Checklista för projekt
Kontroll av ursprung av primära ingredienser (PI) - SILK
Anläggning:

Datum:

Org.nummer:

Kommun:

Inspektör:

Närvarande:

Inspektör e-post:

1.

Granskad produkt (produkten ska ha en ursprungsmärkning)
Beteckning (ej fantasinamn):
Varumärke:

EAN:

Batch och / eller bäst före:
Namn och adress till företag som ansvarar för märkning:

2.

Livsmedlets ursprung
Hur anges ursprung för livsmedlet eller annan presentation som kan ha samma innebörd?
(Beskriv hur och ursprung. T.ex. text, symboler eller illustrationer?

3.

Identifiera primär ingrediens (er).
Kan PI identifieras?
Hur kan PI identifieras?

□ JA

□NEJ. Avsluta

□ Ingrediensen utgör □ Ingrediensen förknippas
minst 50%

Vilken eller Vilka ingredienser är PI enligt företaget?
Vilken eller Vilka ingredienser ska vara PI enligt dig?

vanligtvis med livsmedlets
beteckning ”Kräver mängden”

4.

Ursprung för primär ingrediens (er)
Anger företaget ursprung för PI?
PI:………………………………………………
Ursprung:……………………………………
Om NEJ, är det troligt att PI har samma ursprung som
livsmedlet? T. ex. mango från Sverige, cocoa från Sverige.
Denna fråga ska vi kontrollera med Huvudkontor.

5.

□ JA. Går vidare □NEJ
till punkt 5.

□ JA. Avsluta

□Nej. Avsluta

kontrollen

kontrollen

Anges ursprung för primär ingrediens (er) korrekt?
”EU”, ”icke-EU” eller ”EU och icke-EU”.
En region eller geografiskt område som ligger i flera
medlemsstater eller i tredjeländer, om den/det definieras som
sådan/sådant i internationell rätt eller lätt kan förstås av normalt
informerade genomsnittskonsumenter.
FAO-område,
Ett land i EU eller inte.
En region eller geografiskt område i EU eller inte som lätt kan
förstås av genomsnittskonsumenter.
Ursprungsland eller härkomstplats i enlighet med de särskilda
unionsbestämmelser som är tillämpliga på den eller de primära
ingredienserna som sådana.
Genom en förklaring
Kombinera företag två olika kategorier eller anger PI ursprung på
olika sätt? T.ex. ”EU och Schweiz” eller ”Från Avaka öken”

6.

□ JA
□ JA

□ NEJ
□ NEJ

□ JA
□ JA
□ JA

□ NEJ
□ NEJ
□ NEJ

□ JA
□ JA
□ JA

□ NEJ
□ NEJ
□ NEJ.

Avvikelse
Artikel 2 i
2018/775

Är märkning av ursprung för primär ingrediens (er) korrekt?
Är x-höjden minst 75 % av uppgiften om livsmedelsursprung?
Typ X x
Anges ursprung för PI i samma synfält som ursprung av
livsmedlet?
Anges ursprung för PI varje gång ursprung av livsmedlet anges?
Stor tack att du är med i projektet!!

□ JA
□ JA
□ JA

Om nej i kolumnen
avvikelse enligt
artikel 3 i
2018/775

□ NEJ
□ NEJ
□ NEJ

