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Tilsyn i forbindelse med økologikontrol
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
Øresundsvej 148

modtagekontrol af økologiske produkter. Det indskærpes, at
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reglerne om modtagekontrol af økologiske produkter, herunder
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de i økologirapporten fastlagte vilkår, skal overholdes. Følgende
er konstateret: virksomheden kan ikke fremvise dokumentation
på varemodtagelse af økologiske produkter herunder kontrol af
mærkning af varen til den endelige forbruger. Et produkt, "Bliss
Bar" mangler økologisk oprindelsestekst og kontrolkode på
baren. Virksomheden får det lavet som lønarbejde, men det er
virksomhedens ansvar at kontrollere det ved modtagelse og
sikre at lønpakkevirksomheden får mærket korrekt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
havde ingen bemærkninger. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
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klagevejledning på bagsiden eller på udleverede/fremsendte
retssikkerhedsblanket.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Regnskab for økologiske fødevare. F. eks: (kontrol af løbende
registreringer/ stikprøvekontrol af løbende regnskab med
udgangspunkt i fysisk vareoptælling af sporbarhedskontrol med
udgangspunkt i udvalgte produkter.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation
af økologisk oprindelse vedr. økologiske produkter. Konkret
vejledt at økologierklæringer kan fremvises ved tilsyn. Vejledt
hvordan det kan dokumenteres.
Kontrolleret mærkning og sammensætning og markedsføring af
økologiske fødevarer. Det indskærpes, at reglerne om
mærkning og markedsføring af økologiske fødevarer skal
overholdes. Følgende er konstateret: Virksomheden sælger
privat labelprodukt (Bliss Bar, hvor der på den enkelte
daddelbar mangler geografisk oprindelse og kontrolkode under
EU-logoet, samt at EU-logo ser meget lille ud (mindst 9 mm og
13,5 mm bredt). Yderlemballagen er fint mærket, men det er
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den enkelte bar der skal have samme mærkning.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får ændret det med lønpakkeriet. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller på
udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket. Modtaget faktura og Bliss bar til økologisk krydskontrol.
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