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Kontrolrapporten er ændret den 16. juli 2019.
Virksomheden er vejledt om retssikkerhedsreglerne.

Kornvej 9
7323 Give

Emballage m.v.: Kontrolleret overensstemmelseserklæringer for

51592018

fødevarekontaktmaterialer.
Det indskærpes, at når fødevarekontaktmaterialer af plast
bringes i handlen i tidligere led end detailleddet skal de
ledsages af en overensstemmelseserklæring, herunder
tilstrækkelige bagrundinformationer til at vurdere, om
produktet lovligt kan markedsføres i EU.
Følgende er konstateret: Virksomheden havde i forbindelse
med import af et produkt fra Kina, ikke i tilstrækkelig grad
sikret sig valide informationer om produktet. Virksomheden
havde forespurgt producenten i Kina om sammensætningen af
produktet og fået følgende svar: "1. 70% plant material
(including bamboo fibre, corn powder, wooden fibre, different
shape might have the different percentage) 2. 30% resin (this
resin has mixed composition which cannot be made public
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because it is factory's patent formula). Virksomheden havde
accepteret de manglende informationer om bindemiddel i
produktet og efterfølgende markedsført produktet som
Bambus Middagssæt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
erkender fejlen og vil i fremtiden ikke acceptere leverandører
som ikke afgiver fuld produktinformation.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Det indskærpes, at reklamer for samt mærkning og
præsentation af materialer og genstande, ikke må vildlede
forbrugeren. Følgende er konstateret: Virksomheden har
markedsført et spisesæt (Bamboo Dinner Set - 2 krus, 2 skåle
og 2 tallerkner). Af mærkningen på dansk, tysk og engelsk,
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fremgår ikke, at materialet er plast. Af mærkningen fremgår
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kun følgende tekst: "Middagssættet er fremstillet af bambus".
Det er ved analyser udført af de tyske fødevaremyndigheder påvist, at produkterne er fremstillet af plast og der
er påvist en overskridelse af migrationsgrænserne for melamin.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden erkender vildledende markedsføring. Produktet er
markedsført i 2017-2018 og produktet er ikke længere i virksomhedns sortiment.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Der er udført 1. leds kontrol i forbindelse med RASFF-notifikation fra anden EU-myndighed vedr. "Bamboo
Dinner Set". Baggrunden er en RASFF-notifikation fra de Tyske fødevaremyndigheder om overskridelse af
grænseværdierne for indhold af melamin i "Bamboo Dinner Set", jf. ovenfor. Virksomheden har udleveret den
dokumentation som Fødevarestyrelsen har udbedt sig. Produktet er ikke markedsført i DK. Ingen anmærkninger.
Kontrolrapporten er gennemgået med virksomhedens ansvarlige og fremsendes efterfølgende til virksomhedens
E-Boks.
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