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Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
Tempovej 27

på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.

2750 Ballerup

Emballage m.v.: Sporbarhed af fødevarekontaktmaterialer

18355728

kontrolleret. Ingen anmærkninger. Gennemgået
dokumentation for Stainless Stell Jamie Oliver gryde i form af
overensstemmelseserklæring. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret følgende produkter: stegespatel af PET
(polyethylenphtalat) og Moulinex Slim Force stavblender med
plast målebæger. Det indskærpes at
overensstemmelseserklæringer for emballagen skal overholde
1

reglerne for den pågældende emballage. Følgende er
konstateret: Overensstemmelseserklæring for Stegespatel er
ikke tilgængelig på tilsynet. Virksomheden har fremvist
dokumentation for Moulinex stavblenderen i form af
overensstemmelseserklæring af 25. juni 2012 og den bagved
liggende dokumentation i form af migrationsanalyser.
Erklæringen bekræfter, at genstanden er fremstillet i
overensstemmelse med rammeforordningen nr. 1935/2004 og
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plastdirektivet nr. 2002/72. Overensstemmelseserklæringen
indeholder ikke fyldestgørende oplysninger, der er påkrævet
efter artikel 15, bilag IV i plastforordningen nr. 10/2011. Der
mangler bl.a. angivelser om specifikke migrationsgrænser i
bilag I og II, angivelser om fødevaretype, kontakttemperatur og
tid. Det fremgår af migrationsanalyser, at test er udført ved
hjælp af erstatningstest med isooktan og 95%ethanol. Der er
ikke begrundet valg af erstatningstest i dokumentationen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Dokumentationen for fødevarekontaktmaterialer bliver
vurderet af vores hovedkontor i EU. Stegespatel er udgået af
vores sortiment. Vi var overbevidste om, at vi
dokumentationen fra hovedkontoret var dækkende for dette

X

produkt. Dokumentationen for stavblenderen er fra 2012 og vi
var overbeviste, at den var fyldestgørende. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Virksomheden kan
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inden 14 dage anmode om skriftlig begrundelse og kan påklage afgørelsen til Fødevare- og Veterinærklager
senest 4 uger efter modtagelse af kontrolrapporten eller en skriftlig begrundelse. En eventuel klage skal sendes
til fødevareregionen.
Fødevarestyrelsen vender tilbage om, hvorvidt § 19 i emballagebekendtgørelsen nr. 579/2001 gælder for
virksomhedens kunder som er kædens centrallager.
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