Checklista D 24/2 2016

Checklista D Kontroll av färdigförpackade livsmedel som säljs i butik och andra
försäljningsställen, förpackade i tidigare led.
Verksamhetensnamn
Datum för besök
Inspektör
Företagets
representanter
Typ av kontrollbesök
Typ av verksamhet

Oanmäld
Butik

Anmäld
Annat
försäljningsställe

Vald produkt för
kontroll (beteckning
samt fantasinamn om
det finns);

Fyll i de områden som produkten är kontrollerad för;
Språk
1. Finns obligatoriska märkningsuppgifter på svenska?
Ja

Nej

Hälsoaspekter:
Allergener:
2. Är samtliga allergena ingredienser angivna på svenska i märkningen på produkten?
Ja

Nej

3. Är alla allergener framhävda i den svenska märkningen på produkten?
Ja

Nej

Ekonomisk vinning:
4. Kan företaget, med hjälp av underlag, visa att påstådd äkthet för t.ex. finare
köttdetaljer, fisksort, honung, livsmedel med SUB m.fl. stämmer?
Ja

Nej
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Allvarligt vilseledande:
Beteckning:
5. Finns beteckning för produkten i märkningen på livsmedlet?
Ja

Nej

Om ja, är den korrekt? (Glöm inte att ange både beskrivande beteckning, och
fantasinamn, om det finns, för produkten i början av webenkäten)
Ja

Nej

Ursprung (råa animalier):
6. Är ursprunget för produkten rätt utformat i märkningen på livsmedlet?
Ja

Nej

7. Finns identifikationsmärke (oval) utmärkt på produkten?
Ja

Nej

8. Finns godkännandenummer (nummer i ovalen) på produkten med i förteckningen över
godkända anläggningar i Sverige eller tredje land?
Ja

Nej

Påståenden:
9. Finns det något ospecificerat hälsopåstående, som inte följs av ett godkänt
hälsopåstående i informationen till, exempelvis skyltning, eller i märkningen på,
livsmedlet
Ja

Nej

Påstående:

Information om produkten:
10. Är information om produkten som anges på t.ex. skylt, anslag, hyllkantsmärkning
korrekt?
Ja

Nej

Om avvikelser har konstaterats vad gäller märkning på den färdigförpackade produkten,
kontakta den kontrollmyndighet som ansvarar för att kontrollera det företag som ansvarar för
märkningen av produkten, exempelvis producent, grossist, importör.
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Sammanfattning av kontrollresultatet

Efter första kontrollbesöket;
Om avvikelser inte har konstaterats, eller om avvikelse inte hinns med att följas upp innan
sista oktober 2016*; fyll i sammanfattning av resultat nedan och fyll sedan i efterfrågade
uppgifter i webenkäten.
Om avvikelser konstaterats, och kommer att följas upp under året, vänta med att fylla i
sammanfattningen av kontrollresultatet nedan, och webenkäten, tills ärendet är avklarat.
1) Inga avvikelser mot lagstiftningen vid första kontrollen
2) A. Avvikelse noterad och åtgärdad: Företaget har självmant rättat till bristen. Inga
sanktioner utfärdad.
2) B. Avvikelser noterad och åtgärdad: Företaget har rättat till bristen efter att
myndigheten utfärdat sanktioner.
Vilken typ av sanktion;

○ Föreläggande
○ Förbud

Kortfattad beskrivning av föreläggande och/eller förbud;

3) A) Avvikelse noterad utan åtgärd. Inga sanktioner har utfärdats.
3) B) Avvikelse noterad utan åtgärd. Sanktioner har utfärdats, företaget har trots detta
inte rättat till avvikelsen.
Vilken typ av sanktion;

○ Föreläggande
○ Förbud

Kortfattad beskrivning av föreläggande och/eller förbud;

Har åtalsanmälan utfärdats i ärendet?
Ja

Nej

*Avvikelser har konstaterats men bedöms kunna följas upp vid nästa ordinarie kontrollbesök
efter projektet har avslutats. Används endast om avvikelsen inte hinns med att följas upp före
sista okt 2016.
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