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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af
ansøgning om erstatningscertifikat.
Hjørringvej 156

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

9400 Nørresundby

kontrol.

40274510

Godkendelser m.v.: Det indskærpes, at virksomheden skal sikre,
at oplysninger i certifikater, der fremlægges til underskrift for
tilsynsmyndigheden er korrekte.
Følgende er konstateret: Virksomheden har i 2 konkrete ( 25.
juni 2020 & 9. juli 2020 ) tilfælde anmodet om underskrift af
certifitikater til tredjelande. I begge er der anført forkerte lot
numre.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi vil være
opmærksomme på dette fremadrettet.
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Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Det indskærpes, at virksomheder der eksporterer fødevarer til
tredjelande, skal udføre egenkontrol for eksportaktiviteterne,
og dokumentere denne egenkontrol.
Følgende er konstateret: Virksomheden anmoder om
underskrift af certifikater for fødevarer til eksport til 3-land via
ekstern certifikatudsteder. I forbindelse med ankomst til 3. land
blev det konstaret, at lot numre i certifikaterne ikke stemte
overens med de fysiske lot numre.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
erkendte at den efter endt lastning af container ikke har
tjekket, hvilke varer, der er ifølge udleveringssdokumenter fra
frysehuset er læsset i containeren. Virksomheden vil tilrette
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procedurer i egenkontrol for eksport.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
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på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket. Vejledt konkret om procedure for erstatningscertifikater samt
anmodning om disse så snart fejl konstateres.
Virksomheden har med en udførlig skriftlig begrundelse anmodet om en "To Whom" for hver container.
Begrundelsen har indholdt en grundig redegørelse for hver container for hver palle - herunder pallenummer (
påsat på frysehuset ) samt lotnummer, antal kartoner og vægt. Ligeledes fandtes en samlet oversigt for mængde
for hver lot nummer. Virksomheden har for hvert certifikat også redegøre for hvilke lot numre der er forkerte
samt hvilke lot nr. der gældene. OK
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