvendelsesoplysninger (art af fødevare, tid og temperatur), identifikation af
produktet samt oplysninger om hvilket komponenter med specifikke migrationsgrænse der er anvendt
(leverandøren har kun oplyst at der er anvendt stoffet med specifikke migrationsgrænser).
Vejledt generelt om reglerne for at indhente overensstemmelseserklæring for alle typer råvarer. Virksomheden
kan kun fremvise en produktspecifikation for råvarerene hvor der bl.a. er erklæret for overholdelse af FDA
reglerne.
Vejledt konkret om at der skal medfølge en overensstemmelseserklæring for materialer der bliver leveret til
kunder.
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