Oiva bedömningsanvisningarna för godkända livsmedelslokaler
I anvisningarna om bedömningen i ingår Eviras anvisningar nr 10205, 10232-10243,
10245,10249-10252, 10256-10322 ja 10324-10333
Nedan finns anvisningarnas rubriker med numrering (KUTI-rader), anvisningens nummer,
anvisningens versionsnummer och avisningens sista uppdateringsdatum. Ifall anvisningen
förändras på något vis, får anvisningen en ny versionsnummer. Datumet visar när den
senaste versionen är gjord och godkänd. De senaste uppdateringsdatumen syns med fet
stil. Om den finska anvisningen ändras, får den svenska versionen automatiskt samma
versionsnummer.
Senaste uppdatering 3.7.2017
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Bedömningsskalan i anvisningen om bedömning av
tillsynsresultaten
Allmänna principer för hur vitsorden på Oiva-bedömningsskalan
bestäms
Hur kraven för godkännanden följs
Godkännandena av lokaler, konstruktioner och utrustning
Godkännandena av verksamheter
Godkännandena av TSE-verksamheter
Hushållsvattnets överensstämmelse med kraven
Rena vattnets överensstämmelse med kraven
Egenkontrollens allmänna överensstämmelse med kraven

Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet
Lokalernas och utrustningens underhåll
Lokalernas och konstruktionernas underhåll
Inredningens, utrustningens, vattenutrustningens och redskapens
underhåll
Lokalernas, ytornas och redskapens renhet
Lokalernas och konstruktionernas renhet och ordning
Ytornas, inredningens, utrustningens och redskapens renhet
Skadedjursbekämpningen
Avlägsnandet av avfall och avloppsvatten
Personalens arbete och utbildning
Personalens arbetshygien
Personalens arbets- och skyddsklädsel
Uppföljningen av personalens hälsotillstånd
Handledningen, instrueringen och utbildningen av personalen
Verifieringen av hygienkompetensen
Produktionshygienen vid hantering av livsmedel
Riskkontrollen livsmedelsproduktion
Åtskiljandet av verksamheter med olika hygiennivåer
Tappställenas och vattenförbrukande utrustningens hygien
Hygienen vid upptining, nedkylning och frysning
Hygienen vid emballering och förpackning
Hygienen vid förvaring och lagring av livsmedel
Hygienen vid hantering och lagring av biprodukter
Produktionen och spårbarheten av biprodukter
Kontrollen av livsmedlens temperaturer
Temperaturkontrollen i kylda lokaler
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Temperaturkontrollen i livsmedlens produktionsprocesser
Temperaturkontrollen av frysprodukter, infrysta livsmedel och glass
Temperaturkontrollen av slaktkroppar som skall sändas
Temperaturkontrollen av vattnet som används för desinficering av
arbetsredskap
Särskilda kraven på livsmedelsproduktion
Hanteringen av TSE-riskmaterial
Sensoriska uppföljningen av slaktkropparnas och organens renhet
Hanteringen av mjölksyradekontaminationen av slaktkroppar från
nötdjur
Hanteringen av trikinrisken
Tillverkningen av köttfärs och köttberedningar
Tillverkningen av mekaniskt urbenat kött
Tillverkningen av torkat kött från ren
Parasitbesiktningarna av fiskeriprodukter och frysningshanteringen
Kontrollen av kvaliteten på råvaran till äggprodukter
Mottagningen av djur och uppgifterna om djuren
Registerförfrågningarna
Information från livsmedelskedjan och andra motsvarande uppgifter
Transporten av djur
Märkningen och identifieringen av djur
Inspection av hästarnas identifieringshandlingar
Bokföringen över djur som tagits till slakt
Åtskiljandet av djuren som kommit till slakteriet
Ämnena som orsakar allergi och intolerans
Åtskiljandet och korskontaminationen
Livsmedlens sammansättning
Tillsatsämnen, aromer och enzymer
Tillsättning av näringsämnen i livsmedel
Genetiskt modifierade ingredienser
Nya livsmedel och nya processer
Särskilda kraven på enskilda livsmedel
Kosttillskott
Livsmedel för specifika grupper
Produkter med skyddad beteckning
Övriga produktspecifika krav
Informationen som skall ges om livsmedel
De allmänna märkningarna på förpackningarna
Näringsdeklarationen
Marknadsföringen (närings- och hälsopåståendena)
Märkningarna som särskild lagstiftning om kött förutsätter
Märkningarna som särskild lagstiftning om fiskeri- och
vattenbruksprodukter förutsätter
Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterial
Förpackningsmaterialen och andra kontaktmaterial
Leveranserna av livsmedel och biprodukter
Mottagningen av livsmedel och handelsdokument
Kontrollering av salmonellaresultaten inom äggproduktionen
Sändningen av livsmedel, handelsdokumenten och
transportförhållandena
Kontrolleringen av livmedlens transporttemperaturer
Sändningen av biprodukter, handelsdokumenten,
transportförhållandena
Internationella transporters överensstämmelse med kraven
Spårbarheten och återkallelserna
Livsmedlens spårbarhet
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Systemet för märkning av nötkött
Spårbarheten hos fisk och fiskeriprodukter fångade i havet
Spårbarheten hos fisk och fiskeriprodukter som omfattas av
dioxinundantaget
Hanteringen av och beredskapen för särskilda situationer
Återkallelser
Svin-, fjäderfä-, får- och geköttets spårbarnet
Undersökningarna inom livsmedelsproduktionen
Provtagningen och egenkontrollundersökningarna
Egenkontrollundersökningarna av vatten och is
Den nationella salmonellakontrollen inom köttsektorn
EHEC-egenkontrollen
Listeriaegenkontrollen
Kampylobakteregenkontrollen
Egenkontrollen av histamin i fiskeriprodukter
Undersökningarna av kvaliteten på obehandlad mjölk
Undersökningarna av produkternas hållbarhet
Resterna av läkemedel
Resterna av växtskyddsmedel
Främmande ämnen som härstammar från omgivningen
Mögeltoxinerna
Främmande ämnen som uppkommer under processen
Övriga främmande ämnen
Oiva-rapportens presentation
Oiva-rapportens presentation
Kraven för saluhållning
Kvalitets- och viktklassifiseringen av ägg
Stämplingen av ägg och märkningarna på förpackningarna
Bokföringen av ägg i hönsäggpackerier
Mjölk och mjölkprodukter
Bredbara fetter
Uppföljningen av vattenhalten hos fjäderfä
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0.

Bedömningsskalan i anvisningen om bedömning av
tillsynsresultaten

0.1

Allmänna principer för hur vitsorden på Oiva-bedömningsskalan
bestäms

De gemensamma grunderna för hur vitsorden fastställs på Oiva-bedömningsskalan har samlats
sammanfattats i denna anvisning. Tillsammans med de substansspecifika Oiva anvisningarna
bildar de en helhet om bedömningen inom Oiva.
Att beakta:
 I denna anvisning ingår allmänna beskrivningar av Oiva-bedömningsskalan där det
beaktats tillsynen utgår från riskerna. Vad riskbasering innebär har förklarats i enskilda
substansspecifika Oiva-bedömningsanvisningar.
 Oiva-bedömningsskalan gäller livsmedelsbranschens godkända eller anmälda livsmedelslokaler.
 De allmänna beskrivningarna av vitsorden på bedömningsskalan gäller alla anvisningar om
bedömning av tillsynsresultaten
 Alla anvisningar bygger på stadgandena i livsmedelslagen och i tolkningen av dem kan
tillämpningsanvisningarna som Evira gett utnyttjas
 I separat publicerade Oiva-bedömningsanvisningar ges mer detaljerade och sakspecifika
anvisningar om hur bedömningsskalan tillämpas

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Inspektören konstaterar att sakerna som skall kontrolleras överensstämmer med
kraven i lagstiftningen
Inspektören konstaterar att företagaren själv hanterar också överraskande och
slumpmässiga missförhållanden och hanterar tillrättaläggandet av dem med
hjälp av sin egenkontroll

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Inspektören ger en skriftlig anmärkning till företagaren om missförhållandena
som konstaterats.
Inspektören konstaterar att företagaren själv hanterar också överraskande och
slumpmässiga missförhållanden och hanterar tillrättaläggandet av dem med
hjälp av sin egenkontroll
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall rättas till
inom utsatt tid.
Inspektören måste i regel tillgripa sådana administrativa tvångsmedel, som
avses i lagstiftningen, för att säkerställa att lagstiftningen följs.
Inspektören kan ändå ge företagaren en skriftlig uppmaning att rätta till saken
inom utsatt tid, om det finns välgrundade skäl för det.
Sakerna som enligt instrueringen skall kontrolleras försämrar inte alltid
omedelbart livsmedelssäkerheten. Då kan vitsordet Bör korrigeras ändå ges i
det fall, då vitsordet Bra getts upprepade gånger och missförhållandena inte
avhjälpts inom utsatt tid

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Inspektören förutsätter omedelbara korrigerande åtgärder av företagaren. I ett
sådant fall skall inspektören alltid tillgripa sådana administrativa tvångsmedel,
som avses i livsmedelslagen, för att säkerställa att lagstiftningen följs.
Sakerna som enligt instrueringen skall kontrolleras försämrar inte alltid
omedelbart livsmedelssäkerheten. Då kan vitsordet Dålig ändå ges i det fall, då
vitsordet Bör korrigeras getts upprepade gånger och missförhållandena inte
avhjälpts inom utsatt tid.
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1

Hur kraven för godkännanden följs

1.1

Godkännandena av lokaler, konstruktioner och utrustning

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas på alla anläggningar.
 Evira upprätthåller ett register över godkända anläggningar. Anläggningsregistrets
webbadress finner du i slutet av denna anvisning.
 Även i sådana fall, då verksamheten idkas i hyrda lokaler, svarar företagaren för att
anläggningen överensstämmer med kraven som lagstiftningen och godkännandet ställer.
 I denna punkt bedöms hur anläggningen följer kraven som godkännandet ställer på
konstruktionerna, såsom att lokalerna, konstruktionerna och utrustningen motsvarar
godkännandehandlingarna och kraven i lagstiftningen.
 I denna punkt bedöms också om anläggningen ansökt om och erhållit ett godkännande för
ändringar i lokalerna, konstruktionerna och utrustningen.
 I lokaler, konstruktioner och utrustning medräknas till exempel taken, väggarna, golven,
tappställena, systemen för tvätt och desinficering, systemen för bortledning av kondens-,
tvätt- och avloppsvatten, luftväxlingssystemen och andra motsvarande saker. I denna punkt
fästs uppmärksamhet vid att sådana finns, hur de placerats, materialen som använts och
ändamålen de använts för jämte hygienen.
 Företagaren kan i några fall minska risken som missförhållanden i konstruktionerna medför
genom att arrangera om verksamheten, om livsmedelssäkerheten kan säkerställas med
dessa arrangemang (till exempel då vitsordet är Bra).
 I bedömningen måste beaktas en situation då godkännandeförfarandet inte skett enligt god
förvaltningssed eller då beslutet om godkännande inte uppfyller kraven i förordningen
420/2011 om livsmedelstillsyn. Sådana missförhållanden ligger inte på företagarens ansvar
och de ska lämnas obeaktade i bedömningen.
 Hur godkännandekraven på verksamheten följs bedöms i punkt 1.2.
 Egenkontrollplanens allmänna överensstämmelse med kraven bedöms i punkt 1.6.
 Hushållsvattnets överensstämmelse med kraven bedöms i punkt 1.4 och rena vattnets
överensstämmelse med kraven i punkt 1.5.
 Godkännandena av TSE-verksamheter bedöms i punkt 1.3.
Saker som ska kontrolleras:
 Är det möjligt att kontrollera godkännandehandlingarna och utredningarna som ska bifogas
till dem i anläggningen.
 Motsvarar förekomsten, placeringen och genomförandet av lokaler, konstruktioner och
utrustning, materialen som använts och ändamålen de använts för godkännandehandlingarna.
 Motsvarar förekomsten, placeringen och genomförandet av lokaler, konstruktioner och
utrustning, materialen som använts och ändamålen de använts för kraven i gällande
lagstiftning.
 Följs villkoren som uppställts för konstruktionerna i beslutet om godkännande.
 Har väsentliga ändringar i konstruktionerna som beror på ändringar i lagstiftningen
genomförts och har det ansökts om godkännanden för dessa ändringar.
 Har väsentliga ändringar i konstruktionerna som beror på företagaren genomförts och har
det ansökts om godkännanden för dessa ändringar.

Föredragen av

Nina Kaario

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/version
Tagen i bruk

1.1
2/3
10263 /2 sv
18.12.2015

Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för godkända livsmedelslokaler

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del.
Exempel:
- Godkännandehandlingarna och utredningarna som ska bifogas till dem är
uppdaterade och det är möjligt att kontrollera dem i anläggningen och med
hjälp av dem kan verifieras att anläggningens lokaler, konstruktioner och
utrustning är godkända.
- Lokalernas placering och användningsändamål motsvarar godkännandehandlingarna.
- Konstruktionerna och ytorna är av ett material som är lätt att hålla rent.
- System för bortledning av kondens- och avloppsvatten finns och de
överensstämmer med kraven.
- Tappställenas antal och placering motsvarar godkännandehandlingarna och
kraven i lagstiftningen.
- Villkoren som uppställts för konstruktionerna i beslutet om godkännande har
uppfyllts.
- För väsentliga ändringar i konstruktionerna har ansökts om och erhållits ett
godkännande innan verksamheten inletts.
- Väsentliga ändringar i konstruktionerna som beror på ändringar i lagstiftningen
har genomförts.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- I möjligheten att kontrollera godkännandehandlingarna förekommer små
missförhållanden.
- Konstruktionerna och ytorna är till några delar av ett material som är svårt att
hålla rent, materialet är ändå i gott skick, men ytorna har till exempel skyddats
eller så rengörs ytorna särskilt grundligt så, att man ändå försäkrat sig om
livsmedelssäkerheten. I ett sådant här fall är det allt enligt missförhållandets
art möjligt att ge vitsordet Bra.
- Ett system för bortledning av tvättvattnet (avlopp) saknas i en sådan lokal, där
det enligt lagstiftningen borde finnas ett sådant, men bortledningen av
tvättvattnet har genomförts på ett hygieniskt sätt.
- Man har försenat sig i efterföljandet av de utsatta tiderna som fastställts i
beslutet om godkännande, men åtgärder pågår.
- Anläggningens planritning är inte uppdaterad, men missförhållandet försvagar
ändå inte livsmedelssäkerheten.
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BÖR
KORRIGERAS

DÅLIG

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska
rättas till inom utsatt tid.
Exempel:
- Lokalerna, konstruktionerna och utrustningen och dessas placering och
användningsändamål är väsentligt annorlunda än det som enligt
godkännandehandlingarna har godkänts.
- Ett system för bortledning av tvättvattnet (avlopp) saknas i en sådan lokal, där
det enligt lagstiftningen borde finnas ett sådant och bortledningen av
tvättvattnet har inte genomförts på ett hygieniskt sätt och missförhållandet
försvagar livsmedelssäkerheten.
- Lokalerna, konstruktionerna och utrustningen och dessas placering och
användningsändamål motsvarar det som angetts i godkännandehandlingarna,
men väsentligt ändrade krav i lagstiftningen har inte beaktats i dem.
I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- Anläggningen använder lokaler, för vilka man inte ansökt om eller erhållit ett
godkännande och riskerna i verksamheten hanteras inte.
- Efter godkännandet har det visat sig att ett material eller ämne som använts i
anläggningens konstruktioner eller utrustning äventyrar livsmedelssäkerheten
och företagaren har inte vidtagit korrigerande åtgärder.
- Anläggningen har inte följt villkor som i beslutet om godkännande uppställts för
konstruktionerna i avsikt att säkerställa livsmedelssäkerheten.
- Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet
Bör korrigeras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002
Kontrollförordningen (EG) nr 882/2004
Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
Kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 854/2004
Livsmedelslagen 23/2006
Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn 420/2011
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
JSMf om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler
7/VLA/2009
Eviras anvisning 16033: Hur en anläggning godkänns
Eviras anvisning 16011: TSE-åtgärder i anläggningar
Registret som Evira upprätthåller över godkända kött-, mjölk- och ägganläggningar och
lageranläggningar:
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillverkning+och+forsaljning/livsmedelslokaler/anlaggningar/

Uppdateringar i version 2
I punkten Att beakta har skapats klarhet i företagarens och tillsynsmyndighetens ansvar vid
bedömning av beslut om godkännande
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Anvisningar om bedömningen inom Oiva för godkända livsmedelslokaler

1

Hur kraven för godkännanden följs

1.2

Godkännandena av verksamheter

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas på alla anläggningar.
 Med verksamheter avses i denna anvisning sådana verksamheter, som avses i det
anläggningsregister som Evira upprätthåller och som tillsynsmyndigheten ska godkänna.
Anläggningsregistrets webbadress finner du i slutet av denna anvisning.
 I denna punkt bedöms endast saker som hänför sig till godkännandena av verksamheter,
såsom om verksamheterna som anläggningen idkar motsvarar de verksamheter, som
anläggningen har ett godkännande för.
 Även i sådana fall, då anläggningen idkar annan verksamhet än verksamhet som hänför sig
till den egentliga egna livsmedelsproduktionen (såsom tvätt av andra än anläggningens
egna livsmedelslådor), svarar livsmedelsföretagaren för att verksamheten överensstämmer
med kraven i lagstiftningen och godkännandet.
 I denna punkt bedöms också om villkoren som i beslutet om godkännande eventuellt
uppställts för verksamheterna följts. Anläggningen kan till exempel vara godkänd på det
villkoret, att verksamheter eller arbetsmoment med olika hygiennivå som idkas eller utförs i
en och samma produktionslokal tidsmässigt ska åtskiljas från varandra och att
produktionslokalen mellan dem grundligt ska rengöras.
 I denna punkt bedöms också om verksamheterna uppfyller godkännandekraven i den
uppdaterade lagstiftningen och till exempel gränserna för den producerade mängden (små
slakterier). Även om till exempel lokalerna, konstruktionerna och utrustningen i
anläggningen i sig överensstämmer med kraven, kan produktionen i anläggningen ha blivit
för stor i förhållande till produktionslokalerna, utrustningen och arbetstagarnas antal så, att
det inte längre är möjligt att producera livsmedel på ett hygieniskt sätt.
 I denna punkt bedöms också om anläggningen ansökt om och erhållit ett godkännande för
väsentliga ändringar som man gjort i sina verksamheter.
 I bedömningen måste beaktas en situation då godkännandeförfarandet inte skett enligt god
förvaltningssed eller då beslutet om godkännande inte uppfyller kraven i förordningen
420/2011 om livsmedelstillsyn. Sådana missförhållanden ligger inte på företagarens ansvar
och de ska lämnas obeaktade i bedömningen.
 Om produktionen och verksamheten i praktiken överensstämmer med kraven på andra sätt
än de som hänför sig till godkännandena bedöms i varje enskild punkt.
 Godkännandena av TSE-verksamheter bedöms i punkt 1.3.
Saker som ska kontrolleras:
 Motsvarar verksamheterna som godkänts i godkännandehandlingarna de verksamheter,
som anläggningen i praktiken idkar.
 Är godkännandena av verksamheterna lagenliga i förhållande till den uppdaterade
lagstiftningen.
 Är verksamheterna dimensionerade i förhållande till anläggningens kapacitet och de tillåtna
produktionsmängderna i anläggningen så, att verksamheten är hygienisk.
 Följs villkoren som i beslutet om godkännande uppställts på verksamheterna i praktiken.
 Har det ansökts om godkännanden för genomförandet av väsentliga ändringar som beror
på företagaren.
 Har väsentliga ändringar som beror på ändringar i lagstiftningen genomförts och har det
ansökts om godkännanden för genomförandet.
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Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del.
Exempel:
- Godkännandehandlingarna och utredningarna som ska bifogas till dem är
uppdaterade och det är möjligt att kontrollera dem i anläggningen och med
hjälp av dem kan verifieras att verksamheterna i anläggningen är godkända.
- Verksamheterna i anläggningen motsvarar de verksamheter, som enligt
godkännandehandlingarna godkänts.
- Verksamheterna i anläggningen motsvarar kraven i den uppdaterade
lagstiftningen.
- För väsentliga ändringar i har ansökts om och erhållits ett godkännande
innan verksamheten inletts.
- Villkoren som i beslutet om godkännande eventuellt uppställts för verksamheterna har följts i praktiken.
- Väsentliga ändringar i verksamheterna som beror på ändringar i lagstiftningen har genomförts.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- Verksamheterna i anläggningen motsvarar huvudsakligen de verksamheter,
som enligt godkännandehandlingarna godkänts.
- Verksamheterna i anläggningen motsvarar huvudsakligen kraven i den
uppdaterade lagstiftningen, men i dem kan förekomma små
missförhållanden som ändå inte försvagar livsmedelssäkerheten.
- För väsentliga ändringar har inte ansökts om och erhållits något
godkännande innan verksamheten inletts, men missförhållandet försvagar
inte livsmedelssäkerheten (en väsentlig ändring kan också öka
livsmedelssäkerheten).
- I efterföljandet av villkoren som i beslutet om godkännande uppställts för
verksamheterna förekommer små missförhållanden som ändå inte
försvagar livsmedelssäkerheten.

BÖR
KORRIGERAS

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska
rättas till inom utsatt tid.
Exempel:
- Verksamheterna i anläggningen motsvarar inte de verksamheter, som
anläggningen har ett godkännande för och missförhållandet försvagar
livsmedelssäkerheten. Anläggningen har till exempel ett godkännande
enbart för styckning av kött, men i anläggningen tillverkas också köttfärs.
- Verksamheterna i anläggningen motsvarar kraven i den uppdaterade
lagstiftningen eller så har villkoren som i beslutet om godkännande
uppställts för verksamheterna inte följts.
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- För väsentliga ändringar har inte ansökts om och erhållits något
godkännande innan verksamheten inletts och missförhållandet försvagar
livsmedelssäkerheten.
- Verksamheterna motsvarar det som angetts i godkännandehandlingarna,
men företagaren har beaktat väsentliga ändringar i kraven i lagstiftningen.

DÅLIG

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- Verksamheterna i anläggningen motsvarar inte de verksamheter, som
anläggningen har ett godkännande för och missförhållandet äventyrar
livsmedelssäkerheten.
- Verksamheterna i anläggningen motsvarar inte kraven i den uppdaterade
lagstiftningen och missförhållandet äventyrar livsmedelssäkerheten.
- Villkoren som i beslutet om godkännande uppställts för verksamheterna har
inte följts.
- För väsentliga ändringar har inte ansökts om och erhållits något
godkännande innan verksamheten inletts och missförhållandet äventyrar
livsmedelssäkerheten. Anläggningen har till exempel ett godkännande enbart
för slakt av svin, men man har också börjat slakta får i anläggningen och man
har inte ansökt om något godkännande för ändringen.
- Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet
Bör korrigeras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
- Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002
- Kontrollförordningen (EG) nr 882/2004
- Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
- Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
- Kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 854/2004
- Livsmedelslagen 23/2006
- Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn 420/2011
- Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
- JSMf om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler
7/VLA/2009
- Eviras anvisning 16033: Hur en anläggning godkänns
- Eviras anvisning 16011: TSE-åtgärder i anläggningar
- Registret som Evira upprätthåller över godkända kött-, mjölk- och ägganläggningar och
lageranläggningar:
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillverkning+och+forsaljning/livsmedelslokaler/anlaggningar/
Uppdateringar i version 2
- I punkten Att beakta har skapats klarhet i företagarens och tillsynsmyndighetens ansvar vid
bedömning av beslut om godkännande.
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1

Hur kraven för godkännanden följs

1.3

Godkännandena av TSE-verksamheter

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas som sådan i sådana styckningsanläggningar, av vilka det krävs
ett separat godkännande som en anläggning som avskiljer TSE-riskmaterial.
 I denna punkt bedöms om styckningsanläggningen har ett godkännande för sådana verksamheter, som kräver ett separat TSE-godkännande.
 I denna punkt bedöms också om planen för egenkontroll är uppdaterad och om den motsvarar beslutet om godkännande.
 Åtskiljandet av material av animaliskt ursprung från avloppsvattnet i slakterier och styckningsanläggningar i lokaler, där TSE-riskmaterial avskiljs, bedöms i punkt 1.1
 Hur TSE-verksamhet idkas i praktiken och om planen för egenkontroll är tillräcklig och
lämplig bedöms i punkt 8.1.
Saker som ska kontrolleras:
 Är det möjligt att kontrollera TSE-godkännandehandlingarna i anläggningen.
 Har anläggningen ansökt om ett godkännande för alla de TSE-verksamheter, som enligt
lagstiftningen krävs av den.
 Följs villkoren som i beslutet om TSE-godkännande eventuellt uppställts för lokalerna, konstruktionerna och utrustningen (om villkoren som gäller verksamheten följs kontrolleras i
punkt 8.1).

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Anläggningen har ansökt om ett godkännande för alla de TSE-verksamheter,
som enligt lagstiftningen krävs av den.
Lokalerna, konstruktionerna och redskapen och annat dylikt som används i
TSE-verksamheterna överensstämmer med godkännandehandlingarna och kraven i lagstiftningen.
För väsentliga ändringar i verksamheten har ansökts om och erhållits ett godkännande innan verksamheten ändrats.
Det är möjligt att kontrollera godkännandehandlingarna.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- I möjligheten att kontrollera godkännandehandlingarna förekommer små
brister.
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BÖR KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom
utsatt tid.
Exempel:
- Det är inte möjligt att kontrollera godkännandehandlingarna.
- TSE-verksamheterna överensstämmer inte med beslutet om godkännande
eller villkoren i det.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- Anläggningen saknar ett sådant separat godkännande, som krävs för idkande av TSE-verksamheter.
- Anläggningen har inte ansökt om något godkännande för en väsentlig ändring i TSE-verksamheterna.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
- TSE-förordningen /EG) nr 999/2001
- Livsmedelslagen 23/2006
- Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
- Köttbesiktningsförordningen JSMf 590/2014
- Förordningen om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler
JSMf 7/VLA/2009
- Eviras anvisning 16011: TSE-åtgärder i anläggningar
- Eviras anvisning 16033: Hur en anläggning godkänns
Uppdateringar i version 2
- Punkten ”Att beakta” har kompletterats med: Åtskiljandet av material av animaliskt ursprung från avloppsvattnet i slakterier och styckningsanläggningar i lokaler, där TSE-riskmaterial avskiljs, bedöms i
punkt 1.1
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1

Hur kraven för godkännanden följs

1.4

Hushållsvattnets överensstämmelse med kraven

Att beakta:
 Denna punkt kontrolleras i alla anläggningar som använder hushållsvatten.
 Sakerna som hänför sig till egenkontrollen av hushållsvattnet kontrolleras i punkten
17.3 Egenkontrollundersökningarna av vatten och is
 Om rent vatten delvis eller helt används i produktionen, bedöms sakerna som hänför sig till
det i punkten 1.5 Rena vattnets överensstämmelse med kraven.
 I denna punkt kontrolleras att hushållsvattnet som anläggningen använder erhålls från en
anläggning som levererar hushållsvatten eller från en egen hushållsvattenkälla som
omfattas av regelbunden provtagning på det sätt som förordningen om hushållsvatten
förutsätter.
 Man kontrollerar också att recirkulationsvattnet som eventuellt används i anläggningen inte
orsakar någon kontaminationsrisk.

Saker som ska kontrolleras:
 Källan/källorna till hushållsvattnet som anläggningen använder är en anläggning som
levererar hushållsvatten på det sätt som hälsoskyddslagen förutsätter eller en egen
hushållsvattenkälla som omfattas av regelbunden provtagning på det sätt som förordningen
om hushållsvatten förutsätter.
 Recirkulationsvattnet som eventuellt används i anläggningen orsakar inte någon
kontaminationsrisk. Recirkulationsvattnet uppfyller samma krav som hushållsvattnet, utom
om den behöriga myndigheten anser att vattnets kvalitet inte påverkar säkerheten hos de
färdiga livsmedlen.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

- Källan/källorna till hushållsvattnet som anläggningen använder är en
anläggning som levererar hushållsvatten på det sätt som hälsoskyddslagen
förutsätter eller en egen hushållsvattenkälla som omfattas av regelbunden
provtagning på det sätt som förordningen om hushållsvatten förutsätter. Det
kan påvisas t.ex. med ett avtal om arrangering av vattenförsörjningen eller så
har saken beskrivits i planen för egenkontroll.
- Användningens av recirkulationsvatten har ordnats så att det inte orsakar
någon kontaminationsrisk.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- Källan/källorna till hushållsvattnet som anläggningen använder är en
anläggning som levererar hushållsvatten på det sätt som hälsoskyddslagen
förutsätter eller en egen hushållsvattenkälla som omfattas av regelbunden
provtagning på det sätt som förordningen om hushållsvatten förutsätter, men
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anläggningen kan inte påvisa saken t.ex. med ett avtal om arrangering av
vattenförsörjningen eller så har detta inte beskrivits i planen för egenkontroll.
- I användningen av recirkulationsvatten förekommer små brister som inte
försvagar livsmedelssäkerheten.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Exempel:
- I användningen av recirkulationsvatten förekommer missförhållanden som
försvagar livsmedelssäkerheten.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- Hushållsvattnet som anläggningen använder erhålls inte från en anläggning
som levererar hushållsvatten eller från en egen hushållsvattenkälla som
omfattas av regelbunden provtagning på det sätt som förordningen om
hushållsvatten förutsätter.
- Recirkulationsvattnet som används i anläggningen äventyrar livsmedelssäkerheten.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
- Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002
- Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
- Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn 420/2011
- Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
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1

Hur kraven för godkännanden följs

1.5

Rena vattnets överensstämmelse med kraven

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas i anläggningar i fiskbranschen.
 Sakerna som hänför sig till provtagningen i en anläggning för rent vatten (rent havsvatten
eller motsvarande sötvatten) kontrolleras i punkten 17.3 Egenkontrollundersökningar av
vatten och is.
 Om hushållsvatten delvis eller helt används i produktionen, bedöms sakerna som hänför
sig till det i punkten 1.4 Hushållsvattnets överensstämmelse med kraven.
 I denna punkt bedöms om tagningen av rent vatten ordnats så och från en sådan
vattenkälla att användningen av vattnet kan bedömas som säker.
 I denna punkt bedöms också om objekten och verksamheterna, för vilka rent vatten
används i produktionen, är lämpliga för detta utan att äventyra livsmedelssäkerheten.
 I denna punkt kontrolleras också om den mikrobiologiska och kemiska kvaliteten på källan
till det rena vattnet uppfyller kraven och rekommendationerna i lagstiftningen.
Saker som ska kontrolleras:
 Tagningen av det rena vattnet och en eventuell rening av det har tekniskt ordnats så att
riskerna hanteras.
 Källan till det rena vattnet har till sin kvalitet bedömts vara sådan, att det kan användas i
anläggningsspecifikt fastställda verksamheter i anläggningar i fiskbranschen.
o Vattnet får inte innehålla mikrober, skadliga ämnen eller toxiskt havsplankton i den
grad att livsmedlets säkerhet försvagas direkt eller indirekt.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

- Källan till det rena vattnet har till sin kvalitet bedömts vara sådan att vattnet
orenat eller renat kan användas i anläggningsspecifikt fastställda
verksamheter.
- En eventuell rening av vattnet har tekniskt ordnats så att livsmedlens säkerhet
inte försvagas.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Vitsordet kan vara bra till exempel i sådana situationer då:
- Källan till det rena vattnet har till sin kvalitet bedömts vara sådan att det
orenat eller renat kan användas i anläggningsspecifikt fastställda
verksamheter.
- Verksamheterna, i vilka rent vatten används, har delvis fastställts bristfälligt,
men en användning i dem försvagar inte livsmedelssäkerheten.
- Den tekniska lämpligheten hos ett eventuellt vattenreningssystem är
bristfälligt bedömd, men en användning av systemet försvagar inte
livsmedelssäkerheten.
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Vitsordet kan vara bör korrigeras till exempel i sådana situationer då:
- Den använda källan till det rena vattnet till sin kvalitet bedömts vara sådan, att
den kan användas i de verksamheter som lagstiftningen tillåter i anläggningen
i fiskbranschen, men variationen i kvaliteten på t.ex. det orenade vattnet kan
försvaga livsmedelssäkerheten.
- Verksamheterna, i vilka rent vatten används, har fastställts bristfälligt eller en
användning i dem kan försvaga livsmedelssäkerheten.
- Den tekniska lämpligheten hos ett eventuellt vattenreningssystem är bristfälligt
bedömd och en användning av systemet kan försvaga livsmedelssäkerheten.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Vitsordet kan vara dålig till exempel i sådana situationer då:
- Det använda rena vattnet inte uppfyller kvalitetskraven och kan äventyra
livsmedelssäkerheten.
- Rent vatten används i sådana verksamheter att användningen äventyrar
livsmedelssäkerheten.
- Ett eventuellt vattenreningssystem äventyrar livsmedelssäkerheten.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
- Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002/EG
- Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
- Förordningen om hygienen hos animaliska livsmedel (EG) nr 853/2004, bilaga III, avsnitt VIII
- Anläggningsförordningen JSMf 795/2014, bilaga 2, kapitel 10.2
- Eviras anvisning 16023, Tillsynen över fiskeriprodukter
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1

Hur kraven för godkännanden följs

1.6

Egenkontrollens allmänna överensstämmelse med kraven

Att beakta:
 I denna punkt bedöms på allmän nivå om det är möjligt att kontrollera planen för
egenkontroll, faroanalysen som ingår i den och eventuella andra HACCP-förfaranden, hur
de i grunden är uppbyggda, hur täckande de är och om de är uppdaterade.
 Planen för egenkontroll och hur den genomförs, om planen är tillräcklig och lämplig bedöms
för varje enskild sakhelhets del och bedömningen inkluderas i vitsordet för sakhelheten i
fråga.
 I små företag (1-2 arbetare) behöver alla beskrivningar av programmen som ingår i
stödsystemet nödvändigtvis inte vara i skriftlig form.
 En av Evira bedömd vägledning för god praxis kan i vissa fall ersätta företagarens egen
faroanalys.
 Planen för egenkontroll kan utgöra en del av kvalitetssystemet.
 Det ska vara möjligt och lätt att kontrollera planen för egenkontroll. Ifall planen för
egenkontroll är omfattande, bör anläggningens personal som är insatt i planen för
egenkontroll anlitas då planen inspekteras. Bedömningsresultatet får inte försvagas av att
inspektören inte själv hittar nödvändiga saker från planen för egenkontroll.
 Kritiska styrpunkter behöver nödvändigtvis inte finnas, om man dragit den slutsatsen
utgående från faronalysen.
Saker som ska kontrolleras:
 Är det möjligt att kontrollera planen för egenkontroll
 Hur täckande är stödsystemet
 Faroanalysen
 Eventuella kritiska styrpunkter, kritiska gränser, uppföljningsförfaranden och korrigerande
åtgärder
 Verifieringsförfarandena
 Är planen för egenkontroll uppdaterad och har den primärutvärderats och utvärderats på
nytt (validering)
 Laboratoriet/laboratorierna som anlitas för analys av egenkontrollprover som i lagstiftningen
förutsätts undersökas
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Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Det är möjligt att kontrollera planen för egenkontroll.
I planen för egenkontroll ingår alla program som krävs i stödsystemet.
Planen för egenkontroll täcker alla lokaler och verksamheter i anläggningen.
En faroanalys har gjorts för alla processer och produktkategorier.
Styrpunkter och god verksamhetspraxis har fastställts.
Eventuella kritiska styrpunkter, kritiska gränser, uppföljningsförfaranden och
korrigerande åtgärder har fastställts.
Verifieringsförfaranden har fastställts.
Planen för egenkontroll har uppdaterats efter väsentliga ändringar, att
egenkontrollen fungerar har validerats innan den tagits i bruk och den har vid
behov validerats på nytt.
Egenkontrollproverna som i lagstiftningen förutsatts undersökas analyseras i ett
laboratorium som godkänts av Evira.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- I stödsystemet förekommer små missförhållanden.
- I beskrivningarna av uppföljningsförfarandena eller de korrigerande åtgärderna
förekommer inexaktheter.
- I uppdateringen av planen för egenkontroll efter väsentliga ändringar
förekommer små missförhållanden.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Exempel:
- Det är inte möjligt att kontrollera planen för egenkontroll.
- I stödsystemet ingår inte alla program som krävs.
- En faroanalys har inte gjorts för alla processer och produktkategorier och
missförhållandena kan försvaga livsmedelssäkerheten.
- För avvikelser från de kritiska gränserna har inte fastställts några korrigerande
åtgärder.
- Verifieringsförfaranden har inte fastställts.
- Planen för egenkontroll har inte uppdaterats efter väsentliga ändringar och
planen motsvarar inte den nuvarande verksamheten.
- Att planen för egenkontroll fungerar har inte primärvaliderats och/eller vid
behov validerats på nytt.
- Egenkontrollproverna som i lagstiftningen förutsatts undersökas analyseras i
ett av laboratorium som inte godkänts av Evira.
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DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- Största delen av de delar som krävs i stödsystemet saknas.
- En faroanalys har inte gjorts för sådana processer eller produktkategorier i
vilka missförhållanden kan äventyra livsmedelssäkerheten.
- För de kritiska styrpunkterna har inte fastställts några kritiska gränser.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
- Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002/EG
- Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004, art. 4
- Livsmedelslagen 23/2006
- Anläggningsförordningen JSMf 795/2014, 5 §
- Eviras anvisning: Riskbaserad tillsyn över egenkontrollen i en livsmedelslokal
Uppdateringar i version 2:
I punkten Att beakta har möjligheten att kontrollera planen för egenkontroll preciserats.
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Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet
Allmän bedömning
Att beakta:
 Här ges anvisningar om bedömningen av om egenkontrollen i varje enskild sakhelhet dvs.
planen och genomförandet (inbegripande ett stödsystem och ett möjligt HACCP) är
tillräcklig och lämplig.
 Här ges också anvisningar om bedömningen av bokföringen som hänför sig till egenkontrollen i sakhelheten i fråga och förvaringen av den.
 Ett vitsord som avses i denna anvisning inkluderas INTE i punkten 1.6 Egenkontrollens
allmänna överensstämmelse med kraven.
 Bedömningen inkluderas i vitsordet för varje enskild sakhelhet.
 Bedömningen görs i första hand utgående från genomförandet och bokföringen, vid behov
kontrolleras också planen.
Saker som ska kontrolleras:
 Hur är egenkontrollen genomförd, är de korrigerande åtgärderna lämpliga och tillräckliga.
 Är planen för egenkontroll tillräcklig, lämplig och uppdaterad.
 Bokföringen över uppföljningen och genomförandet som hänför sig till stödsystemet.
 Bokföringen över uppföljningen av eventuella kritiska styrpunkter.
 Bokföringen över avvikelser och korrigerande åtgärder (såsom temperaturavvikelser, brister
i kedjeinformationen, avvikelser i provtagningsresultaten).
med en avvikelse (deviation) avses ett uppföljningsresultat som ligger utanför den
fastställda gränsen, ett oacceptabelt uppföljningsresultat
med uppföljning (monitoring) avses systematiskt utförda observationer eller mätningar för
att bedöma om saken som ska följas upp är under kontroll

Verksamheten överensstämmer med kraven.
UTMÄRKT

Egenkontrollen genomförs så att riskerna som hänför sig till sakhelheten
hanteras.
Genomförandet av egenkontrollen motsvarar planen.
Planen för egenkontroll är tillräcklig och lämplig med tanke på verksamheten
och den är uppdaterad.
Över uppföljningen av kritiska styrpunkter har förts bok.
De korrigerande åtgärderna har varit rätta och tillräckliga. Över avvikelser och
korrigerande åtgärder har förts bok.
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BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- I genomförandet av egenkontrollen förekommer små missförhållanden.
- Genomförandet av egenkontrollen motsvarar inte till alla delar planen.
- I planen för egenkontroll förekommer små inexaktheter eller så är den inte
helt uppdaterad.
- Över uppföljningen av kritiska styrpunkter har i regel förts bok, men enstaka
anteckningar har blivit ogjorda.
- De korrigerande åtgärderna har varit rätta och tillräckliga. I bokföringen över
avvikelser och korrigerande åtgärder som hänför sig till stödsystemet
förekommer små missförhållanden.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall rättas till
inom utsatt tid.
Exempel:
- Egenkontrollen genomförs så, att riskerna som hänför sig till sakhelheten inte
hanteras och livsmedelssäkerheten försvagas. I uppföljningen av kritiska
styrpunkter förekommer till exempel stora missförhållanden.
- Genomförandet av egenkontrollen avviker betydligt från planen.
- I planen för egenkontroll förekommer stora missförhållanden eller så saknas
en plan för egenkontroll för saken i fråga. Bedömningen beror på
sakhelheten.
- I bokföringen över uppföljningen av kritiska styrpunkter förekommer stora
missförhållanden.
- Korrigerande åtgärder som hänför sig till stödsystemet har inte vidtagits eller
så har de varit otillräckliga. Livsmedelssäkerheten försvagas.
- I bokföringen över avvikelser och korrigerande åtgärder som hänför sig till
stödsystemet förekommer stora missförhållanden.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Exempel:
- Egenkontrollen genomförs så, att riskerna som hänför sig till sakhelheten inte
hanteras och livsmedelssäkerheten äventyras. De kritiska styrpunkterna följs
tillexempel inte upp.
- En plan för egenkontroll saknas för saken i fråga. Bedömningen beror på
sakhelheten.
- Korrigerande åtgärder som hänför sig till de kritiska styrpunkterna har inte
vidtagits eller så har de varit otillräckliga.
- Korrigerande åtgärder som hänför sig till stödsystemet har inte vidtagits eller
så har de varit otillräckliga. Livsmedelssäkerheten äventyras.
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2

Lokalernas och utrustningens underhåll

2.2

Lokalernas och konstruktionernas underhåll

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas i alla anläggningar.
 Med underhåll av lokaler och konstruktioner avses till exempel tak-, golv- och väggytornas
och -konstruktionernas jämte ventilationssystemets funktionsduglighet, skick och underhåll.
Exempel på det är rengöringen av ventilationskanalerna, underhållet av stanklåsen i
golvbrunnarna, finslipningen av olika rörledningsintag och kontrollen av att luften strömmar i
rätt riktning. Om ventilationsrörens utsidor, mynningar eller skyddskåpor/skyddsgaller är
rena bedöms i samband med konstruktionernas renhet i punkt 3.1.
 Underhållet av inredning, utrustning, vattenutrustning och redskap bedöms i punkt 2.3.
 Lokalernas och konstruktionernas renhet och ordning bedöms i punkt 3.1 och ytornas,
inredningens, utrustningens och redskapens renhet i punkt 3.2.
 Uppkomsten av kondensvatten vid nedkylning av livsmedel bedöms i punkt 5.4 och vid
förvaring och lagring av livsmedel i punkt 5.6.
Saker som ska kontrolleras:
 Är lokalerna och konstruktionerna jämte ventilationssystemet funktionsdugliga och hur
underhålls de.
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras också planen för
egenkontroll tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet” till anvisning
1.6.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Lokalerna och konstruktionerna i anläggningen (golv, väggar, tak, fönster dörrar) är
i gott skick och de fungerar på ett ändamålsenligt sätt och kan rengöras på lämpligt
sätt. Ventilationen fungerar och är tillräcklig och man har sett till att
ventilationssystemet underhålls.
Anläggningen uppdagar objekt som kräver reparation i sin egenkontroll, utarbetar
en lämplig reparationsplan och utför reparationerna i rätt tid. Aktören har vid behov
tagit i bruk tillräckliga specialarrangemang under den tiden då reparationsplanen
utförs.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
I lokalers, konstruktioners eller ventilationssystemets underhåll och
funktionsduglighet förekommer små missförhållanden, men livsmedelssäkerheten
försvagas inte. Exempel:
- I personalutrymmena eller andra lokaler, där oskyddade livsmedel inte
hanteras, förekommer betydande rostning, flagning eller nötning i vägg- eller
golvytorna.
- I lokaler, där oskyddade livsmedel hanteras, förekommer ställvis betydande
nötning i vägg- eller golvytorna, men livsmedelssäkerheten försvagas ändå
inte.
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BÖR
KORRIGERAS

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska
rättas till inom utsatt tid.
Lokalers, konstruktioners eller ventilationssystemets underhåll har varit otillräckligt.
Anläggningen saknar en lämplig reparationsplan eller så följs reparationsplanen
inte. Exempel:
- I lokaler, där oskyddade livsmedel hanteras, förekommer rostning, flagning,
mögel eller betydande nötning i vägg- eller golvytorna. Väggarna i ett kylrum
som används för förvaring av oskyddade livsmedel är till exempel rostiga eller
så förekommer det mögel i silikontätningarna i ett område med hög hygien
eller så är tätningarna i dörrarna trasiga.
- På grund av att ventilationen inte fungerar uppkommer rikligt av kondensvatten
i konstruktionerna.
- Fel reglerad ventilation orsakar felaktiga tryckförhållanden och luften flödar då
från smutsiga till rena lokaler (såsom från soprummet till produktionslokalerna),
vilket medför att livsmedelssäkerheten försvagas.

DÅLIG

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Lokalers och konstruktioners underhåll har försummats. Anläggningen saknar en
reparationsplan eller så låter man upprepade gånger bli att följa den. Exempel:
- I lokaler, där oskyddade livsmedel hanteras, kan det droppa ner flagnande
målarfärg eller puts på de oskyddade livsmedlen.
- På grund av att ventilationen inte fungerar bildas kondensvatten i
produktionslokalernas konstruktioner, varifrån det kan droppa ner på
oskyddade livsmedel.
- I produktionslokalerna är fönsterkonstruktionerna otäta, varvid skadedjur har
möjlighet att ta sig in i produktionslokalerna.
- Takkonstruktionerna eller väggytorna har möglat i ett område med hög hygien.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
- Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
- Livsmedelslagen 23/2006
- Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
Uppdatering i version 2
- Till Utmärkt –punkten har bifogats kravet om användning av specialarrangemang under renoveringstiden
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2 Lokalernas och utrustningens underhåll
2.3

Inredningens, utrustningens, vattenutrustningens och redskapens
underhåll

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas i alla anläggningar.
 Med vattenutrustning avses här i första hand sådan vattenutrustning, som direkt hänför sig
till framställning av livsmedel, såsom vattentankar, vattenrör, kranfilter, ismaskiner,
vattenkylningsapparater och desinficeringsapparater som använder vatten.
 Med underhåll avses att utrustningen fungerar på avsett vis, att det regelbundet
kontrolleras att den fungerar, att den underhålls tillräckligt snabbt och att man ser till att den
är i skick (att även dess ytor är i skick dvs. att det är möjligt att hålla den ren) och att den
kalibreras.
 I denna punkt bedöms också påvisandet av att standardiseringskraven för mätutrustning
som används vid lagring av frysvaror och för system som används för registrering av
temperaturerna uppfylls och att mätutrustningen som används vid hantering av
temperaturen på frysta livsmedel fungerar.
 Underhållet av lokalerna och konstruktionerna i anläggningen bedöms i punkt 2.2.
 Lokalernas och konstruktionernas renhet och ordning bedöms i punkt 3.1 och ytornas,
inredningens, utrustningens och redskapens renhet i punkt 3.2.
 Hygienen i tappställen (såsom handtvättställenas) och utrustning som förbrukar vatten
(såsom desinficeringsapparater) bedöms i punkt 5.3.
 Kalibreringen av utrustningen som används för uppföljning av temperaturen vid transport av
livsmedel bedöms i punkt 15.4.
Saker som ska kontrolleras:
 Inredningens, utrustningens (mätutrustningen, såsom termometrarna, inbegripna),
vattenutrustningens och redskapens funktionsduglighet, underhåll och vid behov
kalibrering.
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet” till anvisning 1.6.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Man har sett till att inredning, utrustning, vattenutrustning och redskap underhålls.
Inredningen, utrustningen, vattenutrustningen och redskapen fungerar på avsett
vis, de kan rengöras på lämpligt sätt, deras funktionsduglighet kontrolleras
regelbundet och de underhålls tillräckligt snabbt.
Anläggningen uppdagar objekt som kräver reparation i sin egenkontroll, utarbetar
en lämplig reparationsplan och utför reparationerna i rätt tid.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
I underhållet av inredning, utrustning, vattenutrustning och redskap förekommer

Föredragen av

Eveliina Palonen

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/version
Tagen i bruk

2.3
2/2
10270 / 2 sv
18.12.2015

Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för godkända livsmedelslokaler

små missförhållanden, men livsmedelssäkerheten försvagas inte. Exempel:
- I lokaler, där oskyddade livsmedel hanteras, förekommer sådan nötning på
stommen till inredning och utrustning (inte på ytor som kommer i kontakt med
livsmedel), som försvårar rengöringen.
- I lokaler, där oskyddade livsmedel inte hanteras, eller i personalutrymmena är
inredningen, utrustningen eller redskapen mycket nötta.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Underhållet av inredning, utrustning, vattenutrustning och redskap har varit
otillräckligt. Anläggningen saknar en lämplig reparationsplan eller så följs
reparationsplanen inte. Exempel:
- Ett transportband som kommer i kontakt med ett oskyddat livsmedel är så
repat, att det inte längre är lätt att hålla rent.
- Arbetsbänkarna i en styckningsanläggning är så slitna, att de inte längre är
lätta att hålla rena.
- Kranfilternas eller vattenslangarnas skick eller ålder försvagar livsmedelssäkerheten.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Underhållet av inredning, utrustning, vattenutrustning och redskap har försummats.
Anläggningen saknar en reparationsplan eller så låter man upprepade gånger bli
att följa den. Exempel:
- Ett transportband som kommer i kontakt med ett oskyddat livsmedel är mycket
repat och slitet och kan inte längre rengöras.
- Recirkulationsutrustningen som används för tvätt av rörledningarna fungerar
inte som den ska och livsmedelssäkerheten äventyras.
- Vattenkylningsbehållaren eller -utrustningen är mycket rostig.
- Underhållet/kalibreringen av en termometer eller ett automatiskt system för
uppföljning av temperaturen har försummats och livsmedelssäkerheten
äventyras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
- Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
- Livsmedelslagen 23/2006
- Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
Uppdateringar i version 2:
- I anvisningen har bedömningen av underhållet av desinficeringsapparater som förbrukar vatten och
kalibreringen av utrustningen preciserats.
- Punkten Att beakta har kompletterats med: I denna punkt bedöms också påvisandet av att
standardiseringskraven för mätutrustning som används vid lagring av frysvaror och för system som
används för registrering av temperaturerna uppfylls och att mätutrustningen som används vid
hantering av temperaturen på frysta livsmedel fungerar.
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3

Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

3.1

Lokalernas och konstruktionernas renhet och ordning

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas på alla anläggningar.
 I denna punkt bedöms renhållningen i lokalerna där livsmedel produceras och
konstruktionerna i dem. Lokalerna och konstruktionerna kommer i allmänhet inte i direkt
kontakt med livsmedlen.
 I denna punkt bedöms också renheten och ordningen i städredskapsutrymmen och
personalutrymmen.
 Underhållet av lokaler och konstruktioner bedöms separat i anvisning 2.2.
 Med konstruktioner avses till exempel tak-, golv- och väggytor jämte tak-, golv- och
väggkonstruktioner, såsom rörledningar, elledningar och takbanor.
 Med konstruktioners renhet avses också till exempel renheten hos olika rörledningars och
elledningars utsidor och renheten hos mynningar eller skyddskåpor/skyddsgaller
(ventilationskanalernas invändiga renhet bedöms i samband med underhållet i punkt 2.2),
renheten hos takbanor, renheten hos dörr- och fönsterytor och renheten hos golvbrunnar och
silarna i dem.
 Med ordningen i lokaler avses ordningen som upprätthålls hos råvaror och färdiga produkter
i produktionslokalerna och till exempel ordningen som upprätthålls i korridorerna i
produktionslokalerna.
 Tappställenas renhet bedöms i punkt 5.3 ”Tappställenas och vattenförbrukande utrustningens hygien”.
 Den mikrobiologiska uppföljningen av renheten bedöms i punkt 17.1.
Saker som ska kontrolleras:
 Renheten och ordningen hos tak-, vägg- och golvytorna jämte tak-, vägg- och
golvkonstruktionerna i livsmedelslokalen.
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.
 För egenkontrollens del till exempel följande saker:
o Hur alla lokaler och konstruktioner beaktas i planen/programmen
o Hur renheten sensoriskt följs upp
o Rengörings- och desinficeringsanvisningarna
o Tvätt- och desinficeringsmedlen som används
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del.
Exempel:
- Lokalerna och konstruktionerna i anläggningen är rena och i ordning.
- Egenkontrollen i anläggningen är tillräcklig för att säkerställa att lokaler och
konstruktioner är rena och i ordning.
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BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- I korridorerna förvaras sådana varor, som inte används i produktionen och som
samlar damm och smuts, men livsmedelssäkerheten försvagas ändå inte.
- I personalutrymmena eller andra lokaler, där oskyddade livsmedel inte hanteras,
finns smuts eller mögel på ytorna till lokaler och konstruktioner.
- I egenkontrollen har inte alla lokaler eller ytor beaktats eller så är
rengöringsintervallen för lång, men livsmedelssäkerheten försvagas ändå inte.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom
utsatt tid.
Exempel:
- På ytorna till lokaler och konstruktioner finns smuts eller mögel i ett område med
hög hygien och missförhållandet försvagar livsmedelssäkerheten.
- I lokaler, där oskyddade livsmedel inte hanteras, är takkonstruktioner (såsom
ventilationsrör eller takbanor) dammiga eller smutsiga på ytan och smuts
(såsom smörjfett från banan) kan droppa ner på skyddade livsmedel.
- I produktionslokalerna förvaras sådana varor som inte används i produktionen
och därför har renhållningen av lokaler och konstruktioner försvårats.
- I personalutrymmena eller andra lokaler, där oskyddade livsmedel inte hanteras,
förekommer smuts och oordning så, att arbetshygienen och livsmedelssäkerhetens försvagas.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- På ytorna till lokaler och konstruktioner finns ingrodd smuts eller ingrott mögel i
ett område med hög hygien och missförhållandet äventyrar livsmedelssäkerheten.
- I lokaler, där oskyddade livsmedel hanteras, är takkonstruktionerna till exempel
mycket smutsiga eller mycket dammiga och smuts eller damm kan droppa ner
på oskyddade livsmedel.
- Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet
Bör korrigeras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
- Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002/EG
- Kontrollförordningen (EG) nr 882/2004
- Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
- Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
- Kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 854/2004
- Livsmedelslagen 23/2006
- Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
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Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

3.2

Ytornas, inredningens, utrustningens och redskapens renhet

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas i alla anläggningar.
 Ytornas, inredningens, utrustningens och redskapens renhet behöver inte verifieras med
provtagning, utan bedömningen kan göras sensoriskt. Den mikrobiologiska uppföljningen
bedöms i punkt 17.1 Provtagningen och egenkontrollundersökningarna.
 I denna punkt avses med ytor till exempel sådana arbetsytor, som kommer i direkt kontakt
med oskyddade eller skyddade livsmedel. Inte väggytorna.
 Vid bedömning av städredskapens renhet ska beaktas om de är avsedda för offentliga lokaler
eller om de används för sådana ytor, på vilka oförpackade, lättfördärvliga livsmedel hanteras.
 Underhållet av lokaler och konstruktioner bedöms i punkten 2.2.
 Underhållet av inredning, utrustning, vattenutrustning och redskap bedöms i punkt 2.3
 Renheten och ordningen hos lokaler och konstruktioner bedöms i punkt 3.1
Saker som ska kontrolleras:
 Renheten hos arbetsytorna, inredningen, utrustningen (vattenutrustningen frånräknad, ugnar
och upphettningsutrustning medräknade) och redskapen (städredskapen medräknade) i
anläggningen.
 Om utrustningen för vattenkylning av fjäderfä dagligen rengörs.
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

- Ytorna, inredningen, utrustningen och redskapen i anläggningen är rena.
- Egenkontrollen i anläggningen är tillräcklig för att säkerställa att ytorna,
inredningen, utrustningen och redskapen är rena.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:
- Ytor, inredning, utrustning och redskap som kommer i kontakt med oskyddade
livsmedel är rena.
- I renheten hos övriga ytor, övrig inredning, övrig utrustning och övriga redskap
förekommer små missförhållanden såsom ostädad smuts och ostädat damm,
som ändå inte försvagar livsmedelssäkerheten.
- I renheten hos städredskapen förekommer små missförhållanden, men
beaktande sitt användningsändamål är de ändå inte så smutsiga, att det kunde
medföra skada med tanke på livsmedelssäkerheten.
- I egenkontrollen har inte alla ytor, all inredning, all utrustning och alla redskap
beaktats eller så är rengöringsintervallen för lång, men livsmedelssäkerheten
har ändå inte försvagats.
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom
utsatt tid.
Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:
- I renheten hos ytor, inredning, utrustning eller redskap i anläggningen
förekommer sådana brister, som kan försvaga livsmedelssäkerheten.
- Ingrodd smuts eller mögel förekommer till exempel på sådana ytor, som inte
kommer i direkt kontakt med livsmedel.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:
- Renhållningen av ytor, inredning, utrustning eller redskap tydligt försummats.
- På ytor, inredning, utrustning eller redskap i produktionslokalerna förekommer
ingrodd smuts eller mögel.
- Oskyddade livsmedel hanteras på smutsiga eller mögliga ytor, med smutsig eller
möglig inredning eller utrustning och med smutsiga eller mögliga redskap så, att
livsmedelssäkerheten äventyras.
- Städredskapen är så smutsiga, att de inte längre lämpar sig för användning och
omedelbart måste förnyas.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
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3.5

Skadedjursbekämpningen

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas i alla anläggningar. Även om en anläggning har utkontrakterat
skadedjursbekämpningen, svarar anläggningen ändå för att skadedjursbekämpningen är
lämplig.
 Bekämpningsmedlen som används för bekämpning av skadedjur godkänns av Säkerhetsoch kemikalieverket Tukes (www.tukes.fi). Godkända bekämpningsmedel finns listade i
Tukes biosidproduktregister (http://biosidit.tukes.fi).
Saker som ska kontrolleras:
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.
 Syns skadedjur (såsom gnagare, insekter, fåglar) eller tecken på sådana (såsom avföring
eller till exempel material som gnagare skadat) i lokalerna i anläggningen.
 Att de ämnen som används i bekämpningen inte förorenar livsmedel, råvaror och/eller
förpackningsmaterial.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Planen för egenkontroll gällande bekämpningen av skadedjur i anläggningen
överensstämmer med kraven, den följs och över bekämpningen förs bok.
Skadedjur eller tecken på sådana syns inte.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:
- I planen för egenkontroll förekommer små brister, såsom att ifall
betesstationer och fällor används är beteskartan över deras läge inte
tidsenlig.
- I omsättandet av planen för egenkontroll i praktiken förekommer små brister,
såsom att betena kontrolleras mer sällan än planerat.
- I bokföringen förekommer små brister.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:
- En viss skadedjurskategori saknas helt i planen för egenkontroll, det finns till
exempel ingen plan för bekämpningen av flugor.
- Skadedjur såsom insekter eller tecken på att skadedjur finns observeras i
anläggningens utrymmen och att bekämpningsåtgärderna inte är tillräckligt
effektiva.
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-

-

DÅLIG

Skadedjur bekämpas endast sporadiskt, fastän skadedjur, såsom insekter,
eller tecken på skadedjur syns i lokalerna i anläggningen.
Bokföringen är otillräcklig.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:
- I egenkontrollen ingår inte någon skadedjursbekämpningsplan eller så
saknas flera skadedjurskategorier i planen.
- I praktiken görs ingen skadedjursbekämpning och skadedjur eller tecken på
sådana syns i produktionslokalerna.
- Ingen bokföring över skadedjursbekämpningen finns.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
Jyrsijätorjunta ja jyrsijämyrkkyjen käyttö rehu- ja elintarviketuotannossa, Eviran ja Tukesin ohje
toimijoille,
10.12.2015.
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elaimet/rehut/ohjeet/jyrsijatorjuntaohje_2015.pdf

Uppdateringar i version 2:
- I att beakta –delen har godkännandet av bekämpningsmedlen preciserats
- Till saker som ska inspekteras har tillagts att de ämnen som används i bekämpningen inte förorenar
livsmedel, råvaror och/eller förpackningsmaterial.
- Bedömningens exempel har preciserats
- Till listan med lagstiftning och anvisningar har tillsatts Eviras ja Tukes anvisning för aktörerna om
bekämpning av gnagare.
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3.6

Avlägsnandet av avfall och avloppsvatten

Att beakta:
 Om livsmedelsavfallen, andra avfall och avloppsvattnen avlägsnas på ett hygieniskt och
tillräckligt sätt bedöms på basen av denna anvisning endast till de delar som det ligger på
anläggningarnas ansvar.
 Biprodukterna i anläggningar bedöms i punkten 5.7 Hygienen vid hantering och lagring av
biprodukter.
 Personalens arbetshygien bedöms i punkt 4.1
Saker som ska kontrolleras:
 Hur förvaras livsmedelsavfall och andra avfall.
 Hur avlägsnas livsmedelsavfall och andra avfall från anläggningen.
 Följs transportrutterna som gäller avfall i anläggningen.
 Lämpar sig avfallskärlen för uppsamling av avfall. Slutbara kärl eller annat lämpligt kärl eller
avlägsningssystem. Kan avfallskärlen tydligt åtskiljas från kärlen som används för förvaring
av livsmedel.
 Tvätten av avfallskärlen och avfallshanteringslokalerna och dessas renhet.
 Hygienen i de avfallshanteringsverksamheter som anläggningen svarar för.
 Uppföljningen av den allmänna snyggheten, renheten och ordningen i avfallshanteringslokalerna, för vilka ett avfallshanteringsbolag eller någon annan utomstående
instans svarar, och vid behov reklamationen till den ansvariga instansen, om ett
missförhållande i avfallshanteringslokalerna orsakar en livsmedelssäkerhetsrisk.
 Avloppssystemens lämplighet och funktionsduglighet i det område där livsmedel hanteras.
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

- Livsmedlen och andra avfall förvaras tillräckligt avskilt från tillverkningen och
hanteringen av livsmedel.
- Livsmedelsavfallen och andra avfall förflyttas till avfallshanteringslokalerna så
fort som möjligt till exempel under nästa paus i produktionen eller då ett
produktionsskift avslutas.
- Man har sett till att avfallskärlen är rena och avfallskärlen lämpar sig för sitt
användningsändamål.
- Den allmänna snyggheten, renheten och ordningen i avfallshanteringslokalerna
är god.
- Avloppssystemet orsakar ingen risk att livsmedlen kontamineras.
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BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:
- Det finns smått att anmärka om i förflyttandet av livsmedelsavfallen och andra
avfall till avfallshanteringslokalerna.
- I avfallskärlens renhet förekommer små missförhållanden, men avfallskärlen
lämpar sig för sitt användningsändamål.
- I snyggheten, renheten eller ordningen i avfallshanteringslokalerna förekommer
små missförhållanden.

BÖR
KORRIGERAS

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska
rättas till inom utsatt tid.
Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:
- Livsmedelsavfall och andra avfall förvaras i anläggningen så, att
livsmedelssäkerheten försvagas.
- Avfallskärlen är smutsiga och/eller avfallskärlen inte lämpar sig för
användningsändamålet.
- Man har inte vinnlagt sig om den allmänna snyggheten, renheten eller ordningen
i avfallshanteringslokalen.

DÅLIG

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:
- Livsmedelsavfall och andra avfall förvaras i anläggningen så, att
livsmedelssäkerheten äventyras.
Avfallen förs till
exempel från
produktionslokalerna till avfallshanteringslokalerna endast en gång i veckan.
- Avfallet från delvis eller helt öppna avloppsrännor rinner från ett kontaminerat
område i riktning mot ett rent område eller till ett rent område, särskilt ett område
där sådana livsmedel hanteras, som riskerar att kontamineras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014

Föredragen av

Marko Naapuri

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
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Anvisning/version
Tagen i bruk
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4

Personalens arbete och utbildning

4.1

Personalens arbetshygien

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas i alla anläggningar.
 Användningen av skyddshandskar bedöms i punkt 4.3 Personalens arbets- och
skyddsklädsel.
 Kontrollen av temperaturen hos apparaten för desinficering av knivar bedöms i punkt 6.7.
Saker som ska kontrolleras:
 Är egenkontrollen i anläggningen tillräcklig i relation till verksamhetens omfattning så att
hygienisk arbetspraxis kan säkerställas.
 Arbetsrutinerna, till exempel handhygienen och hygieniska arbetsmetoder, såsom rätt
användning av systemet med två knivar.
 Används arbetsredskapen på ett hygieniskt sätt och hurdana är desinficeringsanvisningarna,
används arbetsredskap enbart för det ändamål de är avsedda för.
 Instruktionerna om handhygien.
 Följs indelningen i renhetsområden och fastställda rutter.
 Tobaksrökningen.
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

- Instruktionerna om arbetshygienen är tillräckliga och täcker hela
verksamheten.
- I verksamheten iakttas god arbetshygien, till exempel arbetsredskap, såsom
knivar, kärl, slevar och andra redskap som kommer i kontakt med livsmedel
och råvaror till sådana byts ut, rengörs och desinficeras regelbundet.
- Personalen vinnlägger sig om handhygienen, även mellan arbetsmomenten.
- Personerna, som hanterar lättfördärvliga, oförpackade livsmedel, har inga
synliga sår, inga konstnaglar eller piercingsmycken eller andra smycken. Det
samma gäller ocinstruktionernakså sådana personer, som hanterar andra
oförpackade livsmedel, om sakerna som nämnts kan äventyra livsmedelssäkerheten.
- Indelningen i renhetsområden och bestämmelserna om personalens,
råvarornas och materialens rutter följs.
- Bestämmelserna om tobaksrökning följs.
- Hur instruktionerna om arbetshygienen omsätts i praktiken följs upp.
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BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:
- Instruktionerna om arbetshygienen täcker inte hela verksamheten. Det
förekommer små brister, som ändå inte försvagar livsmedelssäkerheten.
- I planen för egenkontroll ingår beskrivningar av hur centrala råvaror och
livsmedel hanteras på ett hygieniskt sätt. Små brister förekommer.
- Det har inte till alla delar getts anvisningar om hur arbetsredskap används på ett
hygieniskt sätt, men god praxis iakttas. Till exempel arbetsredskap, såsom
knivar, kärl, slevar och andra redskap som kommer i kontakt med livsmedel och
råvaror till sådana byts ut, rengörs och desinficeras regelbundet.
- Personalen vinnlägger sig om handtvätten, även mellan arbetsmomenten.
- Personerna, som hanterar lättfördärvliga, oförpackade livsmedel, har inga
synliga sår eller konstnaglar, men några personer har piercingsmycken och
andra smycken. Det samma gäller också sådana personer, som hanterar andra
oförpackade livsmedel, om sakerna som nämnts kan äventyra livsmedelssäkerheten.
- Indelningen i renhetsområden och bestämmelserna om personalens,
råvarornas och materialens rutter följs för ett rent områdes del.
- Bestämmelserna om tobaksrökning följs rätt bra. I kontrollen uppdagas små
avvikelser.
- Över uppföljningen av hur instruktionerna om arbetshygien omsätts i praktiken
finns en plan, men den omsätts inte i praktiken. I den personliga hygienen eller
rutinerna verkar ändå inte finnas något att anmärka om.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom
utsatt tid.
Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:
- Instruktionerna om arbetshygienen inte täcker hela verksamheten. Det
förekommer brister, som kan påverka livsmedelssäkerheten.
- I planen för egenkontroll ingår några beskrivningar av hur centrala råvaror och
livsmedel hanteras på ett hygieniskt sätt. Flera brister förekommer.
- Det har inte till alla delar getts anvisningar om hur arbetsredskap används på ett
hygieniskt sätt, men en del god praxis iakttas. I utbytet, rengöringen och
desinficeringen av arbetsredskap, såsom knivar, kärl, slevar och andra redskap
som kommer i kontakt med livsmedel eller råvaror till sådana, förekommer
tydliga brister.
- Personalen vinnlägger sig om handtvätten på ett varierande sätt.
- Personer som hanterar lättfördärvliga, oförpackade livsmedel, har sår eller
konstnaglar. Några personer har också piercingsmycken och andra smycken.
- Indelningen i renhetsområden och bestämmelserna om personalens,
råvarornas och materialens rutter följs dåligt.
- Bestämmelserna om tobaksrökning följs på ett varierande sätt.
- Över uppföljningen av hur instruktionerna om arbetshygien omsätts i praktiken
finns en plan, men den omsätts inte i praktiken. I den personliga hygienen eller
rutinerna finns något att anmärka om.
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DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:
- Instruktioner om arbetshygienen saknas. Bristerna påverkar livsmedelssäkerheten.
- I planen för egenkontroll ingår inte beskrivningar av hur centrala råvaror och
livsmedel hanteras på ett hygieniskt sätt.
- Det har inte getts några instruktioner om hur arbetsredskap används på ett
hygieniskt sätt, och det verkar som om god praxis inte just alls iakttas. I utbytet,
rengöringen och desinficeringen av arbetsredskap, såsom knivar, kärl, slevar
och andra redskap som kommer i kontakt med livsmedel eller råvaror till sådana,
förekommer till exempel flera allvarliga brister.
- Personalen vinnlägger sig sporadiskt om handtvätten.
- Personer som hanterar lättfördärvliga, oförpackade livsmedel, har inflammerade
sår och konstnaglar. Personalens likgiltighet i fråga om handhygienen är
uppenbar och det äventyrar livsmedelssäkerheten. Några personer har också
piercingsmycken och andra smycken.
- Någon indelning i renhetsområden och några bestämmelser om personalens,
råvarornas och materialens rutter finns inte.
- Bestämmelserna om tobaksrökning följs dåligt.
- Någon plan över uppföljningen av instruktionerna om arbetshygien finns inte och
någon uppföljning görs inte.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 852/2004
Livsmedelslagen 23/2006
Livsmedelslokalsförordningen JSMf 1367/2011
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
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4.

Personalens arbete och utbildning

4.3

Personalens arbets- och skyddsklädsel

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas i alla anläggningar.
Saker som ska kontrolleras:
 Skyddsklädseln (arbetskläderna, huvudbonaden och skodonen jämte eventuella
skyddshandskar) som personalen använder under arbetet, hos personer som hanterar
lättfördärvliga, oförpackade livsmedel och andra oförpackade livsmedel.
 Skyddsklädselns renhet
 Att eventuella synliga sår skyddas och att piercingsmycken och andra smycken (såsom
halssmycken, örhängen, armband) avlägsnas.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

- Personerna som hanterar lättfördärvliga, oförpackade livsmedel har tillräcklig
och lämplig skyddsklädsel.
- Personerna, som hanterar lättfördärvliga, oförpackade livsmedel, har inga
synliga sår, piercingsmycken eller andra smycken. Det ovan nämnda gäller
också sådana personer, som hanterar andra oförpackade livsmedel, om
sakerna som nämnts kan äventyra livsmedelssäkerheten.
- Personalen har allmänt taget rena och snygga arbetskläder och ren och snygg
arbetsklädsel som lämpar sig för arbetet.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedels-säkerheten eller vilseleder konsumenten.
- Personerna som hanterar lättfördärvliga, oförpackade livsmedel har så gott
som alla tillräcklig och lämplig skyddsklädsel.
- Personerna, som hanterar lättfördärvliga, oförpackade livsmedel, har inga
synliga sår, piercingsmycken eller andra smycken. Det ovan nämnda gäller
också sådana personer, som hanterar andra oförpackade livsmedel, om
sakerna som nämnts kan äventyra livsmedelssäkerheten.
- Personalen har inte alla några rena och snygga arbetskläder eller någon ren
och snygg arbetsklädsel som lämpar sig för arbetet och/eller så förekommer
små missförhållanden i några personers kläder.
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden dvs. punkter som inte följer
lagstiftningen eller som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder
konsumenten.
- Brister förekommer i skyddsklädseln hos personer som hanterar lättfördärvliga,
oförpackade livsmedel.
- Personerna, som hanterar lättfördärvliga, oförpackade livsmedel, har inga
synliga sår, piercingsmycken och andra smycken. Det ovan nämnda gäller
också sådana personer, som hanterar andra oförpackade livsmedel, om
sakerna som nämnts kan försvaga livsmedelssäkerheten.
- Personalen har inte alla några arbetskläder eller någon arbetsklädsel som
lämpar sig för arbetet och i några personers plagg förekommer missförhållanden
som försvagar livsmedelssäkerheten.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
- Allvarliga brister förekommer i skyddsklädseln hos personer som hanterar
lättfördärvliga, oförpackade livsmedel.
- Personerna, som hanterar lättfördärvliga, oförpackade livsmedel, har inga
synliga sår, piercingsmycken och andra smycken. Det ovan nämnda gäller
också sådana personer, som hanterar andra oförpackade livsmedel.
Livsmedelssäkerheten har äventyrats.
- I personalens arbetskläders och arbetsklädsels lämplighet för arbetet och i
klädselns renhet förekommer allvarliga missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004, bilaga III, kapitel VIII
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014

Föredragen av

Marko Naapuri

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/version
Tagen i bruk

4.4
1/2
10277 /2 sv
3.7.2017

Livsmedelssäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för godkända livsmedelslokaler

4

Personalens arbete och utbildning

4.4

Uppföljningen av personalens hälsotillstånd

OBS! Lagstiftningen relaterad till uppföljning av hälsotillstånd har ändrats gällande
smittskyddslagen. Anvisningen uppdateras då mer exakt styrning fåtts från Institutet för hälsa och
välfärd (THL). Det rekommenderas att rad 4.4 i Oiva om det är möjligt flyttas till att kontrolleras
senare, då THL:s nya anvisningar har publicerats.
Att beakta:
 I denna punkt bedöms hur företagaren ser till att en persons duglighet för arbete i
livsmedelsbranschen utreds
Saker som ska kontrolleras:
 Utredningen av hälsotillståndet hos personer som hanterar livsmedel och vid behov
uppföljningen av hälsotillståndet
 Egenkontrollbokföringen som hänför sig till programmet för uppföljning av personalens
hälsotillstånd

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

- I livsmedelslokalen har säkerställts, att en person, som man vet eller
misstänker bära på en sjukdom som smittar via livsmedel, inte hanterar
livsmedel.
- För personer, som hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel har gjorts
en utredning av hälsotillståndet.
- Den bokföring över uppföljningen av arbetstagarnas hälsotillstånd, som
livsmedelslagen förutsätter, är i ordning.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedels-säkerheten eller vilseleder konsumenten.
- I livsmedelslokalen har säkerställts, att en person, som man vet eller
misstänker bära på en sjukdom som smittar via livsmedel, inte hanterar
livsmedel.
- För personer, som hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel har gjorts
en utredning av hälsotillståndet.
- I den bokföring över uppföljningen av arbetstagarnas hälsotillstånd, som
livsmedelslagen förutsätter, förekommer missförhållanden.

Föredragen av
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom
utsatt tid.
- I livsmedelslokalen har säkerställts, att en person, som man vet eller misstänker
bära på en sjukdom som smittar via livsmedel, inte hanterar livsmedel.
- För alla personer, som hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel har inte
gjorts någon utredning av hälsotillståndet eller så förekommer missförhållanden
i görandet av utredningen.
- Någon sådan bokföring över uppföljningen av arbetstagarnas hälsotillstånd,
som livsmedelslagen förutsätter, finns inte.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
- I livsmedelslokalen har inte säkerställts, att en person, som man vet eller
misstänker bära på en sjukdom som smittar via livsmedel, inte hanterar
livsmedel.
- För alla personer, som hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel har inte
gjorts någon utredning av hälsotillståndet.
- Missförhållandena som hänför sig till bokföringen över uppföljningen av
arbetstagarnas hälsotillstånd medför inte någon omedelbar fara med tanke på
livsmedelssäkerheten. Av den orsaken ges vitsordet Dålig endast i det fall, att
vitsordet Bör korrigeras getts upprepade gånger, men missförhållandet inte
rättats till inom utsatt tid.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004, bilaga III, kapitel VIII
Livsmedelslagen 23/2006
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014, 4 §
Smittsjukdomslagen 583/1986, 20 §
Smittsjukdomsförordningen 1383/2003

Uppdateringar i version 2:
-

Tillagts Obs!
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4

Personalens arbete och utbildning

4.5

Handledningen, instrueringen och utbildningen av personalen

Att beakta:
 Denna punkt kontrolleras i alla anläggningar.
Saker som ska kontrolleras:
 Inskolningen av personalen i egenkontrollen på det sätt som deras arbetsuppgifter
förutsätter.
 Instrueringen och utbildningen av personerna som hanterar livsmedel i livsmedelshygienfrågor på det sätt som deras arbetsuppgifter förutsätter.
 Handledningen och utbildningen av personalen efter väsentliga ändringar i verksamheten.
 Är personalen tillräckligt inskolad, särskilt personal som ofta byts ut och personal i
högriskverksamheter.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Personalen är inskolad i egenkontrollen på det sätt som deras arbetsuppgifter
förutsätter.
Personerna som hanterar livsmedel har instruerats och utbildats i livsmedelshygienfrågor på det sätt som deras arbetsuppgifter förutsätter.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedels-säkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- I inskolningen av personalen i egenkontrollen på det sätt som deras
arbetsuppgifter förutsätter förekommer små missförhållanden.
- I instrueringen och utbildningen av personerna som hanterar livsmedel i
livsmedelshygienfrågor på det sätt som deras arbetsuppgifter förutsätter
förekommer små missförhållanden.
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom
utsatt tid.
Exempel:
- Personalen är inte tillräckligt inskolad i egenkontrollen på det sätt som deras
arbetsuppgifter förutsätter.
- Personerna som hanterar livsmedel har inte instruerats och utbildats i
livsmedelshygienfrågor på det sätt som deras arbetsuppgifter förutsätter och
personer sköter arbetsuppgifter, där fel arbetsrutin försvagar livsmedelssäkerheten.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- Personerna som hanterar livsmedel har inte instruerats och utbildats i
livsmedelshygienfrågor på det sätt som deras arbetsuppgifter förutsätter och
personer sköter arbetsuppgifter, där fel arbetsrutin äventyrar livsmedelssäkerheten.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

852/2004/EG; bilaga II kapitel XII
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014, 5 § och bilaga 3
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4.

Personalens arbete och utbildning

4.6

Verifieringen av hygienkompetensen

Saker som skall kontrolleras:
 Kompetensintygen hos de personer, som hanterar oförpackade lättfördärvliga
livsmedel
 Bokföringen som hänför sig till kompetensintygen

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

I livsmedelslokalen har säkerställts att varje arbetstagare som hanterar
oförpackade lättfördärvliga livsmedel har ett kompetensintyg som
motsvarar Eviras modell.
Den bokföring över arbetstagarnas hygienkompetens, som livsmedelslagen förutsätter, är i ordning.
I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
BRA

I livsmedelslokalen har säkerställts att varje arbetstagare som hanterar
oförpackade lättfördärvliga livsmedel har ett kompetensintyg som
motsvarar Eviras modell.
I den bokföring över arbetstagarnas hygienkompetens,
livsmedelslagen förutsätter, förekommer små fel

BÖR
KORRIGERAS

som

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall rättas
till inom utsatt tid.
I livsmedelslokalen har inte säkerställts att varje arbetstagare som
hanterar oförpackade lättfördärvliga livsmedel har ett kompetensintyg som
motsvarar Eviras modell.
Det finns inte alls någon sådan bokföring över arbetstagarnas
hygienkompetens, som livsmedelslagen förutsätter.

Föredragen av

Satu Meririnne

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning / version
Tagen i bruk
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DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Missförhållandena som hänför sig till kompetensintygen äventyrar inte direkt
livsmedelssäkerheten. Av den orsaken ges vitsordet Dålig endast i det fall, att
vitsordet Bör korrigeras getts upprepade gånger, men missförhållandet inte
rättats till inom utsatt tid.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med förändringar):
-

Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; bilaga II kapitel VII
Livsmedelslagen 23/2006; 27 §
Eviras anvisning om riskbaserad tillsyn över en livsmedelslokal 16044

Uppdateringar i version 2:
- Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet: Eviras anvisning om livsmedelshygienen i
anmälda livsmedelslokaler 16025 har förändrats till Eviras anvisning om riskbaserad tillsyn över en
livsmedelslokal 16044

Föredragen av

Nina Kaario

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/version
Tagen i bruk

5.1
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5

Produktionshygienen vid hantering av livsmedel

5.1

Allmänna hygienen vid livsmedelsproduktion

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas på alla anläggningar.
 I denna punkt bedöms endast sådana saker, som saknar en egen/annan bedömningspunkt.
Exempel:
o Hanteringen av fysikaliska faror och risker (bl.a. glasskärvor, metallstycken).
o Tvättningen av andra livsmedelsanläggningars (andra än anläggningen egna)
livsmedelslådor.
o Hygienen vid hantering av kärl för transport av biprodukter som returneras till
anläggningen, tvätten av sådana och säkerställandet av att de är rena.
o Övriga saker som kontrolleras, men som saknar en egen bedömningspunkt.
 Förhindrandet av korskontamination i olika stader av produktionen bedöms i punkt 5.2
”Åtskiljandet av verksamheter med olika hygiennivåer”.
 Anläggningen svarar också för att verksamhet man lagt ut på entreprenad följer lagen och
överensstämmer med kraven (såsom renhållningen och skadedjursbekämpningen som ofta
läggs ut på entreprenad).
Saker som ska kontrolleras:
 Hanteringen av fysikaliska faror och risker.
 Övriga saker som kontrolleras, men som saknar en egen bedömningspunkt.
 Är egenkontrollen över sakerna som ska kontrolleras tillräcklig och lämplig och vid behov
kontrolleras planen för egenkontroll tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och
lämplig” till anvisning 1.6.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del.
Exempel:
- Man har agerat hygieniskt, man följer kraven och hanterar riskerna för den
saks del som ska kontrolleras.
- Egenkontrollen är tillräcklig och lämplig för de sakers del som ska kontrolleras.
- Företagaren hanterar överraskande och sporadiska missförhållanden med sin
egenkontroll.

Föredragen av

Nina Kaario

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/version
Tagen i bruk
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BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- I planen för egenkontroll förekommer små brister för en sådan saks del, som
ska kontrolleras.
- Korrigerande åtgärder har inte antecknats, men missförhållandena har ändå
rättats till.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Exempel:
- I planen för egenkontroll förekommer brister för en sådan saks del, som ska
kontrolleras och bristerna försvagar livsmedelssäkerheten.
- Korrigerande åtgärder har inte alltid vidtagits och ett missförhållande försvagar
livsmedelssäkerheten.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- I planen för egenkontroll förekommer brister för en sådan saks del, som ska
kontrolleras och bristerna äventyrar livsmedelssäkerheten.
- Korrigerande åtgärder har inte alltid vidtagits och ett missförhållande äventyrar
livsmedelssäkerheten.
- Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet
Bör korrigeras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002/EG
Kontrollförordningen (EG) nr 882/2004
Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
Kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 854/2004
Livsmedelslagen 23/2006
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014

Föredragen av

Nina Kaario

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/version
Tagen i bruk
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5

Produktionshygienen vid hantering av livsmedel

5.2

Åtskiljandet av verksamheter med olika hygiennivåer

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas på alla anläggningar.
 I denna punkt bedöms hur verksamheter med olika hygiennivåer (såsom tillverkningen av
köttberedningar och köttprodukter) åtskiljs från varandra under produktionen antingen
tidsmässigt eller med hjälp av verksamhetsarrangemang.
 Att villkoren som ställts i beslutet om godkännande följs bedöms ändå i punkt 1.2
”Godkännandena av verksamheter”, även om det i ett villkor rör sig om åtskiljande av
verksamheter med olika hygiennivåer.
 I denna punkt bedöms också hur områden, produktionsstadier och livsmedel med olika
hygiennivåer åtskiljs från varandra och hur korskontamination förhindras. Exempel:
o Områden med olika hygiennivåer
o Åtskiljandet av råvaror och färdiga produkter från varandra
o Åtskiljandet av icke tillredda och tillredda färdiga produkter från varandra
o Åtskiljandet av oskyddade och förpackade livsmedel från varandra
o Åtskiljandet av kött som man bestämt att ska upphettas (den egentliga
upphettningsbehandlingen bedöms i punkt 6.5 ”temperaturkontrollen i livsmedlens
produktionsprocesser”)
o Åtskiljandet av svin som härstammar från kontrollerade uppfödningsförhållanden och
vanliga svin från varandra i avsikt att säkerställa, att trikinprover säkert tas av de vanliga
svinen.
o Förhindrandet av korskontamination i olika stadier av produktionen, såsom på slaktlinjen.
 Godkännandena av verksamheter bedöms i punkt 1.2.
 Åtskiljandet av andra material eller produkter än livsmedel från livsmedlen bedöms i punkt
5.6 ”Hygienen vid förvaring och lagring av livsmedel”.
 Åtskiljandet av TSE-riskmaterial bedöms i punkt 8.1.
 Åtskiljandet av biprodukter av kategori 2 och 3 från livsmedlen bedöms i punkt 5.7.
Saker som ska kontrolleras:
 Hur verksamheter med olika hygiennivå åtskiljs från varandra i praktiken byggnadstekniskt,
tidsmässigt eller med hjälp av verksamhetsarrangemang.
 Hur korskontamination mellan verksamheter med olika hygiennivå förhindras i praktiken.
 Till exempel hur kött som man bestämt att ska upphettas hålls åtskilt.
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.
 Beskrivs det i planen för egenkontroll hur verksamheter med olika hygiennivå tidsmässigt
eller med hjälp av verksamhetsarrangemang åtskiljs från varandra och följs arbetsrutinerna
som beskrivs i egenkontrollen.

Föredragen av

Nina Kaario

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
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Tagen i bruk
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Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del.
Exempel:
- Verksamheter med olika hygiennivå har åtskilts från varandra byggnadstekniskt,
tidsmässigt och med hjälp av verksamhetsarrangemang.
- Korskontamination mellan verksamheterna har förhindrats.
- Egenkontrollen som gäller åtskiljandet är tillräcklig och lämplig.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- Verksamheter, områden och annat dylikt med olika hygiennivåer har
huvudsakligen åtskilts från varandra byggnadstekniskt, tidsmässigt och med
hjälp av verksamhetsarrangemang.
- Möjligheten till korskontamination mellan verksamheterna har huvudsakligen
förhindrats.
- I åtskiljandet av verksamheter med olika hygiennivåer förekommer små
missförhållanden, transportlederna för produkter med olika hygiennivå korsar till
exempel varandra, men missförhållandet försvagar inte livsmedelssäkerheten.
- Hanteringen av tillredda och icke tillredda livsmedel i samma lokaler eller med
samma utrustning har åtskilts från varandra.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom
utsatt tid.
Exempel:
- Verksamheter med olika hygiennivåer har inte tillräckligt åtskilts från varandra
byggnadstekniskt, tidsmässigt och med hjälp av verksamhetsarrangemang och
missförhållandet försvagar livsmedelssäkerheten.
- Verksamheter med olika hygiennivåer utförs till exempel med samma redskap,
men rengöringen av utrustning och redskap mellan verksamheterna är
otillräcklig och missförhållandet försvagar livsmedelssäkerheten.
- Tillredda och icke tillredda livsmedel hanteras samtidigt i samma lokaler och de
tillredda produkterna exponeras för en kontaminationsrisk.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- Verksamheter med olika hygiennivåer har inte åtskilts från varandra
byggnadstekniskt, tidsmässigt och med hjälp av verksamhetsarrangemang och
korskontamination mellan verksamheterna har inte förhindrats och missförhållandet äventyrar livsmedelssäkerheten.

Föredragen av

Nina Kaario

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
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- Tillredda livsmedel hanteras med samma utrustning med vilka icke tillredda
livsmedel tidigare hanterats (tidsmässigt åtskilda) och utrustningen har inte
rengjorts emellan och det medför direkt en risk att livsmedlen kontamineras.
- Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet
Bör korrigeras.
Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002/EG
Kontrollförordningen (EG) nr 882/2004
Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
Kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 854/2004
Livsmedelslagen 23/2006
Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn 420/2011
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014

Föredragen av

Nina Kaario

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/version
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5

Produktionshygienen vid hantering av livsmedel

5.3

Tappställenas och vattenförbrukande utrustningens hygien

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas på alla anläggningar.
 I denna punkt bedöms tappställenas och den vattenförbrukande utrustningens renhet och
hygieniska lämplighet för olika verksamheter. Underhållet av tappställen och den
vattenförbrukande utrustningen bedöms separat i punkt 2.3 ”Inredningens, utrustningens,
vattenutrustningens och redskapens underhåll”.
 Med tappställen och vattenförbrukande utrustning avses till exempel vattenkranar, kransilar,
vattenslangar, vattenbassänger och vattenbehållare, rengörings- och desinficeringsutrustning som fungerar med vatten eller ånga eller till exempel ett vattenrecirkulationssystem. Med desinficeringsutrustning avses till exempel utrustning för desinficering
av arbetsredskap som används vid avhudning, klyvning av slaktkroppar eller styckning av
kött.
 Tillverkningen av is och nedkylningen med hjälp av vatten och is bedöms i punkt 5.4
Hygienen vid upptining, nedkylning och frysning.
 Uppföljningen av temperaturen på det heta vattnet som används för desinficering bedöms i
punkt 6.8 ”Temperaturkontrollen av vattnet som används för desinficering av
arbetsredskap”.
Saker som ska kontrolleras:
 Tappställenas renhet
 Den vattenförbrukande utrustningens renhet
 Handtvättställenas utrustning
 Tappställenas och den vattenförbrukande utrustningens hygieniska lämplighet, såsom
o de beröringsfria handtvättställenas funktionalitet och rengörbarhet
o att desinficeringsutrustningen rengör arbetsredskapen med den metod som anlitas och
den tid som förbrukas
 Att det används tillräckligt med hett (minst +82 °C) vatten för desinficering och hur vattnet
byts ut
 Renheten, den hygieniska lämpligheten och den hygieniska funktionaliteten hos
desinficeringsutrustningen som förbrukar hett (minst +82 °C) vatten
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del.
Exempel:
- Tappställena är rena.
- Handtvättställenas utrustning och funktion är tillräcklig.
- Vattenkranar, vattenslangar och annan vattenförbrukande utrustning är
hygienisk.
- Desinficeringsutrustningen är ren och hygienisk och ger önskat
desinficeringsresultat.
- De korrigerande åtgärderna har varit rätta och tillräckliga. Över avvikelser och
korrigerande åtgärder har förts bok.

Föredragen av

Nina Kaario
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BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- I tappställenas renhet förekommer små missförhållanden.
- I handtvättställenas utrustning förekommer små brister. Livsmedelssäkerheten
försvagas ändå inte.
- I vattenkranarnas och vattenslangarnas hygien förekommer små brister, men
livsmedelssäkerheten försvagas inte.
- I bokföringen över avvikelser och korrigerande åtgärder förekommer små
missförhållanden. De korrigerande åtgärderna har varit rätta och tillräckliga.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Exempel:
- I tappställenas renhet förekommer missförhållanden, som försvagar
livsmedelssäkerheten.
- I handtvättställenas utrustning förekommer flera brister eller i vattenkranarnas
och vattenslangarnas hygien förekommer brister, som försvagar livsmedelssäkerheten.
- I desinficeringsutrustningens renhet eller i användningen av hett vatten
förekommer brister, som försvagar livsmedelssäkerheten.
- Avvikelser har inte bokförts, fastän det framgår att avvikelser förekommit eller
så har de korrigerande åtgärderna i avvikelsefall varit oriktiga eller otillräckliga.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- I tappställenas renhet förekommer allvarliga missförhållanden, som äventyrar
livsmedelssäkerheten.
- Utrustningen på flera handtvättställen är helt otillräcklig.
- I vattenkranarnas och vattenslangarnas hygien förekommer allvarliga brister.
- I desinficeringsutrustningens renhet eller i användningen av hett vatten
förekommer allvarliga missförhållanden, som äventyrar livsmedelssäkerheten.
- Korrigerande åtgärder då avvikelser uppdagas saknas och missförhållandena
äventyrar livsmedelssäkerheten.
- Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet
Bör korrigeras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002/EG
Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004/EY
Kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 854/2004/EY
Livsmedelslagen 23/2006
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Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
Eviras (före detta Livsmedelsverket EVI) gamla anvisning ”Egenkontroll av hushållsvatten och is som
används i anläggningar godkända enligt hygienlagen” (EVI, 3565/41/02) kan vid behov utnyttjas till
tillämpliga delar.

Uppdateringar i version 2:
-

Sakerna som hänför sig till underhållet har strukits i anvisningen.

Föredragen av
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5

Produktionshygienen vid hantering av livsmedel

5.4

Hygienen vid upptining, nedkylning och frysning

Att beakta:
 I denna punkt bedöms hygienen vid upptining, nedkylning, frysning, djupfrysning och
tillverkning av is jämte tillverkningen och lagringen av is.
 Med hygienen vid upptining avses till exempel hygienen på vattnet som används eller bildas
vid upptining.
 Med nedkylning avses nedkylning med luft, vatten eller is. Med hygienen vid luftkylning avses
till exempel hanteringen av kondensvattnet. Med hygienen vid vattenkylning avses till
exempel hygienen hos vattenkylningssystemen som används för nedkylning av fjäderfäkött
och fiskeriprodukter och hygienen hos kylvattnet.
 För isens del avses i anläggningar hygienen hos isvattensystem och isen.
 För djupfrysningens och frysningens del bedöms hygienen såväl för de livsmedels del som
djupfryses/fryses med tanke på den egna produktionen som för de livsmedels del som är
avsedda att saluhållas djupfrysta/frysta.
 Hushållsvattnets överensstämmelse med kraven bedöms i anvisning 1.4
 Rena vattnets överensstämmelse med kraven bedöms i anvisning 1.5
 Förhindrandet av korskontamination bedöms i anvisning 5.2 Åtskiljandet av verksamheter
med olika hygiennivåer
 Djupfrysningen av produkter och hanteringen av temperaturen i fryslager bedöms i anvisning
6.6 Temperaturkontrollen av frysprodukter, infrysta livsmedel och glass
 Frysbehandlingen av fisk som görs på grund av risken för parasiter bedöms i anvisning 8.8
Parasitbesiktningarna av fiskeriprodukter och fryshanteringen
 Egenkontrollundersökningarna av vatten och is bedöms i anvisning 17.3
Saker som ska kontrolleras:
 Hygienen vid upptining, nedkylning, frysning och djupfrysning av livsmedel
 Sättet på vilket vattnet som används vid upptining används
 Hygienen på avledningen av vattnet som uppkommer vid upptining
 Syns kondensvatten
 Hygienen hos vattenkylningsutrustningen för fjäderfä
 Tillverkningen, lagringen och användningen av is
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet” till anvisning 1.6.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Upptiningen med vatten har genomförts på ett hygieniskt sätt och avledningen av
vattnet som uppkommer vid upptining har genomförts på ett hygieniskt sätt.
Vattenkylningen har genomförts på ett hygieniskt sätt och så att kraven i
lagstiftningen följs.
Vid luftkylning bildas inget kondensvatten eller så är den minimala bildningen och
avledningen av kondensvatten under kontroll så att kondensvatten inte droppar
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ned på produkter, kondensvatten inte rinner längs golvet och det har förhindrats
att livsmedel kontamineras.
Tillverkningen och lagringen av isen som används vid produktion av livsmedel har
ordnats på ett hygieniskt och lämpligt sätt. Användningen av isvatten är hygienisk
och lämplig.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:
- I hygienen vid upptining med vatten förekommer små missförhållanden, men
livsmedelssäkerheten försvagas inte.
- Avledningen av vattnet som bildas vid upptining har genomförts så, att
livsmedelssäkerheten inte försvagas.
- Vattenkylningen har i regel genomförts på ett hygieniskt sätt och så att kraven
i lagstiftningen följs och livsmedelssäkerheten försvagas inte.
- Vid luftkylning bildas en del kondensvatten, men bildningen och avledningen
av vattnet är under kontroll så, att kondensvatten inte droppar ned på
oskyddade produkter och det har förhindrats att livsmedel kontamineras.
- Tillverkningen och lagringen av isen som används vid produktion av
livsmedel har i regel ordnats på ett hygieniskt och lämpligt sätt och
livsmedelssäkerheten försvagas inte. I användningen av isvatten kan
förekomma missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:
- I upptiningen med vatten förekommer brister som gör att
livsmedelssäkerheten försvagas. I avledningen av vattnet som bildas vid
upptining förekommer brister och livsmedelssäkerheten försvagas.
- I vattenkylningen förekommer brister som gör att livsmedelssäkerheten
försvagas. I hygienen hos vattenkylningsutrustningen för fjäderfä
förekommer under kylningen brister, som försvagar livsmedelssäkerheten.
- Vid luftkylning bildas kondensvatten och bildningen och avledningen av
vattnet är inte tillräckligt under kontroll. Kondensvatten kan droppa ned på
oskyddade livsmedel och medföra en risk att livsmedlen kontamineras och
att livsmedelssäkerheten försvagas.
- I tillverkningen och/eller lagringen av isen som används vid produktion av
livsmedel förekommer brister och livsmedelssäkerheten försvagas. I
användningen av isvatten förekommer missförhållanden som gör att
livsmedelssäkerheten försvagas.
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DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:
- I upptiningen med vatten förekommer brister som gör att livsmedelssäkerheten
äventyras. I avledningen av vattnet som bildas vi upptining förekommer brister
som gör att livsmedelssäkerheten äventyras.
- I vattenkylningen förekommer brister som gör att livsmedelssäkerheten
äventyras. I rengöringen av vattenkylningssystemet för fjäderfä förekommer
brister som äventyrar livsmedelssäkerheten.
- Vid luftkylning bildas kondensvatten och bildningen och avledningen av vattnet
är inte under kontroll eller så avleds vattnet så att det inte förhindras att livsmedel
kontamineras. Kondensvatten droppar ned på oskyddade livsmedel och
äventyrar livsmedelssäkerheten. Exempel: kondensvatten anhopas på en
smutsig ytkonstruktion, varifrån det droppar ned på oskyddade livsmedel och
kontaminerar livsmedlen.
- I tillverkningen och/eller lagringen av isen som används vid produktion av
livsmedel förekommer brister och livsmedelssäkerheten äventyras. I
användningen av isvatten förekommer missförhållanden som gör att livsmedelssäkerheten äventyras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Livsmedelslagen 23/2006
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002/EG
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
Egenkontroll av hushållsvatten och is som används i anläggningar godkända enligt hygienlagen
(EVI, 3565/41/02)
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5

Produktionshygienen vid hantering av livsmedel

5.5

Hygienen vid emballering och förpackning

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas i alla anläggningar, där livsmedel emballeras och/eller förpackas.
 I anläggningens verksamhet följs god hygienpraxis i avsikt att säkerställa att emballage och
förpackningsmaterial och emballeringen och förpackandet håller god hygien och
överensstämmer med kraven.
 Med ”emballering” avses att livsmedlet innesluts i ett emballage eller omslag, som kommer i
direkt kontakt med livsmedlet i fråga och med ett ”emballage” själva emballaget eller
omslaget.
 Med ”förpackande” avses att ett eller flera emballerade livsmedel placeras i en annan
behållare och med ”förpackning” själva behållaren.
 Materialens lämplighet för emballering och förpackande av livsmedel bedöms i punkt 14.1
Förpackningsmaterial och andra livsmedelskontaktmaterial.
 Handhygienen vid förpackande bedöms i punkt 4.1 Personalens arbetshygien.
Saker som ska kontrolleras:
 Att emballagen och förpackningarna är rena och hela.
 Hanteringen och förvaringen av emballage- och förpackningsmaterial. Emballage- och
förpackningsmaterial ska förvaras så, att de inte har möjlighet att kontamineras t.ex. om alltför
mycket förpackningsmaterial tas in i produktionslokalerna. Materialen ska förvaras på det
ställe som reserverats för dem och i sådana förhållanden, som lämpar sig för materialen som
används.
 Hygienen i förpackningsverksamheten. Emballeringen och förpackandet ska göras så, att en
kontaminering av produkterna undviks. Hygienen hos förpackningsutrustningen och i
förpackningssituationen t.ex. dammande material ska beaktas. För papp- och glasburkars
del ska säkerställas att konstruktionen är hel och att kärlen är rena och fogar eller lock täta.
 Emballage och förpackningar som används på nytt för livsmedel ska vara lätta att rengöra
och vid behov desinficera.
 Att emballerings- och förpackningsstället är lämpligt för verksamheten och hygienen hos
stället. Under emballering och förpackande får i en intilliggande lokal inte förekomma annan
trafik/verksamhet, som stör emballeringen/förpackandet och äventyrar hygienen i
verksamheten (ökad risk för korskontamination).
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

- Emballagen och förpackningsmaterialen är rena och hela.
- Emballerings- och förpackningsmaterialen hanteras och förvaras på ett
hygieniskt sätt.
- Emballeringen och förpackandet sker hygieniskt i en för verksamheten
lämplig lokal på det sätt som livsmedlet i fråga kräver.
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BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:
- I förpackningsmaterialens renhet och helhet förekommer små
missförhållanden, såsom att förpackningsmaterialen är lindrigt våta eller
dammiga.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:
- I förpackningsmaterialens renhet och helhet förekommer sådana missförhållanden, som försvagar livsmedelssäkerheten.
- I hanteringen eller förvaringen av förpackningsmaterial eller i förpackandet av
livsmedel förekommer missförhållanden som försvarar livsmedelssäkerheten.
- Emballeringen och förpackandet av livsmedel sker i produktionslokaler som
inte är avsedda för emballering och förpackande av livsmedel.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:
- Man har inte tillräckligt eller inte alls sett till emballage och förpackningsmaterial är rena och hela. Emballagen och förpackningsmaterialen är till
exempel tydligt smutsiga eller trasiga.
- Emballage och förpackningsmaterial förvaras i ohygieniska förhållanden.
- Emballeringen och förpackandet av livsmedel sker på ett ställe, som inte
lämpar sig för verksamheten i fråga och förhållandena är ohygieniska så, att
livsmedelssäkerheten äventyras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
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5

Produktionshygienen vid hantering av livsmedel

5.6

Hygienen vid förvaring och lagring av livsmedel

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas i alla anläggningar.
 I anvisningen bedöms hygienen vid förvaring och lagring av såväl sådana råvaror och
livsmedels som ska levereras ut på marknaden som sådana som är avsedda för företagarens
eget bruk.
 Hanteringen av temperaturen i lagerlokaler bedöms i punkt 6.2 Temperaturkontrollen i kylda
lokaler.
 Ytors och lokalers snygghet och renhet bedöms i punkt 3.1 Lokalernas och konstruktionernas
renhet och ordning och i punkt 3.2 Ytornas, inredningens, utrustningens och redskapens
renhet.
Saker som ska kontrolleras:
 Livsmedlens lagrings- och förvaringsförhållanden.
 Livsmedlens lagercirkulation.
 Åtskiljandet av andra material, varor och produkter än livsmedel från livsmedlen.
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

- Livsmedlen och råvarorna förvaras på ställen som reserverats för dem och i
förhållanden som lämpar sig för dem så som lagstiftningen förutsätter.
- Lagringen och förvaringen av andra varor och produkter än livsmedel orsakar inte
att livsmedelssäkerheten försvagas.
- Produkterna i lager är i god ordning och lagercirkulationen fungerar och de äldre
produkterna tas således ur lagret före de yngre.
- Material eller produkter som blivit gamla har tagits bort från lagret.
- Kondensvatten bildas inte på ytorna till råvaror och färdiga livsmedel.
- Förpackningsmaterialen förvaras skyddade.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:
- I lagercirkulationen förekommer små missförhållanden, som inte försvagar eller
äventyrar livsmedelssäkerheten, men som kunde åtgärdas.
- I ordningen i lagret förekommer missförhållanden, som inte försvagar eller
äventyrar livsmedelssäkerheten, men som kunde åtgärdas.
- I lagret finns material som blivit gamla.
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom
utsatt tid.
Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:
- Förvaringen och lagringen av livsmedel sker på ett sådant ställe och i sådana
förhållanden, som försvagar livsmedelssäkerheten, i fryslagret förekommer till
exempel rikligt med is och dörrarna går inte att stänga.
- I lagret förekommer livsmedel som blivit gamla.
- I lagret förvaras material, varor eller produkter, som kan försvaga livsmedelssäkerheten.
- I lagret används smutsiga förvaringspallar.
- Sådana livsmedel förvaras oskyddade, som borde vara skyddade.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna
bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:
- Förvaringen och lagringen av livsmedel sker på ett sådant ställe och i sådana
förhållanden, som äventyrar livsmedelssäkerheten.
- I lagret förekommer livsmedel som blivit gamla, livsmedel som är otjänliga som
livsmedel.
- Lagringen och förvaringen av andra produkter än livsmedel äventyrar
livsmedelssäkerheten, till exempel TSE-riskmaterial och rengöringsmedel.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
Livsmedelslagen 23/2006
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
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5

Produktionshygienen vid hantering av livsmedel

5.7

Hygienen vid hantering och lagring av biprodukter

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas på alla anläggningar.
 Produktionen av biprodukter som en del av de normala produktionsprocesserna i
anläggningen omfattas av det godkännande av anläggningen och den livsmedelstillsyn som
livsmedelslagen förutsätter. Den övriga biproduktverksamheten omfattas av lagstiftningen
om och tillsynen över biprodukt- eller foderbranschen.
 Denna anvisning tillämpas på insamling, hantering, klassificering, sortering, lagring och
märkning av biprodukter av animaliskt ursprung i livsmedelsanläggningar.
 I denna punkt bedöms hygienen vid hantering och lagring av biprodukter till den del, som
den kan medföra en risk med tanke på livsmedelssäkerheten. Sålunda bedöms inte till
exempel åtskiljandet av olika biproduktkategorier från varandra eller lagringen av
biprodukter utanför lokalerna där livsmedel produceras.
 Sådan verksamhet i anläggningen, som omfattas av lagstiftningen om och tillsynen över
biprodukter, såsom åtskiljandet av biproduktkategorier från varandra och den verksamhet,
som sker på biproduktavdelningen i sin helhet bedöms i punkt 5.8. Resultaten av i punkt
5.8 gjorda bedömningar syns inte på Oiva-rapporten utan endast i kontrollprotokollet.
 Hanteringen av TSE-riskmaterial bedöms i punkt 8.1.
 Sändningen av biprodukter, handelsdokumenten, transportförhållandena och temperaturerna bedöms i punkt 15.5.
Saker som ska kontrolleras:
 Insamlingen, hanteringen, klassificeringen, sorteringen, lagringen och märkningen av
biprodukter i lokalerna där livsmedel produceras.
 Åtskiljandet av biprodukterna från livsmedlen och förhindrandet av att livsmedel
korskontamineras.
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet” till anvisning 1.6.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del.
Exempel:
- I anläggningen finns ett hygieniskt system för avlägsnande av biprodukter
och som livsmedel otjänliga biprodukter avlägsnas så fort som möjligt
särskilt från sådana livsmedelsproduktionslokaler, där oskyddade
livsmedel hanteras.
- Biprodukterna kan identifieras (märks i anläggningen på ett identifierbart
sätt) och hålls åtskilda från livsmedlen under insamling och förvaring.
- Kärlen och redskapen som reserverats för insamling, hantering och
förvaring av biprodukter används inte för insamling, hantering och
förvaring av livsmedel.
- Hanteringen och lagring av biprodukter av animaliskt ursprung i
livsmedelslokaler görs i förhållanden som hindrar korskontamination och
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vid behov i utrymmen som anvisats för dessa.
- Förvaringsutrymmena är tillräckliga, tillräckligt skilt från lagring av
livsmedel och hygieniska.
- Egenkontrollen är tillräcklig och lämplig.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- I märkningen av förvaringskärlen förekommer sporadiska missförhållanden,
ändå så att det inte i något stadium föreligger någon risk för blandning med
eller livsmedel.
- I bokföringen av korrigerande åtgärder förekommer små missförhållanden,
men de korrigerande åtgärderna har ändå varit rätta och tillräckliga.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Exempel:
- Biproduktkärlen är trasiga eller så läcker de eller så överfylls de eller så hålls
de inte tillräckligt rena, varvid hygienen och livsmedelssäkerheten i
anläggningen försvagas.
- Märkningarna av biprodukterna är bristfälliga eller saknas på några kärl så,
att livsmedelssäkerheten försvagas.
- Korskontamination har inte tillräckligt förhindrats och hanteringen och
lagringen av biprodukter försvagar livsmedelssäkerheten.
- Korrigerande åtgärder har inte bokförts, fastän det framgår att avvikelser
förekommit eller så har de korrigerande åtgärderna i avvikelsefall varit
oriktiga eller otillräckliga.
- Kärl för kategori 3-biprodukter används för förvaring av livsmedel eller vice
versa och livsmedelssäkerheten försvagas.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- Kärlen och redskapen som reserverats för insamling, hantering och förvaring
av biprodukter av kategori 1 eller 2 används för insamling, hantering och
förvaring av livsmedel eller vice versa och livsmedelssäkerheten äventyras.
- Korskontamination har inte förhindrats och hanteringen och lagringen av
biprodukter äventyrar livsmedelssäkerheten, biprodukter av kategori 1 eller 2
och oskyddade livsmedel lagras till exempel i samma lokal.
- Korrigerande åtgärder har inte bokförts ens i sådana fall, då bokföring
förutsätts eller så har korrigerande åtgärder inte vidtagits eller så har de varit
otillräckliga och livsmedelssäkerheten äventyras.
- Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet
Bör korrigeras.
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Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
- Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002/EG
- Kontrollförordningen (EG) nr 882/2004
- Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004, bilaga II
- Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004, bilaga III avsnitt I,
kapitel IV och avsnitt II, kapitel IV.
- Kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 854/2004
- Livsmedelslagen 23/2006, 10 §
- Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn 420/2011
- Anläggningsförordningen JSMf 795/2014, 4 § och 5 §, bilaga 1, kapitel 1 och 2 jämte bilaga 3, kapitel
1
- Biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009, artiklarna 4, 7-10, 21, 25-26 och 29
- Eviras anvisning 16010: Hanteringen av och tillsynen över animaliska biprodukter i livsmedelsanläggningar
Uppdateringar i version 3:
- Exempel i bedömningen Utmärkt har preciserats
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5

Produktionshygienen vid hantering av livsmedel

5.8

Produktionen av biprodukter och biprodukternas spårbarhet

Bedömningen syns inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet
Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas på alla godkända livsmedelslokaler (anläggningar).
 Produktionen av biprodukter som en del av de normala produktionsprocesserna i
anläggningen omfattas av det godkännande av anläggningen och den livsmedelstillsyn som
livsmedelslagen förutsätter. Den övriga biproduktverksamheten omfattas av lagstiftningen
om och tillsynen inom biprodukt- och/eller foderbranschen.
 Denna anvisning tillämpas på insamling, hantering, klassificering, sortering, lagring,
märkning och transport av biprodukter av animaliskt ursprung till de delar som det rör sig om
sådan verksamhet, som omfattas av lagstiftningen om biprodukt- och/eller foderbranschen
och som inte medför någon risk med tanke på livsmedelssäkerheten.
 I denna punkt bedöms åtskiljandet av biproduktkategorierna från varandra och verksamheten
som äger rum på biproduktavdelningen eller på anläggningar som står i förening med
livsmedelslokal men är registrerade eller godkända enligt biproduktförordningen. Här
bedöms också sådan verksamhet, som hänför sig till transporterna och som omfattas av
lagstiftningen om biprodukt- och/eller foderbranschen. Resultaten av dessa bedömningar
syns inte på Oiva-rapporten utan endast i kontrollprotokollet.
 Om anläggningen hanterar eller levererar biprodukter härledda från anläggningens egen
livsmedelsproduktion till foderbruk, skall anläggningen registreras som foderföretagare. Om
anläggningen mottar biprodukter från andra anläggningar för senare leverering av dessa till
råmaterial av pälsdjursfoder, skall anläggningen registreras som uppsamlingscentral. Om
anläggningen tillverkar konsumentförpackat foder för sällskapsdjur, förutsätts godkännande
för anläggning för tillverkning av sällskapsdjursfoder.
 En anläggning som sänder bort biprodukter svarar alltid för att den överlåter biprodukterna
för transport till ett korrekt registrerat och godkänt företag. Den sändande anläggningen
svarar också för att biprodukterna sänds till en tillåten destination, även om transporten är
utlagd på entreprenad, och att handelsdokument ska uppgöras och att den innehåller
tillräckliga och rätta information.
 Oberoende av om anläggningen ordnar transporten av biprodukter själv eller om transporten
är utlagd på entreprenad, ska den sändande anläggningen alltid ha bokföring över
biprodukterna som ska sändas iväg.
 Till de delar som biproduktverksamheten i anläggningen kan medföra en risk med tanke på
livsmedelssäkerheten i anläggningen, bedöms det i punkt 5.7 Hygienen vid hantering och
lagring av biprodukter.
 Till de delar som biproduktverksamheten i anläggningen kan medföra en risk med tanke på
livsmedelssäkerheten under transport, bedöms det i punkt 15.5 Sändningen av biprodukter,
handelsdokumenten, transportförhållandena.
Saker som ska kontrolleras:
 Åtskiljandet av olika biproduktkategorier i alla stadier av verksamheten.
 Insamlingen, hanteringen, klassificeringen, sorteringen, lagringen och märkningen av
biprodukter på biproduktavdelningen.
 Foderdugligheten av biprodukter som levereras till foderbruk och kontrollen av detta.
 Biproduktkategoriernas identifiering på biproduktavdelningen och under transport.
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 Handelsdokumenten vid transport av biprodukter (transporthandlingarna), biprodukternas
spårbarhet inberäknad.
 Uppföljningen av sända mängder biprodukter.
 Att biprodukterna sänds till ett sådant objekt, som det enligt lagstiftningen är tillåtet att sända
dem till.
 Om transporten av biprodukter har lagts ut på entreprenad, överlåts biprodukterna för
transport till ett korrekt registrerat eller godkänt transportföretag.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del.
Exempel:
- Biprodukterna av olika kategorier hålls åtskilda från varandra under insamling
och förvaring. Om biprodukter som hör till olika kategorier ska kombineras,
ska hela partiet behandlas enligt den nedre kategorin.
- Biprodukterna som ska sändas bort (förpackningar, behållare eller fordon) är
identifierade i enlighet med biproduktförordningen (biproduktkategorin och
märkningstexten) och det föreligger inte någon risk att kategorierna blandas
med varandra.
- Biprodukterna som ska sändas iväg åtföljs av ett handelsdokument som fyllts
i så att de säkert är spårbara och identifierbara.
- Anläggningen för bok över försändelserna med olika biproduktkategorier och
över mängderna av olika biproduktkategorier och sparar handelsdokumenten
och hälsointygen som hänför sig till dem i minst två års tid.
- Från anläggningen sänds biprodukter endast till destination som
lagstiftningen tillåter, till exempel till företagare som registrerat eller godkänd
sig i enlighet med biproduktförordningen (till exempel till en
hanteringsanläggning eller anläggning som tillverkar foder för pälsdjur).
- Anläggningen har registrerats som foderföretagare om biprodukter levereras
till foderbruk från anläggningen. Denna verksamhet har beaktats i planen för
egenkontroll.
- Anläggningar
som
skall
registreras
eller
godkännas
enligt
biproduktförordningen har registrerats/godkänts och finns i Eviras register.
Dessa anläggningar har en egenkontrollplan.
- Om biprodukter avsedda för foderbruk inte levereras vidare genast efter
uppsamlingen, kyls/fryses/syrabehandlas de tillräckligt snabbt. Den
mikrobiologiska kvaliteten och foderdugligheten av biprodukter som är
avsedda föd foderbruk kontrolleras.
- Förpackningspåskrifterna för syrabehandlat foder avsedd för pälsdjur och
färdigt foder för sällskapsdjur är i enlighet med kraven (kraven gäller inte
obehandlat råvara).
- Företaget som transporterar biprodukter är korrekt registrerat eller godkänt.
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I verksamheten förekommer små missförhållanden.
BRA

Exempel:
- Sorteringen av biprodukterna och blandningen av olika biproduktkategorier
har i praktiken gjorts på lämpligt sätt och märkningarna är korrekta, men
planen för egenkontroll saknar en beskrivning av det, till vilka kategorier
materialen som blandats hör utgående från sin riskkategori enligt
biproduktförordningen.
- I identifiering av biprodukter eller handelsdokumenten förekommer
sporadiskt små brister eller inexaktheter. Biprodukterna är ändå spårbara och
identifierbara och det föreligger ingen risk att olika biproduktkategorier
blandas med varandra.
- Biprodukter levereras till foderbruk med adekvata handelsdokument och så
att produkternas fodergiltighet inte har lidit, men foder har inte beaktats i
egenkontrollplanen.
- Anläggningen
som
skall
registreras
eller
godkännas
enligt
biproduktförordningen har små brister i sin egenkontrollplan eller planen är
inte helt uppdaterad.
- Förpackningspåskrifterna för syrabehandlat foder avsett för pälsdjur /
konsumentförpackat foder för sällskapsdjur är inte helt i enlighet med kraven.
- Aktören har inget system för att kontrollera att biprodukter som levereras till
foderbruk är foderdugliga.

I verksamheten förekommer tydliga missförhållanden.
BÖR
KORRIGERAS

Exempel:
- I handelsdokumenten och identifieringen förekommer sådana brister, att
biprodukterna inte helt är spårbara och det är möjligt att olika
biproduktkategorier blandas med varandra.
- Det finns ingen bokföring över mängderna biprodukter som ska sändas iväg.
- Anläggningen har inte registrerats som foderföretagare, fast biprodukter
levereras till foderbruk från anläggningen.
- Anläggningen som skall registreras eller godkännas enligt biproduktförordningen har uppenbara brister i sin egenkontrollplan.
- Den mikrobiologiska kvaliteten av biprodukter som levereras till foder har
uppenbara brister.

I verksamheten förekommer allvarliga missförhållanden eller företagaren har
inte rättat till missförhållandena inom utsatt tid.
DÅLIG

Exempel:
- Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet
Bör korrigeras.
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- All information som förordningarna om biprodukter förutsätter saknas i
handelsdokumenten eller på transportkärlen/förpackningarna och
biprodukterna är därför inte spårbara.
- Biprodukter sänds till något annat än en sådan bearbetningsanläggning, som
avses lagstiftningen om biprodukter.
- Företaget som transporterar biprodukter är inte korrekt registrerat eller
godkänt.
- I samband med livsmedelsanläggningen finns en anläggning som skall
registreras eller godkännas enligt biproduktförordningen (såsom en
uppsamlingscentral eller en anläggning för tillverkning av sällskapsdjursfoder), men registreringen/godkännanden har inte gjorts.
- Anläggning som har registrerats eller godkänts enligt biproduktförordningen
har inte en egenkontrollplan
- Syrabehandlat pälsdjursfoder/konsumentförpackat foder för sällskapsdjur är
inte försedda med förpackningspåskrifter.
- Skämda biprodukter eller sådana biprodukter som inte är foderdugliga enligt
biproduktskategorin, levereras till foderbruk.
Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):
-

Biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009, artiklarna 4, 21-23
Biproduktförordningens genomförandeförordning (EU) nr 142/2011, artikel 17, bilaga VIII
Lag om animaliska biprodukter 517/2015
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter 783/2015, 5§, bilaga 3
Foderlag 86/2008, 6-7, 15, 18-19, 21§
Eviras anvisning 16010: Hanteringen av och tillsynen över animaliska biprodukter i
livsmedelsanläggningar
Eviras anvisning 12514: Leverans av biprodukter för användning som foder från anläggningar inom
köttbranschen

Uppdateringar i version 3:
- I punkt Att beakta has beaktas anläggningar som står i förening med livsmedelslokal men är
registrerade eller godkända enligt biproduktförordningen och preciserats den som ansvarar för
handelsdokument.
- Exempel i Utmärkt och Dålig har preciserats.
- Eviras anvisning 12514 har tillsätts.
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6

Kontrollen av livsmedlens temperaturer

6.2

Temperaturkontrollen i kylda lokaler

Att beakta:
 I denna punkt bedöms hanteringen av temperaturen i alla kylda hanterings- och
lagringslokaler.
 Djupfrysningen av produkter och hanteringen av temperaturen i fryslager bedöms i punkt 6.6
Temperaturkontrollen av frysprodukter, infrysta livsmedel och glass
 Underhållet och kalibreringen av termometrar bedöms i anvisning 2.3 Inredningens,
utrustningens, vattenutrustningens och redskapens underhåll.

Saker som ska kontrolleras:
 Temperaturerna i de kylda lokalerna och hur kylningen lyckats i praktiken
 Hur tillräcklig kylutrustningens kylningskapacitet är och hur ändamålsenlig utrustningen är
med tanke på verksamheten och omständigheterna, såsom om kylningskapaciteten är
tillräcklig om sommaren
 Vid behov temperaturerna på de nedkylda livsmedlen
 Bokföringen av temperaturerna inom egenkontrollen
 Registreringarna som ett eventuellt automatiskt temperaturuppföljningssystem gjort,
uppföljningen av resultaten och gränsvärdena för alarm.
 Temperaturavvikelserna, de korrigerande åtgärderna och bokföringen över korrigerande
åtgärder
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet” till anvisning 1.6.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Temperaturerna i de kylda lokalerna och kylningskapaciteten är sådana, att
livsmedlens temperaturer håller sig inom ett område som motsvarar kraven i
lagstiftningen.
Temperaturerna har bokförts i enlighet med planen för egenkontroll och resultaten
har följts upp.
Registreringarna som ett eventuellt automatiskt temperaturuppföljningssystem gjort
sparas, resultaten har följts upp och gränsvärdena för alarm i systemet har ställts i
på lämpligt sätt.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:
- Temperaturerna i de kylda lokalerna är sådana, att livsmedlens temperaturer
överensstämmer med kraven i lagstiftningen. I temperaturerna i kylda lokaler
har förekommit små missförhållanden, såsom kortvariga temperaturstegringar
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som företagaren inte reagerat på, men som ändå inte försvagat livsmedelssäkerheten.
- I mätningarna av temperaturerna har förekommit små brister, såsom att
mätningar som planen för egenkontroll förutsätter sporadiskt blivit ogjorda.

BÖR
KORRIGERAS

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska
rättas till inom utsatt tid.
Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:
- De kylda lokalerna är för varma och livsmedlens temperaturer överensstämmer
inte med kraven i lagstiftningen. I temperaturerna på kylda lokaler och produkter
förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten.
- Temperaturmätningar har inte gjorts i enlighet med planen för egenkontroll.
- I den automatiska apparaturen som registrerar temperaturen har förekommit en
driftstörning, som man inte lagt märke till.

DÅLIG

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:
- De kylda lokalerna är för varma och livsmedlens temperaturer överensstämmer
inte med kraven i lagstiftningen. I temperaturerna på kylda lokaler och produkter
förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten.
- Temperaturmätningar har inte alls gjorts eller så har den automatiska utrustningens mätresultat inte sparats eller följts upp.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002/EG
Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
Livsmedelslagen 23/2006
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014

Uppdateringar i version 3:
- Rubriker ”Bör korrigeras” och ”Dålig” has stiliserats.
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6

Kontrollen av livsmedlens temperaturer

6.5

Temperaturkontrollen i livsmedlens produktionsprocesser

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas på alla anläggningar, där det finns temperaturreglerade
produktionsprocesser (med undantag för sådana anläggningar, där det endast sker
djupfrysning).
 I denna punkt bedöms bland annat upphettningen (såsom pastöriseringen), upptiningen och
nedkylningen av livsmedel. I denna punkt bedöms också temperaturkontrollen vid tillverkning
av styckat kött, malet kött och mekaniskt urbenat kött.
 Temperaturerna är antingen lagstadgade eller fastställda i planen för egenkontroll utgående
från till exempel en faroanalys.
 Alla processers temperatur-tidkombinationer garanterar inte produkternas mikrobiologiska
säkerhet, till exempel i samband med kallrökning. I dessa fall bedöms genom ett iakttagande
av temperatur-tidkombinationen om kriteriet som uppställts för hållbarhetstiden som
fastställts för produkten uppfylls.
 Djupfrysningen av produkter och hanteringen av temperaturen i fryslager bedöms i anvisning
6.6.
 Frysbehandlingen av fisk som görs på grund av risken för parasiter bedöms i anvisning 8.8
Parasitbesiktningarna av fiskeriprodukter och fryshanteringen.
Saker som ska kontrolleras:
 Hanteringen av livsmedlens upphettnings-, nedkylnings- och upptiningsprocesser
 Livsmedlens upphettningstemperaturer och upphettningstid
 Hur upphettningen av slaktkroppar som det bestämts att ska genomgå
upphettningsbehandling (salmonella, EHEC) lyckats
 Livsmedlens nedkylningstemperaturer och nedkylningstid, särskilt lättfördärvliga livsmedel
 Livsmedlens upptiningstemperaturer och vid behov upptiningstiden
 Hanteringen av livsmedlens temperaturer under produktionen
 Temperaturbokföringarna
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet” till anvisning 1.6.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

I planen för egenkontroll har fastställts tid- och temperaturkombinationer för
temperaturhanterade produktionsprocesser och uppföljningsfrekvenser för
dessa.
Processernas
och
produkternas
temperaturer
eller
temperaturtidkombinationer överensstämmer med det som fastställts i lagstiftningen och
egenkontrollen. Företagaren har försäkrat sig om att processernas och
produkternas måltemperaturer uppnås eller upprätthålls.
Temperaturerna följs upp och över uppföljningen förs bok i enlighet med planen
för egenkontroll.
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BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:
- Processernas och produkternas temperaturer överensstämmer med det
som fastställts i författningar och egenkontrollen. I processers och
produkters temperaturer har förekommit små missförhållanden som ändå
inte försvagat livsmedelssäkerheten.
- I tid- och temperaturkombinationerna för temperaturhanterade
produktionsprocesser i planen för egenkontroll förekommer små
missförhållanden.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:
- Processernas och produkternas temperaturer överensstämmer inte med
det som fastställts i författningar och egenkontrollen. I processers och
produkters temperaturer förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten.
- Till exempel kyls malet kött inte efter tillverkningen tillräckligt snabbt ned till
en temperatur på högst 2 °C.
- I planen för egenkontroll har tid- och temperaturkombinationer inte
fastställts för alla temperaturhanterade produktionsprocesser.

DÅLIG

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören
har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas
till.
Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:
- Processernas och produkternas temperaturer överensstämmer inte med
det som fastställts i författningar och egenkontrollen. I processers och
produkters temperaturer förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedels-säkerheten.
- På marknaden släpps till exempel ut sådana konserver, som tillverkats
så att den temperatur eller temperatur-tidkombination som krävs inte
uppnåtts.
- I planen för egenkontroll har inte fastställts några tid- och temperaturkombinationer för temperaturhanterade produktionsprocesser eller så har
de fastställts så, att livsmedelssäkerheten äventyras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002/EG
Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
Livsmedelslagen 23/2006
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014, bilaga 1, kapitel 3 och bilaga 2, kapitel 10

Uppdateringar i version 4:
- Ändringar gäller bara den finskspråkiga anvisningen.
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6.

Hanteringen av livsmedlens temperatur

6.6

Temperaturkontrollen av frysprodukter, infrysta livsmedel och
glass

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas på sådana anläggningar, i vilka livsmedel djupfryses eller fryses eller
djupfrysta eller frysta livsmedel hanteras. Anvisningen gäller såväl sådana livsmedel, som
djupfryses/fryses med tanke på egen produktion som sådana livsmedel, som är avsedda att
levereras vidare eller säljas som djupfrysta/frysta. Denna anvisning tillämpas i tillämpliga delar
också på frysning av glass i anläggningar.
 Denna anvisning tillämpas inte på sådana anläggningar, i vilka fisk enbart undergår den
frysbehandling, som risken för parasiter förutsätter.
 I enlighet med denna anvisning bedöms hur temperaturen på djupfrysta och frysta livsmedel och
temperaturen i lagrings- och förvaringsförhållandena för sådana livsmedel hanteras.
 Påvisandet av att standardiseringskraven för mätutrustningen som används vid lagring av
djupfrysta livsmedel och för system som används för registrering av temperaturerna uppfylls och
att mätutrustningen som används vid hantering av temperaturen på frysta livsmedel fungerar och
kalibreras bedöms i punkt 2.3 Inredningens, utrustningens, vattenutrustningens och redskapens
underhåll.
 Hygienen vid djupfrysning och frysning bedöms i punkt 5.4 Hygienen vid upptining, nedkylning
och frysning.
 Hanteringen av temperaturerna i nedkylda livsmedels lagrings- och förvaringsförhållanden
bedöms i punkt 6.2.
 Hanteringen av temperaturerna i andra temperaturreglerade processer än djupfrysning och
frysning bedöms i punkt 6.5 Temperaturkontrollen i livsmedlens produktionsprocesser.
 Frysbehandlingen av fiskeriprodukter på grund av risken för parasiter bedöms i punkt 8.8.
 Hanteringen av temperaturen på djupfrysta och frysta livsmedel under transport bedöms i punkt
15.4.
Saker som skall kontrolleras:
 Att djupfrysningen och frysningen inleds utan onödigt dröjsmål efter att produkten som ska
djupfrysas eller frysas kylts ned. I livsmedlets tidigare tillverkningsprocess kan ändå ingå olika
mellanstadier, såsom mörning av kött.
 Hanteringen av temperaturen på djupfrysta/frysta livsmedel under lagringen.
 Att de djupfrysta/frysta livsmedlens kylkedja upprätthålls.
 Att temperaturregistreringarna är ändamålsenliga.
 Tid- och temperaturgränserna som gäller djupfrysning/frysning och lagring av mekaniskt urbenat
kött som djupfryst/fryst.
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6
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Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del.
Exempel.
- Djupfrysningen/frysningen av livsmedlen inleds systematiskt utan onödigt
dröjsmål efter att livsmedlen som ska djupfrysas/frysas tillverkats och kylts
ned.
- I samband med djupfrysningen och frysningen ses till att mediet som
djupfryser eller fryser (såsom luften) effektivt kommer i kontakt med livsmedlen
eller livsmedelsförpackningarna. Mellan livsmedlen och väggarna och
livsmedelstravarna lämnas till exempel rum i frystunneln.
- Livsmedlens kylkedja fungerar väl. De djupfrysta/frysta livsmedlen förflyttas till
exempel till temperaturer som lämpar sig för lagring av dem direkt från
utrustningen som används för djupfrysning/frysning.
- Avvikelserna i temperaturerna på de djupfrysta och frysta livsmedlen är
kortvariga (under 24 timmar långa) och överskrider inte avvikelsegränserna
som lagstiftningen tillåter (temperaturen på livsmedel som saluhålls eller
annars överlåts som djupfrysta livsmedel får kortvarigt vara högst - 15 °C).
- Registreringarna som ett eventuellt automatiskt temperaturuppföljningssystem
(obligatoriskt för sådana livsmedels del, som saluhålls eller annars överlåts
som djupfrysta livsmedel) gjort sparas, resultaten har följts upp, på avvikelser
har reagerats på ett ändamålsenligt sätt och gränsvärdena för larm i systemet
har ställts in på ett ändamålsenligt sätt.
- Om anläggningen oväntat blir tvungen att djupfrysa eller frysa livsmedel till
exempel på grund av att linjerna eller utrustningen gått sönder, agerar
anläggningen i den situationen så att livsmedelssäkerheten inte äventyras.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- Inledandet av djupfrysningen/frysningen av livsmedlen dröjer tillfälligt, men
dröjsmålen är inte vanliga eller ofta upprepade eller så långa att de kunde
påverka produkternas livsmedelssäkerhet.
- Temperaturen på ett livsmedel som ska saluhållas eller annars överlåtas som
ett djupfryst livsmedel har enstaka gånger och kortvarigt (i mindre än 24 timmar)
stigit över den i lagstiftningen tillåtna avvikelsegränsen (dvs. varmare än - 15
°C), ändå så, att livsmedelssäkerheten inte äventyrats eller att produkten börjat
tina upp.

BÖR
KORRRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom
utsatt tid
Exempel:
- Inledandet av djupfrysningen/frysningen av livsmedel inleds ofta flera dagar
efter att den övriga tillverkningsprocessen avslutats. Dröjsmål är vanliga och
ofta upprepade, om än inte helt systematiska.
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- Frysningen av sådant mekaniskt urbenat kött, som inte bearbetas inom 24
timmar efter att det kylts ned, inleds inte inom den tid, som lagstiftningen kräver
(inom 12 timmar efter att det producerats)
- Avvikelsegränsen som fastställts för livsmedel som ska saluhållas eller annars
överlåtas som ett djupfryst livsmedel (temperaturen på dessa livsmedel får
kortvarigt vara högst -15 °C) har upprepade eller enstaka gånger överskridits
och företagaren har inte vidtagit nödvändiga åtgärder.
- Utgående från temperaturregistreringarna i lagerlokalerna är det klart att
temperaturerna på djupfrysta/frysta livsmedel systematiskt varit högre än
måltemperaturerna (oftast - 18 °C) och företagaren har inte vidtagit nödvändiga
åtgärder. Överskridningen av måltemperaturen har ändå inte lett till att
livsmedlen tinat upp

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller väsentligt vilseleder konsumenten eller så har företagaren inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- Djupfrysningen eller frysningen av livsmedel inleds systematiskt minst flera
dagar efter att den övriga tillverkningsprocessen avslutats, varvid inledandet av
djupfrysningen eller frysningen betydligt fördröjs.
- I kylkedjan för djupfrysts/frysta livsmedel förekommer sådana missförhållanden,
som leder till att livsmedlen tinar upp, men företagaren har inte vidtagit
nödvändiga åtgärder.
- Upptinade produkter har djupfrysts/frysts på nytt.
- Temperaturmätningar har inte alls gjorts eller så finns inte några anteckningar
om den manuella uppföljningen av temperaturerna eller så har mätresultaten av
den automatiska apparaturen inte sparats.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):
Tillämpas på såväl djupfrysta som frysta livsmedel
- Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
- Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
- Kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 854/2004
- Livsmedelslagen 23/2006
- Anläggningsförordningen JSMf 795/2014, bilaga I kapitel 3
- Eviras anvisning 16049: Djupfrysning och frysning av livsmedel i livsmedelslokaler
Tillämpas enbart på djupfrysta livsmedel
- Kommissionens förordning (EG) nr 37/2005 om övervakning av temperaturen i
utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel
- Rådets direktiv 89/108/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om djupfrysta
livsmedel
- Kommissionens direktiv 92/2/EEG om fastställande av stickprovsförfarande och
gemenskapens analysmetod för den offentliga kontrollen av djupfrysta livsmedels
temperatur
- Förordningen om djupfrysta livsmedel JSMf 818/2012
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Kontrollen av livsmedlens temperaturer

6.7

Temperaturkontrollen av slaktkroppar som skall sändas

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas på anläggningar som slaktar klöv- och hovdjur. Sådana
anläggningar är slakterier, små slakterier, renslakterier, slakterier som slaktar hägnat vilt och
vilthanteringsanläggningar.
 I denna punkt bedöms hanteringen av temperaturen under transport på slaktkroppar från
klöv- och hovdjur som hålls som husdjur och som sänds bort från en anläggning
o i sådana fall, då slaktkropparna har uppnått den temperatur som krävs redan innan
transporten och
o i sådana fall, då slaktkroppar sänds bort från ett slakteri eller en styckningsanläggning
i anslutning till slaktgårdar till en annan anläggning redan innan de uppnått den
temperatur som krävs (s.k. slaktkroppar som sänds iväg varma).
 Kontrollen av temperaturen på slaktkroppar som tas emot i en anläggning bedöms i punkt
15.1 ”Mottagningen av livsmedel och handelsdokumenten”
Saker som ska kontrolleras:
 Hur man försäkrar sig om att temperaturen på slaktkropparna under transport
överensstämmer med kraven
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.
 För sådana slaktkroppars del, som sänds iväg varma:
o Hur kraven som ställts på transporten följs
o Hur slaktkroppar förs bort från slakteriet eller från en styckningsanläggning i
anslutning till slaktgårdar
o Hur man säkerställer maximitransporttiden
o Hur man försäkrar sig om att nedkylningen under transport fortsätter
o Hur den som tar emot slaktkropparna informeras om slaktkropparnas
transporttemperatur och behovet av fortsatt nedkylning.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del.
Exempel:
- Man försäkrar sig om att slaktkropparnas temperatur överensstämmer med
kraven redan före transporten.
- Man försäkrar sig om att slaktkropparnas temperatur under transport
överensstämmer med kraven genom att säkra parametrarna under transport
(transportutrymmets temperatur och en eventuell luftström) till exempel med
hjälp av en registrerande apparat.
- Egenkontrollen är tillräcklig och lämplig.
Slaktkroppar som ska sändas iväg varma:
- Transporten sker i enlighet med kraven som en behörig myndighet uppställt.
- Slaktkropparna förs omedelbart bort från slakteriet eller från en
styckningsanläggning i anslutning till slaktgårdar.
- Transporten tar högst två timmar.
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- Nedkylningen fortsätts under transporten.
- Den som tar emot slaktkropparna informeras om slaktkropparnas
transporttemperatur och behovet av fortsatt nedkylning.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- I slaktkropparnas temperaturer förekommer sporadiska och kortvariga
överskridningar av temperaturgränserna.
- Egenkontrollen är tillräcklig och lämplig och de korrigerande åtgärderna har
varit riktiga och tillräckliga.
Slaktkroppar som ska sändas iväg varma:
- I transportens överensstämmelse med kraven förekommer små
missförhållanden, men de försvagar ändå inte livsmedelssäkerheten.
- Bortförandet av slaktkroppar från slakteriet eller från en styckningsanläggning i anslutning till slaktgårdar har sporadiskt kortvarigt försenats.
- I transporttiden förekommer sporadiska och kortvariga överskridningar av
tidsgränsen på två timmar, men de korrigerande åtgärderna har varit riktiga
och tillräckliga.
- Den som tar emot slaktkropparna informeras om slaktkropparnas
transporttemperatur och behovet av fortsatt nedkylning.

BÖR
KORRIGERAS

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska
rättas till inom utsatt tid.
Exempel:
- I slaktkropparnas temperaturer förekommer upprepade överskridningar av
temperaturgränserna.
- I egenkontrollen förekommer brister, såsom att de korrigerande åtgärderna
har varit bristfälliga eller otillräckliga.
Slaktkroppar som ska sändas iväg varma:
- I transportens överensstämmelse med kraven förekommer missförhållanden
som försvagar livsmedelssäkerheten.
- Bortförandet av slaktkroppar från slakteriet eller från en styckningsanläggning i anslutning till slaktgårdar har upprepade gånger försenats.
- I transporttiden förekommer överskridningar av tidsgränsen på två timmar.
- Den som tar emot slaktkropparna informeras inte om slaktkropparnas
transporttemperatur och behovet av fortsatt nedkylning.
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DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- Temperaturen på slaktkropparna som ska sändas bort kontrolleras inte alls.
- I egenkontrollen förekommer allvarliga brister, såsom att korrigerande åtgärder
inte vidtas eller så är de så otillräckliga, att livsmedelssäkerheten äventyras.
Slaktkroppar som ska sändas iväg varma:
- I transportens överensstämmelse med kraven förekommer missförhållanden
som äventyrar livsmedelssäkerheten.
- Bortförandet av slaktkroppar från slakteriet eller från en styckningsanläggning i
anslutning till slaktgårdar har upprepade gånger betydligt försenats eller så
förekommer upprepade och betydande överskridningar av transporttiden på två
timmar och livsmedelssäkerheten äventyras.
- Korrigerande åtgärder vidtas inte.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
Kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 854/2004
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014

Uppdateringar i version 2:
-

Anvisningens rubrik har ändrats: ”hanteringen av temperaturerna” har ändrats till
"temperaturkontrollen”.
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Kontrollen av livsmedlens temperaturer

6.8

Temperaturkontrollen av vattnet som används för desinficering av
arbetsredskap

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas i slakterier, vilthanteringsanläggningar och styckningsanläggningar och i anläggningar som producerar malet kött, köttberedningar och mekaniskt
urbenat kött.
 Om anläggningen använder sig av en annan metod för desinficering av arbetsredskapen än
ånga eller vatten på minst 82 °C kontrolleras metoden i fråga till tillämpliga delar i denna
punkt.
 Hur personalen i anläggningen agerar i fråga om användningen av knivsterilatorer bedöms i
punkt 4.1.

Saker som ska kontrolleras:
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet” till anvisning 1.6.
 Vid behov temperaturen på vattnet som används för desinficering av arbetsredskap

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Temperaturen på vattnet som används för desinficering av arbetsredskap är
minst 82 °C.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
I uppföljningen av temperaturen på vattnet som används för desinficering av
arbetsredskap i anläggningen förekommer små missförhållanden. Exempel:
- I bokföringen som hänför sig till uppföljningen av temperaturen förekommer
små brister i noteringen av avvikelser och vidtagna korrigerande åtgärder,
men de korrigerande åtgärderna har varit riktiga och tillräckliga.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Uppföljningen av temperaturen på vattnet som används för desinficering av
arbetsredskap har varit bristfällig. Exempel:
- Man har inte gjort tillräckligt med temperaturmätningar för att kunna
uppdaga brister.
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DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Uppföljningen av temperaturen på vattnet som används för desinficering av
arbetsredskap har försummats. Exempel:
- Inga mätningar av temperaturen har gjorts.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
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08

Särskilda kraven på livsmedelsproduktion

8.1

Hanteringen av TSE-riskmaterial

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas på alla anläggningar, i vilka TSE-riskmaterial från nötkreatur, får
eller getter hanteras, även i sådana fall, då hanteringen av TSE-riskmaterial inte förutsätter
ett separat godkännande.
 De tekniska sakerna som hänför sig till ett TSE-godkännande, såsom ansökandet om
nödvändiga godkännanden, godkännandehandlingarna, planen för egenkontroll (att den är
uppdaterad och motsvarar beslutet om godkännande) och lokalerna som hänför sig till
godkännandet bedöms i punkt 1.3.
 BSE/TSE-provtagningen bedöms i punkt 17.1
 Åtskiljandet av material av animaliskt ursprung från avloppsvattnet i lokaler, där TSEriskmaterial avskiljs, bedöms i samband med godkännandet av anläggningens lokaler,
konstruktioner och utrustning i punkt 1.1.
 Hanteringen och lagringen av andra biprodukter än TSE-riskmaterial bedöms i punkt 5.7 till
de delar som verksamheten omfattas av livsmedelslagen och i punkt 5.8 till de delar som
verksamheten omfattas av lagstiftningen om biprodukter. Resultaten av bedömningarna
som gjorts enligt punkt 5.8 syns inte på Oiva-rapporten utan endast i inspektionsrapporten.
 Bortsändningen av biprodukter och handelsdokumenten bedöms i punkt 15.5 till de delar
som verksamheten omfattas av livsmedelslagen och i punkt 5.8 till de delar som
verksamheten omfattas av lagstiftningen om biprodukter.
Saker som ska kontrolleras:
 Att TSE-verksamheterna och hanteringen av TSE-riskmaterial överensstämmer med
kraven och att korskontamination av livsmedlen förhindras.
 I sådana fall, då TSE-verksamheterna förutsätter ett separat godkännande, idkas TSEverksamheterna i enlighet med beslutet om TSE-godkännande och följs eventuella
särskilda villkor som uppställts i beslutet om godkännande.
 Har TSE-riskmaterialet fastställts på rätt sätt och har företagaren försäkrat sig om att
åldersgränserna i TSE-författningarna följs
 Hur har slaktkroppar, andra delar av djuren och biprodukter styrts till karantän, förvarats i
karantän och frisläppts från karantän
 Har TSE-riskmaterial märkts och hållits åtskilt
 Hur har slaktkroppar eller delar av sådana som innehåller TSE-riskmaterial hanterats och
sänts, mottagningen och handelsdokumenten
 Hur har köttet från huvudet på över 12 månader gamla nötkreatur tagits ut
 Är egenkontrollen som hänför sig till hanteringen av TSE-riskmaterial tillräcklig och lämplig
och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll tillämpande bilagan ”Egenkontrollens
tillräcklighet och lämplighet” till anvisning 1.6.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del.
Exempel:
- TSE-verksamhet idkas i enlighet med beslutet om TSE-godkännande och
eventuella särskilda villkor som uppställts i beslutet om godkännande följs.
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-

BRA

Hanteringen av TSE-riskmaterial överensstämmer med kraven.
TSE-riskmaterial har märkts och hållits åtskilt från livsmedel så, att
kroskontaminerande är förhindrad. Alla delar av djur som är bestämt i
lagstiftningen som TSE-riskmaterial, hanteras så. Slaktkropp, andra delar
av djur och biprodukter hölls i karantän tills TSE-prov har visat sig negativ.

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- I bokföringen som hänför sig till TSE-verksamheten i anläggningen
förekommer små brister i anteckningarna om avvikelser och vidtagna
korrigerade, men de korrigerande åtgärderna har varit riktiga och
tillräckliga.
- I märkningen av kärlen som används för uppsamling och förvaring av
TSE-riskmaterial eller i färgningen av TSE-riskmaterial förekommer små
brister, men det föreligger ingen risk att materialet blandas med andra
biprodukter eller livsmedel.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Exempel:
- TSE-verksamhet idkas inte i enlighet med beslutet om TSE-godkännande
eller så följs inte eventuella särskilda villkor som uppställts i beslutet om
godkännande och livsmedelssäkerheten försvagas.
- I stämplingen av felaktigt kluvna slaktkroppar eller i tilltäppningen av stora
nackhålet (foramen magnum) och hålet som bultpistolen skapat
förekommer upprepade gånger brister.
- Bristerna upprepas regelbundet och pågår länge.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- TSE-verksamhet idkas inte i enlighet med beslutet om TSE-godkännande
eller så följs inte eventuella särskilda villkor som uppställts i beslutet om
godkännande och livsmedelssäkerheten äventyras.
- TSE-riskmaterial avlägsnas inte.
- I märkningen av kärlen som används för uppsamling och förvaring av
TSE-riskmaterial eller i färgningen av TSE-riskmaterial förekommer
sådana brister, som medför en risk att materialet blandas med andra
livsmedel.
- Slaktkroppar, andra delar av djuret och biprodukter lämnas inte att invänta
resultatet av TSE-undersökningen innan de vidarebearbetas.
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Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

TSE-förordningen (EG) nr 999/2001
Biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009
Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
Livsmedelslagen 23/2006
Förordningen om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler
JSMf 7/VLA/2009
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
Eviras anvisning 16011: TSE-åtgärder i anläggningar
Eviras anvisning 16010: Hanteringen av och tillsynen över animaliska biprodukter i livsmedelsanläggningar

Uppdatering i version 3
- Exempeln i bedömningen Utmärkt har preciserats
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Särskilda kraven på livsmedelsproduktion

8.2

Sensoriska uppföljningen av slaktkropparnas och organens renhet

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas i slakterier och små slakterier för klöv- och hovdjur som hålls som
husdjur jämte renslakterier och vilthanteringsanläggningar för bedömning av den sensoriska
uppföljningen av renheten hos slaktkroppar och organ.
 Denna anvisning tillämpas också i fjäderfäslakterier och små slakterier för fjäderfä för
bedömning av den sensoriska uppföljningen av slaktkropparnas renhet.
 Med hjälp av observationerna som gjorts under mottagningsbesiktningen i en
styckningsanläggning kan man bedöma om uppföljningen och de korrigerande åtgärderna är
tillräckliga och effektiva.
 Den mikrobiologiska provtagningen av slaktkropparnas ytor som görs med tanke på
uppföljningen av processhygienen bedöms i punkten 17.1 Provtagningen och
egenkontrollundersökningarna.
 Hanteringen av mjölksyradekontaminationen av slaktkroppar från nötdjur bedöms i punkt 8.3.
Saker som ska kontrolleras:
 Slaktkropparnas och organens renhet
 Hur den sensoriska uppföljningen av slaktkroppars och organs renhet är ordnad
o planen för egenkontroll
o hur egenkontrollen omsätts i praktiken
o bokföringen över omsättandet i praktiken
o bokföringen över avvikelser
o korrigerande åtgärder som vidtagits på grund av avvikelser
o vid behov HACCP-systemet
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del.
Exempel:
- Slaktkropparna i kylrummet är sensoriskt bedömt rena och på
slaktkropparna finns ingen synlig fekal smuts eller annan smuts.
- I den sensoriska uppföljningen av slaktkroppars och organs renhet ingår
en tillräcklig plan för egenkontroll, omsättning av planen i praktiken,
bokföring. korrigerande åtgärder och vid behov ett HACCP-system.
- Egenkontrollen är tillräcklig och lämplig i förhållande till verksamhetens
karaktär och omfattning.
- De korrigerande åtgärderna har varit tillräckliga.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- Slaktkropparna i kylrummet är sensoriskt bedömt rena och på
slaktkropparna finns ingen synlig fekal smuts eller annan smuts.
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- I den sensoriska uppföljningen av slaktkroppars och organs renhet, i
egenkontrollen eller HACCP-systemet förekommer små missförhållanden,
som ändå inte försvagar livsmedelssäkerheten.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Exempel:
- På slaktkropparna i kylrummet förekommer sensoriskt bedömt en liten
mängd fekal smuts eller annan smuts och det försvagar livsmedelssäkerheten.
- I den sensoriska uppföljningen av slaktkroppars och organs renhet, i
egenkontrollen eller HACCP-systemet förekommer missförhållanden, som
försvagar livsmedelssäkerheten.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- På slaktkropparna i kylrummet förekommer sensoriskt bedömt fekal smuts
eller annan smuts i den grad, att livsmedelssäkerheten äventyras.
- I den sensoriska uppföljningen av slaktkroppars och organs renhet, i
egenkontrollen eller HACCP-systemet förekommer missförhållanden, som
äventyrar livsmedelssäkerheten.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
Kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 854/2004
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
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Särskilda kraven på livsmedelsproduktion

8.3

Hanteringen av mjölksyradekontaminationen av slaktkroppar från
nötdjur

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas på slakterier, små slakterier och renslakterier som slaktar nötdjur
som hålls som husdjur (arterna Bubalus och Bison inberäknade).
 I denna punkt bedöms reduceringen av ytkontaminationen av slaktkroppar från nötdjur med
hjälp av mjölksyra och uppföljningen av ytkontaminationen.
 Eftersom användningen av mjölksyra inte får påverka livsmedelsföretagarens skyldighet att
iaktta god hygienisk slaktpraxis och goda hygieniska tillvägagångssätt, rekommenderas att
den sensoriska uppföljningen av slaktkropparnas och organens renhet (punkt 8.2) bedöms
samtidigt med denna punkt.

Saker som ska kontrolleras:
 Att mjölksyralösningen överensstämmer med kraven.
 Att förutsättningarna för behandlingen med mjölksyra uppfylls och överensstämmer med
kraven.
 HACCP-systemet, provtagningen som mikrobkriterieförordningen förutsätter före
behandlingen med mjölksyra, mjölksyrahalten under behandlingen och mjölksyrans
temperatur under behandlingen inberäknade.
 Dokumenteringen av behandlingen med mjölksyra.
 Att en anmälan om behandlingen med mjölksyra lämnas till företagarna som tar emot
slaktkropparna.
 Dokumenteringen av anmälda uppgifter.
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del.
Exempel:
- Verksamheten uppfyller kraven som uppställts för den och företagaren
hanterar överraskande och sporadiska missförhållanden med sin
egenkontroll. Omsättandet av HACCP-systemet i praktiken överensstämmer med kraven.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- Små missförhållanden i överensstämmelsen med kraven, såsom
sporadiska brister i bokföringen.
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- De korrigerande åtgärderna har ändå varit rätta och tillräckliga.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Exempel:
- Missförhållanden som förutsätter korrigering i processens överensstämmelse med kraven eller i bokföringen.
- Missförhållandena och de korrigerande åtgärderna är av sådan art, att
livsmedelssäkerheten försvagas.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- Allvarliga missförhållanden som förutsätter omedelbar korrigering i
processens överensstämmelse med kraven.
- Slaktkroppar, på vilka det förekommer synlig fekal kontamination,
behandlas med mjölksyra.
- Missförhållandena och de korrigerande åtgärderna är av sådan art, att
livsmedelssäkerheten äventyras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
Kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 854/2004
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
Kommissionens förordning (EU) nr 101/2013 om användning av mjölksyra för att minska
mikrobiologisk ytkontaminering på slaktkroppar av nötkreatur
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Särskilda kraven på livsmedelsproduktion

8.4

Hanteringen av trikinrisken

Att beakta:
 Anvisningen tillämpas i slakterier och vilthanteringsanläggningar som slaktar djurarter som
är mottagliga för trikininfektion.
 Svin som fötts upp i kontrollerade uppfödningsförhållanden är befriade från
trikinundersökningar.
 Kompetensen hos laboratoriet som används för analys av proverna bedöms i punkt 1.6.
Saker som ska kontrolleras:
 Att trikinundersökningsproverna tas i enlighet med lagstiftningen och Eviras bestämmelser.
 Att det är möjligt att koppla ihop och spåra proverna och slaktkropparna
 Hälsomärkningen av slaktkropparna innan resultaten av trikinundersökningarna erhållits
 Delningen och styckningen av svinkropparna före resultatet av trikinundersökningen
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet” till anvisning 1.6.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Trikinprover tas i enlighet med kraven i lagstiftningen. Proverna kan spåras till
slaktkropparna eller slaktkroppsgrupperna.
Hälsomärkta slaktkroppar förs inte bort från lokalerna i slakteriet och de
vidarebehandlas inte innan resultatet av trikinundersökningen är klart. Ett
eventuellt avvikande arrangemang i fråga om svinkropparna har godkänts av
tillsynsutövaren och arrangemanget uppfyller kraven som lagstiftningen ställer
på det.
Med egenkontrollen säkerställs att trikinproverna som lagstiftningen förutsätter
tas. I planen för egenkontroll har också beaktats vilka åtgärder anläggningen
vidtar om en trikininfektion påträffas. Eventuella brister i verksamheten
uppdagas i egenkontrollen och korrigerande åtgärder vidtas på lämpligt sätt.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
I egenkontrollen i anläggningen förekommer små brister. Exempel:
- Trikinprover tas av alla de djur, som lagstiftningen kräver att det ska tas
prov av, men proverna är inte alltid spårbara till enskilda djurgrupper i en
situation, då alla undersökta prover har varit negativa.
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Exempel:
- Hälsomärkta slaktkroppar har utan tillsynsutövarens godkännande förts
bort från lokalerna i slakteriet innan resultatet av trikinundersökningen
klarnat, men slaktkroppar har ändå inte annars vidarebehandlats.
- Hanteringen av trikinrisken i anläggningen är bristfällig, korrigerande
åtgärder har inte vidtagits eller så har de varit otillräckliga.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- Trikinprover tas inte i enlighet med kraven i lagstiftningen (prover tas till
exempel inte, proverna tas på fel ställe eller så är proverna för små).
- Slaktkroppar, som det ska tas prover av, är inte identifierbara (till exempel
svin som härstammar från sedvanliga och kontrollerade uppfödningsförhållanden).
- Slaktkroppar lämnas inte att invänta resultatet av trikinundersökningen
innan de vidarebehandlas eller så följs inte villkoren för ett eventuellt
avvikande förfarande gällande svinkroppar.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Trikinförordningen (EG) nr 2015/1375
Livsmedelslagen 23/2006
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
Köttbesiktningsförordningen JSMf 590/2014
Livsmedelssäkerhetsverket föreläggande om att svin som fötts och uppfötts i erkända kontrollerade
uppfödningsförhållanden ska befrias från trikinundersökningar 1/2015
Eviras anvisning 16008: Hälsomärkning, styckning och skärning av svinkroppar innan resultaten av
trikinundersökningar är klara

Uppdateringar i version 2:
- Ändringar i finska versionen och i numret av trikinförordning.
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8.5

Tillverkningen av köttfärs och köttberedningar

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas på anläggningar, som godkänts för tillverkning av malet kött
(köttfärs) och köttberedningar
 Kraven på temperaturen vid tillverkning av malet kött och köttberedningar bedöms i punkt
6.5 Temperaturkontrollen i livsmedlens produktionsprocesser
 Sakerna som hänför sig till kollagenet i malet kött bedöms i anvisning 13.4
 Användningen av tillsatser i köttberedningar bedöms i anvisning 11.1 Tillsatsämnen, aromer
och enzymer
Saker som ska kontrolleras:
 Att råvaran som används för malet kött härstammar från muskler eller djurdelar som
lagstiftningen tillåter.
 Åldern på råvaran som används för malet kött.
 Att råvaran som används för köttberedningar härstammar från muskler eller djurdelar som
lagstiftningen tillåter.
 De mikrobiologiska kraven på mekaniskt urbenat kött som använts för tillverkning av
köttberedningar avsedda att upphettas.
 Malet kött och köttberedningar får efter upptining inte frysas ned på nytt.
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet” till anvisning 1.6.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

- Råvaran som används för tillverkning av malet kött och/eller köttberedningar
uppfyller kraven i lagstiftningen.
- Åldern på råvaran som används för tillverkning av malet kött och/eller
köttberedningar uppfyller kraven i lagstiftningen.
- Det mekaniskt urbenade köttet som använts för köttberedningar avsedda att
upphettas har uppfyllt de mikrobiologiska kraven som lagstiftningen ställer
på malet kött.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:
- Råvaran som används för tillverkning av malet kött och/eller
köttberedningar uppfyller kraven i lagstiftningen.
- I uppföljningen av åldern på råvaran som används för tillverkning av malet
kött och/eller köttberedningar förekommer små brister, som inte försvagar
livsmedelssäkerheten.
- För köttberedningar avsedda att upphettas har använts mekaniskt urbenat
kött, i vilkets kvalitet det förekommit små brister.
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:
- I uppföljningen av åldern på råvaran som används för tillverkning av malet
kött och/eller köttberedningar förekommer brister eller så är köttet som
används som råvara för gammalt så, att en användning av det försvagar
livsmedelssäkerheten.
- För köttberedningar avsedda att upphettas har använts mekaniskt urbenat
kött som inte uppfyller de mikrobiologiska kraven som lagstiftningen ställer
på malet kött.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:
- Som råvara i malet kött har använts köttstyckningsrester (från annat än hel
skelettmuskulatur), mekaniskt urbenat kött, kött som innehåller hud eller
kött från skallar, utom tuggmuskler, den icke-muskulära delen av linea
alba, området kring framknä och hasled, benskrap och musklerna i
mellangärdet utan att bukhinnan (serosan) avlägsnats.
- Åldern på råvaran som används för tillverkning av malet kött och/eller
köttberedningar är inte känd eller så råvaran för gammal så, att en
användning av den äventyrar livsmedelssäkerheten.
- För köttberedningar avsedda att upphettas har använts mekaniskt urbenat
kött, fastän mikrobiologiska undersökningar av det mekaniskt urbenade
köttet inte gjorts eller beaktats i provtagningsplanen.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004 bilaga III avsnitt V
Mikrobkriterieförordningen (EG) nr 2073/2005
Livsmedelslagen 23/2006
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014, bilaga 2, kapitel 8.2 och bilaga 3 kapitel 2.7
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8

Särskilda kraven på livsmedelsproduktion

8.6

Tillverkningen av mekaniskt urbenat kött

Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas på anläggningar, i vilka det tillverkas mekaniskt urbenat kött.
 Kraven på temperaturen vid tillverkning av mekaniskt urbenat kött bedöms i punkt 6.5
Temperaturkontrollen i livsmedlens produktionsprocesser
 Tid- och temperaturgränserna som gäller nedfrysning och fryslagring av mekaniskt urbenat
kött bedöms i anvisning 6.6 Temperaturkontrollen av frysprodukter, infrysta livsmedel och
glass
 Märkningarna på konsumentförpackningar som innehåller mekaniskt urbenat kött bedöms i
punkt 13.1 De allmänna märkningarna på förpackningarna
Saker som ska kontrolleras:
 Att råvaran som används för mekaniskt urbenat kött härstammar från muskler eller djurdelar
som lagstiftningen tillåter
 Åldern på råvaran som används för mekaniskt urbenat kött
 Användningstiden för mekaniskt urbenat kött som urbenats med högtryck (nedfrysningen
undantagen)
 Att mekaniskt urbenat kött som urbenats med högtryck och lågtryck under produktionen
märkts som "mekaniskt urbenat kött” och inte till exempel som ”kött”.
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet” till anvisning 1.6.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Råvaran som används för tillverkning av mekaniskt urbenat kött och åldern på
den uppfyller kraven i lagstiftningen.
Mekaniskt urbenat kött som urbenats med högtryck kyls ned, om det inte
används inom en timme efter tillverkningen.
Mekaniskt urbenat kött som producerats med högtryck och lågtryck har under
produktionen märkts som mekaniskt urbenat kött, mekaniskt urbenat kött som
producerats med lågtryck har till exempel inte märkts som kött.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:
- Råvaran som används för tillverkning av mekaniskt urbenat kött uppfyller
kraven i lagstiftningen.
- Råvaran som används för tillverkning av mekaniskt urbenat kött är
sporadiskt
något
för
gammal,
men
det
försvagar
inte
livsmedelssäkerheten.
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- I användningstiderna för mekaniskt urbenat kött som urbenats med
högtryck har förekommit avvikelser, som ändå inte försvagar
livsmedelssäkerheten.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:
- I uppföljningen av åldern på råvaran som används för tillverkning av
mekaniskt urbenat kött förekommer brister eller så är köttet som används
som råvara för gammalt så, att en användning av det försvagar
livsmedelssäkerheten.
- I användningstiderna för mekaniskt urbenat kött som urbenats med
högtryck förekommer sådana avvikelser, som försvagar livsmedelssäkerheten.
- Mekaniskt urbenat kött som producerats med högtryck och lågtryck har
under produktionen märkts fel, kött som urbenats med lågtryck har till
exempel märkts som kött.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:
- För tillverkning av mekaniskt urbenat kött har använts fötter, halshud eller
huvud från fjäderfä eller ben från huvudet, fötter, svansar, lårben, skenben,
vadben, överarmsben och underarmsben från andra djur.
- Åldern på råvaran som används för tillverkning av mekaniskt urbenat kött
är inte känd eller så är råvaran för gammal så, att en användning av den
äventyrar livsmedelssäkerheten.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004 bilaga III avsnitt V
Livsmedelslagen 23/2006
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Särskilda kraven på livsmedelsproduktion

8.7 Tillverkningen av torkat kött från ren
Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas på tillverkning av torkat renkött med traditionell
utomhustorkningsmetod i en köttproduktanläggning som ligger inom renskötselområdet.
 Hur kraven i godkännandet av tillverkningen av torkat renkött följs bedöms i punkt 1.2.
 Om planen för egenkontroll kan kontrolleras och om den är uppdaterad bedöms i punkt 1.6.
 Tillverkning av torkat renkött med någon annan metod än den traditionella
utomhustorkningsmetoden eller i en köttproduktanläggning som ligger utanför
renskötselområdet bedöms i punkt 5.1 Allmänna hygienen vid livsmedelsproduktion.
 Anvisningen tillämpas inte på tillverkning av torkat renkött på ett primärproduktionsställe inom
renskötselområdet.
Saker som ska kontrolleras:
 Vid tillverkning av torkat renkött följs kraven i anläggningsförordningen beaktande den
avgränsning av tillämpningsområdet, som avses i 2 § anläggningsförordningen.
 Hygienen vid hantering av renköttet då det förbereds för torkning i köttproduktanläggningens
inomhuslokaler.
 Hanteringen av renköttet som ska torkas och det färdigt torkade renköttet då det hängs upp
i torkburen och tas bort från den.
 Hygienen vid hantering av det torkade renköttet i köttproduktanläggningens inomhuslokaler
efter torkningen.
 Att skadedjur och fåglar inte har möjlighet att kontaminera renköttet som ska torkas.
 Att luften obehindrat kan cirkulera kring renköttet som ska torkas.
 Att torkningen av renköttet sker under lämplig årstid och i lämplig utomhustemperatur.
 Att endast besiktat renkött torkas i utomhustorkburen.
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

- Renköttet hanteras på ett hygieniskt sätt då det förbereds för torkning, då
det hängs upp i torkburen och tas bort från torkburen och då det behandlas
efter torkningen.
- Renköttet som ska torkas förbereds för torkning i lämpliga inomhuslokaler
i köttproduktanläggningen.
- Det torkade renköttet hanteras efter torkningen i lämpliga inomhuslokaler
i köttproduktanläggningen.
- Skadedjur och fåglar har inte har möjlighet att kontaminera renköttet som
ska torkas.
- Renköttet torkas under en lämplig årstid.
- Renköttet som ska torkas har hängts upp så, att luften obehindrat kan
cirkulera.
- Endast besiktat renkött torkas i utomhustorkburen.
- Planen för egenkontroll är lämplig och tillräcklig för sådana sakers del, som
ska kontrolleras.
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- Företagaren hanterar överraskande och sporadiska missförhållanden med
sin egenkontroll.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- Renköttet torkas i förhållanden, som varierar en hel del, men torkningen
av köttet är ändå tillräckligt kontrollerad så att köttet inte förskäms.
- I planen för egenkontroll förekommer små brister för en sådan saks del,
som ska kontrolleras.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Exempel:
- Renköttet torkas i förhållanden, som stundom är olämpliga så, att
torkningen av köttet fördröjs, t.ex. om årstiden eller utomhustemperaturen
inte är lämplig. Köttets säkerhet försvagas.
- Luftcirkulationen kring köttet som ska torkas fungerar inte ordentligt t.ex.
om köttstyckena hängts upp för tätt. Torkningen av köttet fördröjs och
köttets säkerhet försvagas.
- I utomhustorkburen torkas också annat kött eller andra produkter än
besiktat renkött.
- I planen för egenkontroll förekommer brister för en sådan saks del, som
ska kontrolleras och bristerna försvagar livsmedelssäkerheten.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller väsentligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- Renköttet hanteras på ett ohygieniskt sätt då det förbereds för torkning, då
det hängs upp i torkburen och tas bort från den eller under torkningen.
- Skadedjur eller fåglar har möjlighet att kontaminera köttet som ska torkas.
- Kött torkas i dåliga klimatförhållanden eller så fungerar luftcirkulation kring
köttet som ska torkas inte tillräckligt väl, varvid köttet inte torkar tillräckligt
kontrollerat och köttets säkerhet äventyras.
- I planen för egenkontroll förekommer brister för en sådan saks del, som
ska kontrolleras och bristerna äventyrar livsmedelssäkerheten.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
- Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
- Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
- Kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 854/2004
- Genomförandeförordningen (EG) nr 2074/2005
- Livsmedelslagen 23/2006
- Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
- Eviras anvisning 16033/2: Hur en anläggning godkänns
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9

Mottagningen av djur och uppgifterna om djuren

9.6

Bokföringen över djur som tagits till slakt

Att beakta:
 Denna punkt tillämpas på slakterier och små slakterier för rött kött och fjäderfä och på
renslakterier och slakterier för hägnat vilt.
 Registerförfrågningarna bedöms i punkt 9.1
 Informationen från livsmedelskedjan bedöms i punkt 9.2
 Märkningen och identifieringen av djur bedöms i punkt 9.4
 Kontrollen av hästars identitetshandlingar bedöms i punkt 9.5.
Saker som ska kontrolleras:
 Slakteriföretagarens bokföring över djuren som tagits till slakt
 Slakteriföretagarens bokföring över djuren som avlägsnats från produktionsprocessen
 Att antalet djur som avlägsnats från produktionsprocessen och antalet slaktade djur
överensstämmer med antalet djur som tagits till slakt
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet” till anvisning 1.6.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Slakteriföretagaren har bokföring över djuren som tagits till slakt och djuren som
avlägsnats från produktionsprocessen.
Bokföringen är tillräckligt tillförlitlig för att säkerställa att djuren som tagits till slakt
och djuren som avlägsnats från produktionsprocessen redovisats.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:
- I bokföringen över djuren som tagits till slakt och djuren som avlägsnats från
produktionsprocessen har förekommit små brister eller inexaktheter till
exempel i antecknandet av datumen.
- Bokföringen över djuren som tagits till slakt och djuren som avlägsnats från
produktionsprocessen har ändå motsvarat antalet djur som slaktats och
avlägsnats från produktionen.
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:
- Bokföringen över djuren som tagits till slakt eller djuren som avlägsnats
från produktionsprocessen motsvarar inte antalet djur som slaktats och
avlägsnats från produktionsprocessen.
- Bokföringen som gjorts för hand är svårtydd.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:
- Bokföringen inte är tillräckligt tillförlitlig för att säkerställa att djuren som
tagits till slakt och djuren som avlägsnats från produktionsprocessen
redovisats.
- Över djuren som tagits till slakt eller djuren som avlägsnats från
produktionsprocessen har inte förts bok.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
Livsmedelslagen 23/2006
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014, bilaga 2, kapitel 1.5, bilaga 3 kapitel 2.1, kapitel 2.2,
kapitel 2.3 och kapitel 2.4

Uppdateringar i version 3:
- Ändringen gäller endast den finskspråkiga versionen.
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10

Ämnen som orsakar allergi och intolerans

10.1 Åtskiljandet och korskontaminationen
Att beakta:
I denna punkt kontrolleras åtskiljandet och korskontaminationen i fråga om följande ämnen som
orsakar allergier och intolerans.
- spannmål som innehåller gluten, dvs. vete, korn, råg, havre och produkter tillverkade av
dessa
- kräftdjur och kräftdjursprodukter
- ägg och äggprodukter
- fisk och fiskprodukter
- jordnötter och jordnötsprodukter
- sojabönor och sojabönsprodukter
- mjölk och mjölkprodukter (inte laktos)
- nötter och nötprodukter
- selleri och selleriprodukter
- senap och senapsprodukter
- sesamfrön och sesamfröprodukter
- svaveldioxid och sulfit
- lupiner och lupinprodukter
- blötdjur och blötdjursprodukter
Denna punkt kontrolleras då
1. En butik eller ett serveringsställe
 tillverkar och/eller saluhåller livsmedel oförpackade över en betjäningsdisk
 tillverkar och/eller serverar måltider
och måltiderna eller de oförpackade livsmedlen skriftligen eller muntligen anges lämpa sig
för en glutenfri eller allergivänlig kost beaktande allergenerna som nämnts ovan.
De missförhållanden som observeras i framläggandet av oförpackade produkter och mål i
självbetjäningsförsäljningen eller –linjerna skrivs in i inspektionsrapporten men inte i Oivarapporten (saken bedöms inte).
2. En annan livsmedelslokal
 tillverkar, låter tillverka och/eller förpackar livsmedel

I punkten 13.1 De allmänna förpackningspåskrifterna utförs för de ämnens del, som orsakar allergier
och intolerans, en produktspecifik recept- och påskriftskontroll.

Föredragen av

Minna Anthoni

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

10.1
2/3
10232 / 3 sv
1.1.2017

Livsmedelssäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda och godkända livsmedelslokaler

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken utvärderas med kontroll av följande saker:


Arrangemangen och praxisen, med vilka gluten- och allergensäkerheten säkerställs i
praktiken: företagaren har identifierat riskerna som hänför sig till hans verksamhet och de
hanteras, livsmedlen innehåller endast sådana ämnen som orsakar allergier och intolerans,
som ingår i receptet och ingen korskontamination förekommer. Under kontrollen försöker
man skaffa sig en helhetsbild av hanteringen av åtskiljandet och korskontaminationen.



Huvuduppmärksamheten inriktas på ett arbetsstadium eller en verksamhet som är viktig
med tanke på riskerna och på sådana ämnen som orsakar allergier och intolerans, som i
livsmedelslokalen i fråga är mest centrala med tanke på hanteringen av
korskontaminationen.
Centrala arbetsstadier som ska kontrolleras är till exempel:
o anskaffningen och mottagningen av råvaror
o märkningen, lagringen och hanteringen av råvaror och mellanprodukter jämte rutterna
och transporterna (såsom förvaringskärl och förvaringsställen, märkningen av råvaror
och mellanprodukter så, att risk för förväxling inte förekommer)
o tillverkningen av livsmedel och måltider, produktionsprocesserna, transporterna
(såsom arbetsredskap, arbetslokaler, utrustning, arbetsordning, rengöring)
o förpackandet
o framläggandet och saluhållandet (de oförpackade livsmedlen har till exempel lagts
fram så, att korskontamination inte sker)



Överensstämmelsen med kraven kan påvisas:
o genom granskning av verksamheten i praktiken, genom intervju av personalen
o vid behov genom granskning av planen för egenkontroll
o vid behov med hjälp av analysresultat och/eller egenkontrollundersökningar

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Åtskiljandet av ämnena som orsakar allergier och intolerans och hanteringen av
korskontaminationen överensstämmer med kraven.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Åtskiljandet av ämnena som orsakar allergier och intolerans och hanteringen av
korskontaminationen överensstämmer huvudsakligen med kraven. I åtskiljandet
av ämnena som orsakar allergier och intolerans förekommer små brister, såsom
att
 i instrueringen, praxis eller märkningen eller förvaringen av råvaror och
mellanprodukter förekommer små brister så, att man inte till alla delar kan
försäkra sig om att allergensäkerheten hanteras till exempel i undantagssituationer.
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall rättas till
inom utsatt tid.
Åtskiljandet av ämnena som orsakar allergier och intolerans har beaktats i
verksamheten, men i åtskiljandet förekommer väsentliga brister som kan
medföra en risk för korskontamination, såsom att
 råvaror eller livsmedel som innehåller ämnen som orsakar allergier och
intolerans förvaras otillräckligt förpackade, förslutna och/eller märkta
 otillräckligt tids- och platsmässigt åtskiljande av glutenfri och vanlig bakning
 användning av ett och samma friteringsfett för glutenfria livsmedel och
livsmedel som innehåller vete
 man kan inte försäkra sig om att rengöringen av produktionslokalerna är
tillräcklig beaktande allergenerna som används och dessas form (såsom
pulveraktig/flytande)
 sättet på vilket oförpackade livsmedel hålls framlagda och placerade kan
medföra en risk för korskontamination

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
I åtskiljandet av ämnena som orsakar allergier och intolerans och i hanteringen
av korskontaminationen förekommer sådana fel, som kräver omedelbar
tillrättaläggelse och återkallelse, såsom att
 risken för korskontamination med allergener och gluten har inte alls beaktats
i verksamheten
 ett livsmedel har sannolikt korskontaminerats med en allergen, som inte ingår
i receptet
 sättet på vilket oförpackade livsmedel hålls framlagda och placerade medför
en betydande risk för korskontamination

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

-

Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning
178/2002/EG
Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004, nedan 852/2004/EG;
art. 4
Livsmedelslagen 23/2006
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna
Eviras anvisning 17050/1. Nordiska projektet för kontroll av allergenmärkningar.

Uppdatering i version 3
I att beakta delen har tillsatts svaveldioxid och sulfit.
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11

Livsmedlens sammansättning

11.1 Tillsatsämnen, aromer och enzymer
Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare tillverkar, låter tillverka eller inför (från inre marknaden
eller tredje länder)
 tillsatser, aromer (rökaromer inberäknade), enzymer, blandningar av dessa eller
förblandningar av dessa och tillverkningsämnen,
 livsmedel, i vilka det används/har använts tillsatser, aromer (rökaromer inberäknade),
enzymer, blandningar av dessa eller förblandningar av dessa och tillverkningsämnen,
Om kontrollen gäller tillverkning, legotillverkning eller införsel av livsmedel avsedda för
konsumenter rekommenderas att punkten 13.1 De allmänna märkningarna på förpackningarna
kontrolleras, varvid man säkerställer att tillsatserna, aromerna och enzymerna märkts ut på korrekt
sätt i livsmedlets ingrediensförteckning och att förpackningen är försedd med de varningspåskrifter
som eventuellt krävs.
Användningen av tillsatser, aromer och enzymer kontrolleras inte i sådana butiker eller på sådana
serveringsställen, där endast sammansatta ingredienser används för tillverkning av livsmedel.
Punkten kontrolleras, om en butik eller ett serveringsställe själv inför (från inre marknaden och/eller
tredje länder) sådana livsmedel, som tillverkats så att tillsatser, aromer eller enzymer använts.
Eftersom EU ännu inte utarbetat någon förteckning över enzymer som är tillåtna för användning i
livsmedel, kontrolleras för enzymernas del att kraven på märkningarna på förpackningarna till
enzymblandningar uppfylls.
Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken kontrolleras med hjälp av stickprover (t.ex. av 1-3
produkter, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) tillsatsernas, aromernas och
enzymernas överensstämmelse med kraven.
Skilt för varje enskild verksamhet kontrolleras följande:
1. Användningen av tillsatser, aromer, enzymer, blandningar av dessa eller förblandningar av
dessa och tillverkningsämnen vid tillverkning av livsmedel:
 Tillsatserna och aromerna är tillåtna i de livsmedel, i vilka de används och gränsvärdena
som fastställts för livsmedelskategorin i fråga överskrids inte.
o företagaren kan uppvisa receptuträkningar och vid behov egenkontrollundersökningar som kompletterar dessa.
 Märknings- och renhetskraven som fastställts för tillsatser, aromer och enzymer uppfylls.
o av leverantörerna till medlen som förbättrar livsmedel har erhållits information
och, om sådan saknas, betts om information (märkningarna på förpackningarna
jämte en produktspecifikation eller annan dokumentation), av vilken överensstämmelsen med kraven kan konstateras och utgående från vilken t.ex.
receptuträkningar kan göras. Riskhanteringen som hänför sig till renhetskraven
kan påvisas också med leveransavtal och/eller revideringar av leverantörerna till
medlen som förbättrar livsmedel.
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o

användaren av blandningarna har vid behov kompletterat informationen från
leverantören med egenkontrollundersökningar.

2. Införsel av livsmedel som innehåller tillsatser eller aromer (från inre marknaden eller tredje
länder):
 Tillsatserna och aromerna är tillåtna i de livsmedel, som företagaren inför och
gränsvärdena som fastställts för livsmedelskategorin i fråga överskrids inte.
o företagaren kan med hjälp av sin bokföring eller handlingar (såsom leveransavtal,
en produktspecifikation, ett analysintyg och/eller auditering av tillverkaren) påvisa,
att livsmedlen överensstämmer med kraven för tillsatsernas och aromernas del,
o företagaren har vid behov kompletterat informationen från tillverkaren med
egenkontrollundersökningar.
3. Tillverkning och legotillverkning av tillsatser, aromer, enzymer, blandningar av dessa eller
förblandningar av dessa och tillverkningsämnena:
 Renhetskraven som fastställts för tillsatser och aromer och andra krav på enskilda
råvaror, på tillverkningen och på sammansättningen uppfylls
o företagaren kan uppvisa nödvändig information från råvaruleverantörerna (såsom
produktspecifikationer, analysintyg etc.), receptuträkningar och vid behov
egenkontrollundersökningar, av vilka överensstämmelsen med kraven kan
konstateras.
 I tillsats-, arom- och enzympreparat har använts endast sådana tillsatser och bärare, som
är tillåtna i sådana, och gränsvärdena överskrids inte
o företagaren har gjort nödvändiga receptuträkningar och vid behov kompletterat
dem med egenkontrollundersökningar eller företagaren kan uppvisa annan
dokumentation som verifierar överensstämmelsen med kraven.
 Kraven på märkningarna på förpackningarna till tillsatser, aromer och enzymer och
förblandningar som blandats av dem tillsammans med tillverkningsämnena uppfylls och
motsvarar uppgifterna i receptet
o alla obligatoriska märkningar finns på förpackningarna och i handlingarna som
hänför sig till dem,
o företagaren kan uppvisa nödvändig information från råvaruleverantörerna (såsom
produktspecifikationer, analysintyg etc.), receptuträkningar och vid behov
egenkontrollundersökningar, av vilka det kan konstateras att recepten och
märkningarna överensstämmer med varandra.
 Tillsatserna och aromerna får användas i de livsmedel, som de marknadsförs att
användas i vid tillverkning av dessa livsmedel.
 Tillsatserna, aromerna och enzymerna och förblandningarna som blandats av dessa
tillsammans med tillverkningsämnena åtföljs av korrekt information till kunden
(märkningarna på förpackningen, en produktspecifikation eller annan dokumentation), av
vilken kunden kan försäkra sig om att kraven på renheten och sammansättningen uppfylls
och utgående från vilken kunden kan göra nödvändiga receptuträkningar och märkningar
på den slutliga produkten. Dokumentation som hänför sig till renhetskraven förutsätts inte
skilt för varje enskilt parti.
4. Införsel av tillsatser, aromer, enzymer och blandningar av dessa eller förblandningar av dessa
och tillverkningsämnena (från inre marknaden eller tredje länder):
 Kraven på märkningarna och renheten som fastställts för tillsatser, aromer och enzymer
och andra krav på enskilda råvaror, på tillverkningen och på sammansättningen uppfylls
o företagaren kan uppvisa information från tillverkaren eller, om sådan saknas,
nödvändig information (produktspecifikationer, märkningar på förpackningarna
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och handlingar som hänför sig till dessa, analysintyg etc.), av vilken
överensstämmelsen med kraven kan konstateras,
o importören har vid behov kompletterat informationen från tillverkaren med
egenkontrollundersökningar.
Tillsatserna och aromerna får användas i de livsmedel, som de marknadsförs att
användas i vid tillverkning av dessa livsmedel.
Tillsatserna, aromerna och enzymerna och förblandningarna som blandats av dessa
tillsammans med tillverkningsämnena åtföljs av korrekt information till kunden
(märkningarna på förpackningen, en produktspecifikation eller annan dokumentation), av
vilken kunden kan försäkra sig om att kraven på renheten och sammansättningen uppfylls
och utgående från vilken kunden kan göra nödvändiga receptuträkningar och märkningar
på den slutliga produkten. Dokumentation som hänför sig till renhetskraven förutsätts inte
skilt för varje enskilt parti.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Verksamheten som hänför sig till tillsatser,
överensstämmer med kraven som nämnts ovan.

BRA

aromer

och

enzymer

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Verksamheten har till huvuddelen förverkligats i enlighet med kraven som
nämnts ovan. Små missförhållanden är till exempel:
1. Användningen av tillsatser, aromer, enzymer, blandningar av dessa eller
förblandningar av dessa och tillverkningsämnen vid tillverkning av livsmedel
- företagaren kan inte uppvisa några dokumenterade receptuträkningar, men
inspektören kan genom att räkna ut receptet försäkra sig om att halten av
en tillsats eller arom i livsmedlet är högst det tillåtna gränsvärdet,
- i påskrifterna på förpackningen till en tillsats, en arom eller ett enzym och i
handlingarna som hänför sig till dem förekommer små brister som ändå inte
förhindrar att man gör nödvändiga receptuträkningar eller försäkrar sig om
att produkten är avsedd för livsmedelsbruk.
2. Införseln av livsmedel som innehåller tillsatser eller aromer (från inre
marknaden eller tredje länder)
- i företagarens handlingar förekommer små brister, inexaktheter eller fel som
ändå inte förhindrar att man försäkrar sig om att produkten överensstämmer
med kraven.
3. Tillverkningen och legotillverkningen av tillsatser, aromer, enzymer,
blandningar av dessa eller förblandningar av dessa och tillverkningsämnen
- i recepten, egenkontrollundersökningarna, renhetskravshandlingarna eller
märkningarna på förpackningarna och handlingarna som hänför sig till dem
förekommer små brister, inexaktheter eller fel som ändå inte förhindrar att
man försäkrar sig om att produkten överensstämmer med kraven.
4. Införseln av tillsatser, aromer, enzymer och blandningar av dessa eller

Föredragen av

Kirsi-Helena Kanninen

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

11.1
4/6
10233 / 1 sv
12.1.2015

Kontrollavdelningen, Enheten för produktsäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda och godkända livsmedelslokaler
förblandningar av dessa och tillverkningsämnena (från inre marknaden eller
tredje länder)
- i renhetskravshandlingarna eller märkningarna på förpackningarna och
handlingarna som hänför sig till dem förekommer små brister, inexaktheter
eller fel som ändå inte förhindrar att man försäkrar sig om att produkten
överensstämmer med kraven.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall rättas till
inom utsatt tid.
Verksamheten som hänför sig till tillsatser, aromer och enzymer
överensstämmer inte med kraven som nämnts ovan, utan det förekommer små
missförhållanden i den, som är till exempel:
1. Användningen av tillsatser, aromer, enzymer, blandningar av dessa eller
förblandningar av dessa och tillverkningsämnen vid tillverkning av livsmedel
- vid tillverkning av ett livsmedel används en tillsats eller arom som är
godkänd för livsmedelsbruk i EU, men som ändå inte får användas i
livsmedlet i fråga,
- tillsatser, aromer eller enzymer har inte märkts ut i receptet
- halten av en tillsats eller arom i ett livsmedel överskrider det tillåtna
gränsvärdet för livsmedlet i fråga. Vid stora överskridningar (bedöms från
fall till fall) om man ska vidta återkallelse, varvid vitsordet blir DÅLIG
- vid tillverkning av livsmedel används tillsatser eller aromer, vilkas
sammansättning man inte kan försäkra sig om, eftersom handlingarna är så
bristfälliga eller helt saknas, såsom att
o märkningen ”för livsmedelsbruk” eller motsvarande information, av
vilken man kan försäkra sig om att tillsatsen, aromen eller enzymet är
avset för livsmedelsbruk, saknas,
o det finns ingen information om mängden av en sådan tillsats eller arom,
vars mängd är begränsad i livsmedlet
- ett rökarompreparats specifikation saknas helt eller är så bristfällig att man
inte kan försäkra sig om att preparatet överensstämmer med kraven
2. Införseln av livsmedel som innehåller tillsatser eller aromer (från inre
marknaden eller tredje länder)
- i informationen om en tillsats eller arom, för vilken det i lagstiftningen
fastställts ett gränsvärde, förekommer sådana brister, att men på inget sätt
kan försäkra sig om att den överensstämmer med kraven
- i ett livsmedel har används en tillsats eller arom som är godkänd för
livsmedelsbruk i EU, men som ändå inte får användas i livsmedlet i fråga,
- halten av en tillsats eller arom i ett livsmedel överstiger det tillåtna
gränsvärdet för livsmedlet i fråga. Vid stora överskridningar (bedöms från
fall till fall) om man ska vidta återkallelse, varvid vitsordet blir DÅLIG.
3. & 4. Tillverkningen, legotillverkningen eller införseln av tillsatser, aromer,
enzymer och blandningar av dessa eller förblandningar av dessa och
tillverkningsämnena (från inre marknaden eller tredje länder)
- en tillsats eller arom, som godkänts för användning i EU, marknadsförs
ändå för användning i ett sådant livsmedel, i vilket det inte får användas,
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- recept på blandningar av tillsatser, aromer, enzymer och tillverkningsämnen
är bristfälliga eller saknas helt (gäller tillverkning eller legotillverkning),
- tillsatser, aromer eller enzymer innehåller tillsatser eller bärare som är
tillåtna i EU, men som ändå inte är tillåtna i tillsatserna, aromerna eller
enzymerna i fråga,
- halten av en tillsats eller bärare i en tillsats, en arom eller ett enzym
överskrider det tillåtna gränsvärdet. Vid stora överskridningar (bedöms från
fall till fall) om man ska vidta återkallelse, varvid vitsordet blir DÅLIG.
- det finns inga handlingar över att renhetskraven eller övriga råvaru-,
tillverknings- och sammansättningsspecifika krav som fastställts för tillsatser
och aromer uppfylls eller så är de så bristfälliga, att man inte kan försäkra
sig om överenskommelsen med kraven, såsom att
o man kan inte försäkra sig om att mängden tungmetaller är högst det
tillåtna gränsvärdet,
- märkningarna på förpackningarna till tillsatser, aromer och enzymer eller
förblandningar av dessa och tillverkningsämnen eller handlingarna som
hänför sig till dem är så bristfälliga, att den fortsatta användaren inte kan
försäkra sig om att livsmedlen han tillverkar överensstämmer med kraven.
såsom att
o det finns ingen information om mängden av en sådan tillsats eller arom,
vars mängd är begränsad i livsmedlet (t.ex. P2O5-halten i fosfat eller
kumarinhalten i kanel saknas),
o märkningen ”för livsmedelsbruk” eller motsvarande information, av
vilken man kan försäkra sig om att tillsatsen, aromen eller enzymet är
avsett för livsmedelsbruk, saknas.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
I verksamheten förekommer missförhållanden
tillrättaläggelse och/eller återkallelse, såsom att:

som

kräver

omedelbar

1. Användningen av tillsatser, aromer, enzymer, blandningar av dessa eller
förblandningar av dessa och tillverkningsämnen vid tillverkning av livsmedel
- det används en tillsats eller arom som inte godkänts för livsmedelsbruk i
EU,
- överskridningen av gränsvärdet för en tillsats eller arom som är tillåten i
livsmedlet är stor (bedöms från fall till fall).
2. Införseln av livsmedel som innehåller tillsatser, aromer eller enzymer (från inre
marknaden eller tredje länder)
- livsmedlet innehåller en tillsats eller arom som inte godkänts för
livsmedelsbruk i EU,
- överskridningen av gränsvärdet för en tillsats eller arom som är tillåten i
livsmedlet är stor (bedöms från fall till fall).
3. & 4. Tillverkningen, legotillverkningen eller införseln av tillsatser, aromer,
enzymer och blandningar av dessa eller förblandningar av dessa och
tillverkningsämnena (från inre marknaden eller tredje länder)
- en tillsats eller arom som inte godkänts i EU marknadsförs för användning
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vid tillverkning av livsmedel,
- tillsatser, aromer eller enzymer innehåller sådana tillsatser eller bärare, som
inte är godkända i EU,
- tillsatser, aromer eller enzymer innehåller tillsatser eller bärare som är
tillåtna i dem, men överskridningen av gränsvärdet är stor (bedöms från fall
till fall).
Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

-

Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelstillsatser (EG) nr 1333/2008,
Kommissionens förordning (EU) 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser
som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008,
Kommissionens förordning (EG) nr 889/2009 om ekologiskt jordbruk (tillsatser i ekologiska produkter),
Europaparlamentets och rådets förordning om aromer och vissa livsmedelsingredienser med
aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel (EG) nr 1334/2008,
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1321/2013 om upprättande av unionsförteckningen
över godkända rökaromprimärprodukter för användning som sådana i eller på livsmedel och/eller för
framställning av rökaromderivat,
Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsenzymer (EG) nr 1332/2008,
Eviras anvisning 17054: Anvisning om tillsynen över medel som förbättrar livsmedel.
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11 Livsmedlens sammansättning
11.2 Tillsättningen av näringsämnen i livsmedel
Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare
 tillverkar eller låter tillverka
 inför (från inre marknaden eller tredje länder, agenturverksamhet inbegripen) livsmedel som
berikats på det sätt som avses i förordningen EG nr 1925/2006 om berikning.
Det rekommenderas att följande punkter samtidigt kontrolleras
 13.1 De allmänna märkningarna på förpackningarna och
 13.2 Näringsdeklarationen
varvid det säkerställs att också de övriga märkningarna
överensstämmer med kraven.

på

förpackningarna

Denna punkt kontrolleras i butiker och på serveringsställen endast, om butiken eller
serveringsstället själv tillverkar, låter tillverka och/eller inför (från inre marknaden och/eller tredje
länder) berikade livsmedel.
Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov (till exempel
av 1-3 produkter, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) kontrollerar att:
 vitaminerna, mineralämnena och föreningarna av dessa som använts för berikning av
livsmedel är tillåtna;
 vitamin- och mineralämnesföreningarna som använts för berikning av livsmedel uppfyller
renhetskraven som fastställts för dem (gäller tillverkning och legotillverkning)
 det tillsatta vitaminet och mineralämnet ingår i en betydande mängd i slutprodukten (15 %
av det dagliga referensvärdet för fasta och 7,5 % av det dagliga referensvärdet för
flytande livsmedel);
 mängden av det tillsatta ämnet inte medför hälsofara;
 de tillsatta vitaminerna och mineralämnena har märkts ut korrekt i samband med
näringsdeklarationen;
 det om utsläppandet på marknaden av livsmedlet som berikats med ett vitamin eller
mineralämne har lämnats en anmälan till Evira.
Överensstämmelsen med kraven kan verifieras till exempel:
 med granskning av påskrifterna, recepten och handlingarna
 vid behov med hjälp av analysintyg och/eller egenkontrollundersökningar.
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Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Den näringsmässiga berikningen och märkningarna på förpackningarna till de
berikade livsmedlen överensstämmer med kraven som nämnts ovan.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Den näringsmässiga berikningen och märkningarna på förpackningarna till de
berikade livsmedlen överensstämmer huvudsakligen med kraven som nämnts
ovan. Små missförhållanden är till exempel:
- i märkningarna eller handlingarna förekommer små brister som ändå inte
förhindrar att man försäkrar sig om att produkten överensstämmer med
kraven.
- endast om en del av livsmedlen som berikats med ett vitamin eller
mineralämne och som ska släppas ut på marknaden har lämnats
anmälningar till Evira.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall rättas till
inom utsatt tid.
I den näringsmässiga berikningen och i märkningarna på förpackningarna till de
berikade livsmedlen förekommer väsentliga missförhållanden, såsom att:
- man kan inte försäkra sig om att den använda vitamin- eller mineralämnesföreningen är tillåten, eftersom handlingarna är bristfälliga eller helt
saknas
- mängden av det tillsatta vitaminet eller mineralämnet har inte märkts ut i
märkningarna på förpackningen
- det tillsatta vitaminet och mineralämnet ingår inte i en betydande mängd i
livsmedlet
- mängden vitamin, mineralämne eller annat ämne motsvarar inte den mängd
som använts i produktionen
- om livsmedlen som berikats med ett vitamin eller mineralämne och som ska
släppas ut på marknaden har inte lämnats anmälningar till Evira.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
I den näringsmässiga berikningen förekommer fel som kräver omedelbar
tillrättaläggelse och/eller återkallelse, såsom att:
- ett livsmedel berikats med icketillåtna vitaminer, mineralämnen eller
föreningar av sådana
- det tillsatta vitaminet, mineralämnet eller andra ämnet ingår i en så stor
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mängd i livsmedlet, att det äventyrar konsumentens säkerhet (bedöms från
fall till fall).
Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

-

-

-

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och
mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel
Kommissionens förordning (EG) nr 1170/2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 beträffande
förteckningarna över vitaminer och mineralämnen och former av dessa som får tillsättas i livsmedel,
inbegripet kosttillskott
Handels- och industriministeriets förordning (726/2007) om de nationella arrangemang som
ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av
vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna
Livsmedelslagen 23/2006 8§
Kommissionens vägledning (December 2012): Vägledning för behöriga myndigheter om tillåtna
avvikelser för näringsvärden som deklarerats på förpackningarna och om tillsynen över dem
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_december_2012_sv.p
df
Eviras anvisning 17059/1: Anvisning om tillsynen över näringsmässig berikning
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Livsmedlens sammansättning

11.3 Genetiskt modifierade ingredienser
Att beakta:
Anvisningen tillämpas inte i detaljhandelsbutiker eller på serveringsställen, utom om de själva också
tjänar som importörer (från inre marknaden eller tredje länder). Anvisningen tillämpas inte heller, om
företagaren inte använder några sådana livsmedel, som eventuellt kan vara genetiskt modifierade
(såsom soja, majs, raps, ris eller papaya).
Denna punkt kontrolleras då en företagare
 tillverkar, låter tillverka eller inför (från inre marknaden eller tredje länder) livsmedel som är
eller innehåller genetiskt modifierade organismer eller ingredienser tillverkade av sådana.
 tillverkar, låter tillverka eller inför (från inre marknaden eller tredje länder) livsmedel som
med stor sannolikhet kan vara eller innehålla genetiskt modifierade organismer eller
ingredienser tillverkade av sådana. Sådana ”risklivsmedel” är växter som ute i världen i stor
utsträckning odlas som genetiskt modifierade dvs. till exempel soja eller majs som
härstammar från USA, raps som härstammar från Kanada, ris som härstammar från Kina
eller papaya som härstammar från Thailand eller USA).
 använder det frivilliga marknadsföringspåståendet ”gmo-fritt” eller något motsvarande
marknadsföringspåstående på sina produkter.
Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken utvärderas med kontroll av följande saker:
 Företagaren har (till exempel med hjälp av ett partispecifikt avtal eller ett analysintyg)
försäkrat sig om att ”risklivsmedlen” (såsom soja, majs, raps, ris eller papaya) som
eventuellt innehåller genetiskt modifierat material motsvarar det som beställts dvs. antingen
är genetiskt modifierade eller inte är det.
 Företagaren kan med handlingar och/eller analyser (i företagarens egenkontroll eller för
den leverantörs räkning, som levererat livsmedlet/ingrediensen) påvisa, att livsmedlen
innehåller endast sådana genetiskt modifierade organismer, som godkänts för
livsmedelsbruk i EU.
o Användning av genetiskt modifierade organismer som inte godkänts i EU är förbjudet.
 Märkningarna som hänför sig till genetisk modifiering följer lagstiftningen.
o Om livsmedlet är genetiskt modifierat eller om någon ingrediens i livsmedlet innehåller
genetiskt modifierat material mer än 0,9 %, ska det finnas ett omnämnande om
genetisk modifiering i ingrediensförteckningen eller på annat håll i märkningarna på
förpackningen.
 Kraven på genetiskt modifierade organismers och livsmedels spårbarhet som lagstiftningen
förutsätter uppfylls (såsom ett omnämnande om genetisk modifiering och en individuell
identifikation, för handlingarna gäller 5 års arkiveringsskyldighet).
 Det frivilliga marknadsföringspåståendet ”gmo-fritt” eller motsvarande marknadsföringspåståenden vilseleder inte konsumenten.
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Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Företagaren har i sin egenkontroll identifierat och bedömt kraven som hänför sig till
eventuella genetiskt modifierade livsmedel och kan med handlingar (såsom
nödvändiga leveransavtal, produktspecifikationer, analysintyg och/eller auditeringar)
påvisa, att de kritiska punkterna hanteras.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Hanteringen av eventuella genetiskt modifierade livsmedel överensstämmer
huvudsakligen med ovan nämnda krav. Små missförhållanden är till exempel:
-

-

BÖR
KORRIGERAS

i handlingarna för ”risklivsmedel” som eventuellt innehåller genetiskt modifierat
material förekommer små brister, inexaktheter eller fel, som ändå inte hindrar
att man försäkrar sig om att de kritiska punkterna hanteras
genetiskt modifierade livsmedel eller ingredienser som godkänts i EU har märkts
ut, men märkningarna på förpackningarna följer inte helt villkoren i lagstiftningen
i spårbarhetshandlingarna för genetiskt modifierade organismer eller livsmedel
förekommer små brister eller fel, som ändå inte hindrar att de kan spåras
i handlingarna eller analysintygen för ”gmo-fria” produkter förekommer små
brister, inexaktheter eller fel, som ändå inte hindrar att man försäkrar sig om att
marknadsföringspåståendet ”gmo-fritt” eller motsvarande marknadsföringspåståenden som företagaren använt inte vilseleder konsumenten.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
I hanteringen eller märkningarna som hänför sig till eventuella genetiskt modifierade
livsmedel eller livsmedelsingredienser förekommer tydliga brister. Sådana
missförhållanden är till exempel:
-

-

-

om genetisk modifiering eller ingen modifiering i fråga om ”risklivsmedel” som
eventuellt innehåller genetiskt modifierat material kan inte uppvisas några
handlingar
använda genetiskt modifierade livsmedel eller ingredienser som godkänts i EU
har inte märkts ut på förpackningen
spårbarhetshandlingar för genetiskt modifierade organismer eller livsmedel
finns inte eller så förekommer det väsentliga brister eller fel i dem och man kan
inte försäkra sig om att produkterna är spårbara
handlingar eller analysintyg för ”gmo-fria” produkter saknas eller så förekommer
det väsentliga brister eller fel i dem, varvid man inte kan försäkra sig om att
marknadsföringspåståendena inte vilseleder konsumenten.
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DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Riskerna som hänför sig till eventuella genetiskt modifierade livsmedel hanteras
inte. Sådana missförhållanden som kräver omedelbar tillrättaläggelse och/eller
återkallelse är till exempel att:
-

-

-

en analys har visat att livsmedlet innehåller genetiskt modifierat material som
inte godkänts i EU, men företagaren har inte vidtagit några korrigerande
åtgärder
om genetisk modifiering eller ingen modifiering i fråga om ”risklivsmedel” som
eventuellt innehåller genetiskt modifierat material kan inte uppvisas några
handlingar och företagaren har trots uppmaning eller föreläggande inte
vidtagit korrigerande åtgärder
använda genetiskt modifierade livsmedel eller ingredienser som godkänts i
EU har trots uppmaning eller föreläggande inte märkts ut på förpackningen
företagaren kan trots uppmaning eller föreläggande inte uppvisa några
spårbarhetshandlingar för genetiskt modifierade organismer eller livsmedel
marknadsföringspåståendet ”gmo-fritt” eller motsvarande marknadsföringspåstående som företagaren använder vilseleder konsumenten och
företagaren har trots uppmaning eller föreläggande inte vidtagit några
korrigerande åtgärder.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

-

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och
foder
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt
modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt
modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG
Eviras anvisning 17071/3: Anvisning om tillsynen över genetiskt modifierade livsmedel
Eviras anvisning 10017/3: Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet ”gmo-fritt” om
livsmedel och foder
Eviras anvisning 10019/2: Instruktion om tillbakadragande av icke godkända genetiskt modifierade
livsmedel och foder

Uppdateringar i version 2:
Anvisningsnumren har uppdaterats
Instrueringen om det när anvisningen inte tillämpas har preciserats
Exempel på ”risklivsmedel” har lagts till
Första punkten i saker som ska kontrolleras har lagts till
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Livsmedlens sammansättning

11.4 Nya livsmedel och nya processer
Att beakta:
Denna punkt kontrolleras endast då en företagare




tillverkar, låter tillverka, inför (från inre marknaden eller tredje länder) eller saluhåller
livsmedel eller livsmedelsingredienser, som inte är så kända använda som livsmedel.
Sådana livsmedel eller livsmedelsingredienser är till exempel:
o vilda växter, som inte är allmänt kända använda som livsmedel
o exotiska växter från länder utanför EU (särskilt i kosttillskott)
o insekter
o nya extrakt tillverkade av ett animaliskt livsmedel eller en växt
o nya syntetiska livsmedelsingredienser.
använder sig av någon annan än en allmänt använd produktionsmetod/process, och denna
metod orsakar betydande ändringar i livsmedlens eller livsmedelsingrediensernas
sammansättning eller uppbyggnad som påverkar näringsvärdet, ämnesomsättningen eller
halterna oönskade ämnen. Sådana produktionsmetoder/processer kan vara till exempel:
o nanoteknologi
o pastöriseringsmetoder
som
inte
bygger
på
upphettning
(såsom
högtryckspastörisering).

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken utvärderas med kontroll av följande saker:


Företagaren är medveten om vilken status som nytt livsmedel livsmedlen, livsmedelsingredienserna och processerna han använder har dvs. om ett livsmedel i större
utsträckning använts för konsumtion inom EU:s område före år 1997 eller om en ny
process orsakar betydande ändringar i slutproduktens uppbyggnad och sammansättning.



Livsmedel, livsmedelsingredienser och/eller processer som kan betraktas som ickegodkända nya livsmedel används inte och de nya livsmedlen och/eller nya processerna
som används har godkänts i EU eller så har allt efter behov lämnats en anmälan om dem
till kommissionen.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Företagaren har i sin egenkontroll identifierat och bedömt kraven som hänför sig
till eventuella nya livsmedel och/eller nya processer och kan med bokföring eller
handlingar påvisa att de kritiska punkterna hanteras.
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BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Hanteringen av nya livsmedel och/eller nya processer överensstämmer
huvudsakligen med ovan nämnda krav. I handlingarna förekommer ändå små
brister, inexaktheter eller fel, som ändå inte hindrar att man försäkrar sig om
livsmedlets, livsmedelsingrediensens eller processens status som nytt livsmedel
eller om den är tillåten eller inte.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall rättas till
inom utsatt tid.
I hanteringen av kraven som hänför sig till nya livsmedel och/eller nya processer
förekommer tydliga brister. Sådana missförhållanden är till exempel:
- en annan företagares motsvarande nya livsmedel eller nya process har
godkänts i EU, men om produkten i fråga har inte lämnats den anmälan
som krävs till kommissionen.
- man kan misstänka att ett livsmedel, en livsmedelsingrediens eller en
process som företagaren använder betraktas som ett ickegodkänt nytt
livsmedel, men företagaren har inte försäkrat sig om dess status som nytt
livsmedel.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Riskerna som hänför sig till nya livsmedel och/eller nya processer hanteras inte.
Sådana missförhållanden som kräver omedelbar tillrättaläggelse och/eller
återkallelse är till exempel att:
- man använder sådana livsmedel, livsmedelsingredienser och/eller
processer som betraktas som nya livsmedel och som inte genomgått någon
sådan säkerhetsbedömning som förordningen om nya livsmedel förutsätter
- om produkten har trots uppmaning eller föreläggande inte lämnats den
anmälan som krävs till kommissionen
- man kan misstänka att ett livsmedel, en livsmedelsingrediens eller en
process som företagaren använder betraktas som ett nytt livsmedel, men
företagaren har trots uppmaning eller föreläggande inte utrett dess status
som nytt livsmedel.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya
livsmedelsingredienser
Eviras anvisning 17020/5 om tillbakadragande av ickegodkända nya livsmedel
Kommissionens förteckning över nya livsmedel
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/novel_food_catalogue_en.htm
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Särskilda krav på enskilda livsmedel

12.1 Kosttillskott
Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare
 tillverkar eller låter tillverka,
 inför eller förmedlar (från inre marknaden eller tredje länder) sådana kosttillskott, som avses
i förordningen 78/2010 om kosttillskott.
Det rekommenderas att följande punkter samtidigt kontrolleras
 13.1 De allmänna märkningarna på förpackningarna och
 13.3. Marknadsföringen,
varvid det säkerställs att också de övriga märkningarna
överensstämmer med kraven.

på

förpackningarna

Denna punkt kontrolleras i butiker (även distansförsäljning) och på serveringsställen endast, om
butiken eller serveringsstället själv tillverkar, låter tillverka och/eller inför (från inre marknaden eller
tredje länder) kosttillskott.
Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov (till exempel
av 1-3 produkter, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) kontrollerar
överensstämmelsen som hänför sig till kosttillskott:
 kosttillskottet uppfyller kraven i definitionen på kosttillskott,
 kosttillskottet är inte ett läkemedel och innehåller inte heller hormoner eller dopningsmedel,
 kosttillskottets sammansättning för de kännetecknande ämnenas och dessas mängders del
motsvarar informationen som getts i märkningarna på förpackningen,
 kosttillskottet innehåller endast tillåtna vitaminer och mineralämnen och föreningar av
sådana,
 vitamin- och/eller mineralämnesföreningarna som använts i kosttillskottet uppfyller
renhetskraven som fastställts för dem (gäller tillverkning och legotillverkning),
 vitaminet och/eller mineralämnet som kännetecknar kosttillskottet ingår i en betydande
mängd i slutprodukten (i det rekommenderade dagliga intaget minst 15 % av det dagliga
referensintaget),
 det kännetecknande ämnet eller dess mängd orsakar ingen hälsofara,
 de kännetecknande ämnenas mängder är korrekt angivna,
 i märkningarna på förpackningen till kosttillskottet ingår de obligatoriska märkningar som
förordningen om kosttillskott förutsätter,
 om kosttillskottet har lämnats en anmälan till Evira.
Överensstämmelsen med kraven kan verifieras till exempel:
 med granskningar av påskrifterna, recepten och handlingarna,
 vid behov med hjälp av analysintyg och/eller egenkontrollundersökningar.
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Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Företagaren har säkerställt att kosttillskotten överensstämmer med ovan
nämnda krav.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Företagaren har huvudsakligen säkerställt, att kosttillskotten överensstämmer
med ovan nämnda krav. Små missförhållanden är till exempel:
 i märkningarna eller handlingarna förekommer små brister, som ändå inte
förhindrar att man försäkrar sig om att produkten överensstämmer med
kraven (namnen på de för produkten kännetecknande näringsämnena eller
ämnenas kategorier eller ett omnämnande om dessa näringsämnens eller
ämnens karaktär saknas),
 endast för en del av kosttillskotten som ska släppas ut på marknaden har
lämnats anmälningar till Evira.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall rättas till
inom utsatt tid.
I företagarens egenkontroll förekommer missförhållanden och därför
överensstämmer kosttillskotten inte med ovan nämnda krav. Väsentliga
missförhållanden är till exempel:
 ett kosttillskott uppfyller inte definitionen på kosttillskott (ett vanligt livsmedel
eller ett läkemedel till exempel marknadsförs som kosttillskott),
 man kan inte försäkra sig om produktens kategori (kosttillskott/läkemedel)
eller sammansättning, eftersom handlingarna är bristfälliga eller helt saknas,
 vitaminet eller mineralämnet som kännetecknar kosttillskottet ingår inte i en
betydande mängd i slutprodukten,
 någon/några av de obligatoriska märkningarna i förordningen om kosttillskott
saknas helt (de kännetecknande ämnenas mängd har till exempel inte märkts
ut på förpackningen),
 om kosttillskotten som ska släppas ut på marknaden har inte lämnats
anmälningar till Evira.
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DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Företagaren har inte säkerställt att kosttillskotten uppfyller ovan nämnda krav.
Missförhållanden som kräver omedelbar tillrättaläggelse eller återkallelse är till
exempel att:
 de kännetecknande ämnena i kosttillskottet (vitaminerna, mineralämnena
eller föreningarna av sådana, eller de övriga ämnena) är inte tillåtna
(kosttillskottet innehåller till exempel hormoner, dopningsmedel eller
skadliga ämnen),
 vitaminet, mineralämnet eller något annat kännetecknande ämne som
tillsatts ingår i en så stor mängd i det dagliga intaget av kosttillskottet, att det
kan äventyra konsumentens säkerhet (UL-värdena överskrids till exempel
för några vitaminers och mineralämnens del, bedöms alltid från fall till fall).

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna, bilaga XIII (dagliga referensintag)
Livsmedelslagen 23/2006, 8 § (anmälningsskyldighet)
Strafflagen 1889/39, kapitel 44, 6 § och 16 § (dopningsbrott och definitionen på dopningsmedel)
Narkotikalag 373/2008
Statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen 1130/2014
Statsrådets förordning om de dopningsmedel som avses i 44 kap. 16 § 1 mom. strafflagen 705/2002
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kosttillskott 78/2010
Europarlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
kosttillskott (senaste konsoliderade versionen) (tillåtna källor för näringsämnen)
Beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om läkemedelsförteckning 201/2016
Eviras anvisning 17012/5: Handbok om kosttillskott
Kommissionens vägledning (December 2012): Vägledning för behöriga myndigheter om tillåtna avvikelser
för näringsvärden som deklarerats på förpackningarna och om tillsynen över dem
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_december_2012_sv.p
df

Uppdatering i version 3
-

Listan över lagstiftningen har uppdaterats och Kommissionens förordning (EG) nr 1170/2009 om ändring
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1925/2006 beträffande förteckningarna över vitaminer och mineralämnen och former av dessa
som får tillsättas i livsmedel, inbegripet kosttillskott har tagits bort och Europarlamentets och rådets direktiv
2002/46/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott har tillsats.
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12 Särskilda krav på enskilda livsmedel
12.2 Livsmedel för specifika grupper
Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare tillverkar, låter tillverka eller inför (från inre marknaden
eller tredje länder) sådana livsmedel för specifika grupper som avses i EPR förordning (EU) nr
609/2013:
1. Modersmjölksersättningar eller tillskottsnäringar
2. Barnmat
3. Livsmedel för speciella medicinska ändamål
4. Komplett kostersättning för viktkontroll
Överensstämmelsen med kraven kan påvisas
 med granskningar av påskrifterna, recepten och handlingarna
 vid behov med hjälp av analysintyg och/eller egenkontrollundersökningar.
Det rekommenderas att följande punkter samtidigt kontrolleras
- 13. 1 De allmänna märkningarna på förpackningarna och
- 13.3. Marknadsföringen (utom modersmjölksersättningarna, för vilka marknadsföringen
kontrolleras i denna anvisning), varvid man säkerställer att även de övriga märkningarna på
förpackningarna överensstämmer med kraven.
Denna punkt kontrolleras i butiker eller på serveringsställen endast, om butiken eller serveringsstället
själv tillverkar, låter tillverka och/eller inför (från inre marknaden och/eller tredje länder) livsmedel för
specifika grupper.
Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov (till exempel
av 1-3 produkter, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) för varje enskild grupp
kontrollerar följande:
1. Modersmjölksersättningarna och tillskottsnäringarna:
 Kraven på modersmjölksersättningens och tillskottsnäringens sammansättning och renhet
uppfylls:
o produkten är ätfärdig som sådan eller kan göras ätfärdig enbart genom tillsättning av
vatten
o produkten innehåller inget ämne i en sådan mängd, att det kan äventyra spädbarns
eller småbarns hälsa
o kraven som ställts på produktens sammansättning uppfylls (energi, protein, fettsyror,
kolhydrater, vitaminer, mineralämnen och andra ämnen)
o vid tillverkning har använts tillåtna proteinkällor
o vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen och kemiska föreningar
av sådana som använts vid tillverkning av produkten är tillåtna
o de kemiska föreningarna av vitaminerna, mineralämnena och vissa andra
näringsämnen som använts vid tillverkning av produkten uppfyller renhetskraven som
fastställts för dem (gäller tillverkning och legotillverkning)
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samtidigt kontrolleras anvisningarna 17.12 - 17.16, varvid man säkerställer att
modersmjölksersättningen eller tillskottsnäringen inte innehåller främmande ämnen
eller rester av växtskyddsmedel i halter som överskrider de fastställda gränsvärdena
Utöver de allmänna märkningarna på förpackningarna uppfylls märkningskraven för
modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar (kraven tillämpas delvis också på
framläggandet och reklamen):
o produkten saluhålls förpackad under beteckningen modersmjölksersättning eller
tillskottsnäring (vid behov föregådd av ”mjölkbaserad”)
o modersmjölksersättningens och tillskottsnäringens åldersrekommendation och andra
obligatoriska märkningar har märkts ut på förpackningen
o näringsdeklarationen motsvarar kraven och sammansättningen
o förpackningarna är inte försedda med märkningar eller bilder som är förbjudna på
modersmjölksersättningar eller tillskottsnäringar
o i märkningarna på förpackningarna på modersmjölksersättningar framförs inte andra
påståenden än särskilt tillåtna närings- och hälsopåståenden
Modersmjölksersättningen marknadsförs inte till konsumenter och man använder inte heller
säljfrämjande metoder riktade till konsumenterna, utan eventuell reklam har begränsats till
publikationer som är särskilt inriktade på spädbarnsvård och till vetenskapliga publikationer
avsedda för yrkespersoner inom hälsovården. Reklam innehåller endast vetenskaplig
information som grundar sig på fakta.
En anmälan om att modersmjölksersättningen släpps ut på marknaden har lämnats till
Evira.

2. Barnmaten
 Kraven på spannmålsbaserad barnmats och annan barnmats sammansättning och renhet
uppfylls:
o barnmaten innehåller inget ämne i en sådan mängd, som äventyrar barnets hälsa
o kraven på spannmålsbaserad barnmats sammansättning för olika grupper uppfylls
o kraven på övrig barnmats sammansättning uppfylls
o vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen och kemiska föreningar
av sådana som använts vid tillverkning av barnmaten är tillåtna
o de kemiska föreningarna av vitaminerna, mineralämnena och vissa andra
näringsämnen som använts vid tillverkning av barnmaten uppfyller renhetskraven
som fastställts för dem (gäller tillverkning och legotillverkning)
o samtidigt kontrolleras anvisningarna 17.12 - 17.16, varvid man säkerställer att
barnmaten inte innehåller främmande ämnen eller rester av växtskyddsmedel i halter
som överskrider de fastställda gränsvärdena
 Utöver de allmänna märkningarna på förpackningarna uppfylls märkningskraven för
barnmat:
o barnmatens åldersrekommendation och andra obligatoriska märkningar och
tilläggsmärkningarna som skall göras vid behov har märkts ut på förpackningarna
o näringsdeklarationen motsvarar kraven och sammansättningen
3. Livsmedlen för speciella medicinska ändamål
 Produkten motsvarar definitionen på livsmedel för speciella medicinska ändamål
 Kraven på livsmedlens för speciella medicinska ändamål sammansättning och renhet
uppfylls
o produkten är sådan till sin sammansättning och sin kvalitet, att den tillfredsställer
patientens särskilda näringsmässiga behov
o ett näringsmässigt balanserat livsmedel för speciella medicinska ändamål uppfyller
de sammansättningskrav som särskilt föreskrivits för det
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vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen och kemiska föreningar
av sådana som använts vid tillverkning av produkten är tillåtna
o de kemiska föreningarna av vitaminerna, mineralämnena och vissa andra
näringsämnen som använts vid tillverkning av produkten uppfyller renhetskraven som
fastställts för dem (gäller tillverkning och legotillverkning)
Utöver de allmänna märkningarna på förpackningarna uppfylls märkningskraven som ställts
på livsmedel för speciella medicinska ändamål
o produkten saluhålls färdigt förpackad under beteckningen livsmedel för speciellt
medicinskt ändamål eller kliniskt näringspreparat
o näringsdeklarationen motsvarar kraven och sammansättningen
o förpackningen är försedd med de obligatoriska tilläggsmärkningar som fastställts för
livsmedel för speciella medicinska ändamål och de tilläggsmärkningar som ska göras
vid behov
o förpackningen är försedd med ett omnämnande om de sjukdomar, åkommor eller
medicinska tillstånd, som livsmedlet är avsett för uttryckt som ”För kostbehandling av
…”. All övrig marknadsföring kontrolleras enligt anvisning 13.3 Marknadsföringen
(närings- och hälsopåståenden)
En anmälan om att livsmedlet för speciella medicinska ändamål för första gången släppts
ut på den finska marknaden har lämnats till Evira, om livsmedlet
o är tillverkat i Finland eller
o har införts från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inte
tidigare saluhållits i något annat EU-land.

4. Komplett kostersättning för viktkontroll
 Produkten motsvarar definitionen på komplett kostersättning
 Kraven som ställts på kompletta kostersättningars sammansättning och renhet uppfylls
o produkten är till sin sammansättning och kvalitet sådan, att den lämpar sig som enda
näringskälla vid viktkontroll
o en energisnål kostersättning (LCD) uppfyller sammansättningskraven som särskilt
fastställts för den
o vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen och kemiska föreningar
av sådana som använts vid tillverkning av produkten är tillåtna
o de kemiska föreningarna av vitaminerna, mineralämnena och vissa andra
näringsämnen som använts vid tillverkning av produkten uppfyller renhetskraven som
fastställts för dem (gäller tillverkning och legotillverkning)
 Utöver de allmänna märkningarna på förpackningarna uppfylls märkningskraven som ställts
på kompletta kostersättningar
o näringsdeklarationen motsvarar kraven och sammansättningen
o en energisnål kostersättning (LCD) saluhålls färdigt förpackad under beteckningen
komplett kostersättning för viktkontroll
o förpackningen till en energisnål kostersättning (LCD) är försedda med de
obligatoriska märkningar som fastställts för kompletta kostersättningar
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Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Sammansättningen hos och märkningarna på förpackningarna till livsmedel för
specifika grupper överensstämmer med ovan nämnda krav.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Sammansättningen hos och märkningarna på förpackningarna till livsmedel för
specifika grupper överensstämmer huvudsakligen med ovan nämnda krav. Små
missförhållanden är till exempel:
- i påskrifterna eller handlingarna förekommer små brister som ändå inte
förhindrar att man försäkrar sig om att produkten överensstämmer med kraven.
- endast för en del av de anmälningspliktiga produkterna som ska släppas ut på
marknaden har lämnats anmälningar till Evira

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall rättas till
inom utsatt tid.
Sammansättningen hos och märkningarna på förpackningarna till livsmedel för
specifika grupper överensstämmer inte med ovan nämnda krav, utan det
förekommer väsentliga missförhållanden hos dem, såsom att:
- näringsdeklarationen är bristfällig, otydlig eller svårläslig
- mängden som angetts i receptet eller på förpackningen motsvarar inte den
mängd som använts i produktionen
- man kan inte försäkra sig om att de vid tillverkning använda vitaminernas,
mineralämnenas och vissa andra näringsämnens kemiska föreningar är tillåtna
och uppfyller renhetskraven som ställts på dem, eftersom handlingarna är
bristfälliga
- för de anmälningspliktiga produkterna som ska släppas ut på marknaden har
inte lämnats anmälningar till Evira
- en modersmjölksersättning saknar omnämnande om att amning är överlägsen
eller någon annan obligatorisk märkning
- förpackningen till en modersmjölksersättning eller övrig konsumentinformation
om modersmjölksersättning är försedd med förbjudna bilder, märkningar eller
andra än särskilt tillåtna närings- och hälsopåståenden
- barnmat, livsmedel för speciella medicinska ändamål eller komplett
kostersättning för viktkontroll uppfyller inte sammansättningskraven som ställts
på den
- i märkningarna på förpackningen till ett livsmedel för speciella medicinska
ändamål saknas ett omnämnande om att produkten ska användas under
ledning av yrkesfolk inom hälsovården
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DÅLIG

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
I sammansättningen och märkningarna på förpackningen till livsmedel för specifika
grupper förekommer fel som kräver omedelbar tillrättaläggelse och vid behov återkallelse, såsom att:
- i preparatet ingår ett ämne i en sådan mängd, att det äventyrar konsumentens
hälsa (för litet/mycket)
- modersmjölksersättningen, tillskottsnäringen eller specialberedningen för
spädbarn uppfyller inte sammansättningskraven som ställts på den
- sammansättningen av barnmat, livsmedel för speciella medicinska ändamål eller
komplett kostersättning för viktkontroll avviker betydligt från de fastställda
sammansättningskraven
- vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen och kemiska
föreningar av sådana inte är tillåtna i produktkategorin i fråga eller att
renhetskraven på dem inte uppfylls
- näringsdeklaration helt saknas
- en modersmjölksersättnings eller tillskottsnärings
 beteckning är felaktig eller saknas helt
 i märkningarna på förpackningen saknas korrekta anvisningar om tillredning,
användning, lagring och bortskaffande jämte en varning om hälsorisker som
felaktig tillredning och lagring orsakar
- i märkningarna på förpackningen till ett livsmedel för speciella medicinska
ändamål saknas
 ett omnämnande om den sjukdom, den åkomma eller det medicinska tillstånd
som preparatet är avsett att användas för behandling av
 vid behov ett omnämnande om det, huruvida produkten lämpar sig som enda
näringskälla
 vid behov ett omnämnande om att produkten är avsedd för en särskild
ålderskategori
 vid behov ett omnämnande om att användning av produkten orsakar en
hälsorisk för personer, som inte lider av en sådan sjukdom, sådan åkomma
eller sådant medicinskt tillstånd, som preparatet är avsett för
 vid behov ett omnämnande om säkerhetsåtgärder och kontraindikationer
 vid behov en varning om att produkten inte är avsedd för intravenöst eller
parenteralt bruk
 vid behov anvisningar om hur preparatet tillreds, används och lagras på
korrekt sätt efter att förpackningen öppnats.
- i märkningarna på förpackningen till en komplett kostersättning för viktkontroll
saknas nödvändig tillredningsanvisning och bruksanvisning
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Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 om ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i
livsmedel för särskilda näringsändamål
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och
småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll
Handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring 1216/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om informationsmaterial om föda för spädbarn och småbarn
267/2010
Handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål 406/2000
Handels- och industriministeriets beslut om barnmat 789/1997
Handels- och industriministeriets beslut om bantningspreparat 904/1997

Uppdateringar i version 2
- Exemplen i vitsorden Bör korrigeras och Dålig har preciserats
Uppdateringar i version 3
- Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedel för särskilda näringsändamål 121/2010 har
upphävts 20.7.2016. Hänvisningarna till JSM:s förordning 121/2010 och livsmedel för särskilda
näringsändamål har strukits i anvisningen.
- Benämningen på livsmedel för speciella medicinska ändamål har uppdaterats att motsvara EPR förordning
(EU) nr 609/2013
- Skyldigheten att lämna en anmälan om VLCD-produkter har strukits
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12 Särskilda krav på enskilda livsmedel
12.3 Produkter med skyddad beteckning
Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare
 tillverkar, låter tillverka och/eller förpackar,
 inför och/eller förmedlar (från inre marknaden och/eller tredje länder) eller utför
 saluhåller förpackade i form av distansförsäljning
 saluhåller oförpackade i en butik
 saluhåller/serverar oförpackade på ett serveringsställe i storhushåll
livsmedel som erhållit en skyddad beteckning enligt EU:s system för skyddade beteckningar eller
sådana livsmedel, för vilka det i märkningarna på förpackningen eller i reklamen ingår ett
omnämnande om en ingrediens med skyddad beteckning.
Systemet för skyddade beteckningar består av tre kategorier: skyddad ursprungsbeteckning,
skyddad geografisk beteckning och garanterad traditionell specialitet. För dem gäller något olika
krav och det ska beaktas i kontrollen.
Användning av symbolen (logon) som anger att en produkt har en skyddad beteckning är
obligatorisk i märkningarna på förpackningen för livsmedel med skyddad beteckning som släpps ut
på marknaden efter 4.1.2016 och det ska beaktas i kontrollen.
Företagaren ska lämna en anmälan till den övervakande livsmedelstillsynsmyndigheten om
beteckningen och tillverkningsplatsen för en produkt med skyddad beteckning innan produkten
med skyddad beteckning släpps ut på marknaden. Tillverkarna till livsmedel med skyddad
beteckning som i början av år 2015 redan befinner sig på marknaden ska lämna denna anmälan
före utgången av år 2015.
Andra livsmedel än livsmedel med skyddad beteckning får inte marknadsföras med uttryck, i vilka
man hänvisar till ett livsmedel med skyddad beteckning och använder uttryck som ”av typen”,
”producerad som”, tillverkad som” etc. Det ska beaktas, om man samtidigt kontrollerar punkten
13.1 De allmänna märkningarna på förpackningarna.
Saker som ska kontrolleras:
Tillverkningen och förpackningen uppfyller kraven som ställts på den skyddade beteckningen som
beviljats livsmedlet i fråga. Kontrollen utförs så, att man jämför ingredienserna och metoderna som
används med den godkända produktspecifikationen för livsmedlet i fråga.
Av märkningarna på förpackningen av en produkt med skyddad beteckning framgår symbolen
(logon) för skyddad beteckning och den är korrekt till sin form, storlek och färg.
Märkningskraven som hänför sig till den skyddade beteckningen uppfylls, då en produkt med
skyddad beteckning använts som en ingrediens i ett annat livsmedel.
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Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

En produkt med skyddad beteckning tillverkas och förpackas enligt den
produktspecifikation, som registrerats för livsmedlet i fråga. Av märkningarna på
förpackningen framgår tydligt såväl livsmedlets registrerade beteckning som
korrekt symbol enligt systemet för skyddade beteckningar.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Tillverkningen och förpackningen av en produkt med skyddad beteckning sker
enligt den produktspecifikation, som registrerats för livsmedlet i fråga. Av
märkningarna på förpackningen framgår såväl livsmedlets registrerade
beteckning som korrekt symbol enligt systemet för skyddade beteckningar. I
märkningarna på förpackningen förekommer små missförhållanden, såsom att
- en för liten (under 15 mm eller på små förpackningar under 10 mm)
symbol
- tydligt nyansfel i symbolens färg
- fel i det frivilliga verbala omnämnandet. (I märkningarna på förpackningen
kan utöver symbolen också användas omnämnandet ”skyddad
ursprungsbeteckning”, ”skyddad geografisk beteckning” eller ”garanterad
traditionell specialitet” eller motsvarande förkortningar ”SUB”, ”SGB” eller
”GTS”. Motsvarande märkningar på producentlandets språk är också
tillåtna.)

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall rättas till
inom utsatt tid.
Tillverkningen och förpackningen av ett livsmedel sker inte enligt
produktspecifikationen. Exempel
- smöret som förutsatts ingå som ingrediens kan ha ersatts med vegetabilisk
olja
- utöver mjöl används flingor, men det har inte nämnts i specifikationen
- tillverkningsmetoden avviker något från den metod, som beskrivits i
produktspecifikationen
(steknings/gräddningstiden,
temperaturen,
tillverkningsförhållandena etc.)
- symbolen för skyddad beteckning har fel färgsättning eller så saknas
symbolen helt
- då ett livsmedel med skyddad beteckning ingår som en ingrediens i ett annat
livsmedel och detta nämnts i marknadsföringen eller i märkningarna på
förpackningen, används den skyddade beteckningen något felaktigt, såsom
att
 som ingrediens ingår också en annan ingrediens av samma typ, än
ingrediensen med skyddad beteckning (Kitkan viisas/siklöja från annat
håll eller Lapin Puikula/annan potatis)
 en ingrediens med skyddad beteckning ingår i receptet i en mängd, som
inte räcker för att väsentligt ge livsmedlet dess karaktär
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om livsmedlet som marknadsförs ges en bild av att det beviljats skyddad
beteckning

Företagaren har inte lämnat en sådan anmälan, som avses i § 54 e
Livsmedelslagen innan en produkt med skyddad beteckning släppts ut på
marknaden eller lämnat en anmälan om att tillverkningen av produkten
avbrutits eller om att tillverkningen av produkten upphört.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Tillverkningen och förpackningen av ett livsmedel avviker i hög grad från
produktspecifikationen. Exempel
- en råvara till ett livsmedel med skyddad ursprungsbeteckning härstammar
från annat håll än den region som nämnts i specifikationen eller så sker
produktionen eller förpackningen utanför den region som nämnts i
specifikationen
- den signifikanta produktionsfas som angetts i specifikationen på ett
livsmedel med skyddad geografisk beteckning sker på något annat håll än i
den region som nämnts i specifikationen
- receptet eller tillverkningssättet avviker väsentligt från det som beskrivits i
specifikationen
- i marknadsföringen eller märkningarna på förpackningen berättas att ett
livsmedel med skyddad beteckning ingår som ingrediens i ett livsmedel,
fastän så inte är fallet.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

-

-

-

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012
Kommissionens meddelande – Riktlinjer om märkningarna på livsmedel som innehåller produkter som
beviljats skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller skyddad geografisk beteckning (SGB) som
ingrediens (2010/C 341/03)
Livsmedelslagen 23/2006, 9, 54 d och 54 e §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1153/2014 om registrering av namnskyddade produkter och
anmälan om framställning av registrerade namnskyddade produkter
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 om tillämpningsföreskrifter för
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för
jordbruksprodukter och livsmedel
Eviras anvisning 17049/2: Anvisning om tillsynen över skyddade beteckningar på livsmedel
Europeiska
kommissionens
databas
DOOR:
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPfl
g3xbL2YphGT4k6zdWn34!-370879141 (länk även på Eviras webbplats:
www.evira.fi/Livsmedel/Tillverkning och försäljning/Information som som skall ges om livsmedel/
Påskrifter på förpackningar/EU:s system för namnskydd (Förteckning över produkter med skyddad
beteckning).

Uppdatering i version 2
- I att beakta -delen har tillsats omnämnande om förhandsanmälan
- I bör korrigeras -delen har som grund för bedömningen tillsatts företagarens förhandsanmälan om att
produkten släpps ut på marknaden, produktionen avbrutits eller produktionen upphört.
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12

Särskilda krav på enskilda livsmedel

12.4. Övriga produktspecifika krav (bär- och fruktberedningars
sammansättning och märkningar)
Att beakta:
Denna punkt kontrolleras, då förpackningar försetts med de allmänna märkningar för storhushåll
och slutkonsumenter, som förordningen om livsmedelsinformation (EPRf nr 1169/2011) förutsätter
och i sådana fall, då en företagare
 tillverkar, låter tillverka eller förpackar
 inför eller förmedlar (från inre marknaden eller tredje länder) följande förpackade livsmedel:
o sylt, gelé och marmelad
o juice och motsvarande beredningar.
Vi rekommenderar att punkterna 13.1. De allmänna märkningarna på förpackningarna och 13.2
Näringsdeklarationen samtidigt kontrolleras.
Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov, till exempel
av 1-3 förpackningar, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär, kontrollerar följande:
Kontroll av att de produktspecifika särskilda märkningarna överensstämmer med bestämmelserna
dvs. att märkningarna på förpackningen/etiketten är korrekta:
 produktens beteckning
 sammansättningen
 övriga märkningar som särskild lagstiftning förutsätter.
Överensstämmelsen med kraven kan verifieras till exempel:
 med granskning av påskrifterna, recepten och handlingarna
 vid behov med hjälp av analysintyg och/eller egenkontrollundersökningar.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Bär- och fruktberedningarnas sammansättning och märkningar överensstämmer
med kraven i lagstiftningen.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Bär- och fruktberedningarnas sammansättning och märkningarna som särskild
lagstiftning förutsätter överensstämmer huvudsakligen med kraven i
lagstiftningen. I märkningarna på förpackningarna förekommer små missförhållanden, såsom att:
- i märkningarna förekommer små brister som ändå inte förhindrar att man
försäkrar sig om att produkten överensstämmer med kraven.
- livsmedlets beteckning överensstämmer inte helt med lagstiftningen
- frukt- och grönsaksjuice saknar utspädningsanvisning (om avsedd att
användas utspädd).
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall rättas till
inom utsatt tid.
I märkningarna förekommer väsentliga fel eller brister, såsom att:
- recepten inte är uppdaterade eller i användning
- beteckningen är vilseledande
- sylt saknar omnämnande om bärhalten eller så är omnämnandet felaktigt
- sylt saknar omnämnande om halten totalsocker eller så är omnämnandet
felaktigt
- juice saknar omnämnandet ”framställd av koncentrat” eller ”delvis framställd
av koncentrat”
- i fruktjuice har tillsatts socker i strid mot lagstiftningen
- omnämnandet om en safts juicehalt saknas.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Märkningarna saknas helt och hållet eller så kräver fel omedelbar tillrättaläggelse
eller återkallelse, såsom:
- produktförfalskningar

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet:
-

-

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna
Rådets direktiv om sylt, gelé och marmelad samt sötad kastanjepuré avsedda som livsmedel
(2001/113/EG)
Rådets direktiv om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel (2001/112/EG)
Livsmedelslagen 23/2006, 1, 2 och 9 §
Handels- och industriministeriets förordning (474/2003) om sylt av frukt, gelé och marmelad samt vissa
andra produkter, 3 §, 5 § och 6 § jämte bilagorna 1-3.
Jord- och skogsbruksministeriets förordning (662/2013) om fruktjuice och vissa liknande produkter, 3 §, 6 §
och 7 § jämte bilagorna 1-3
Jord- och skogsbruksministeriets förordning (264/2012) om krav i fråga om vissa livsmedel, 8 och 9 §
Eviras anvisning 17021/3: Bär- och fruktprodukters sammansättning och förpackningspåskrifter
instruktion till tillsynsutövare och företagare.
Eviran ohje 17072/2. Hedelmä- ja kasvistäysmehujen sekä tiettyjen vastaavien valmisteiden koostumus
ja pakkausmerkinnät – ohje valvojille ja toimijoille
Eviras anvisning 17068/1: Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille (Handbok
om livsmedelsinformation till livsmedelstillsynsutövare och livsmedelsföretagare)
Eviras anvisning 17055/1: Anvisning om tillsynen över märkningar och påskrifter på förpackningarna

Uppdatering version 2:
- Eviras förra anvisning (17021/2 del 1 och 2) som gäller Bär- och fruktprodukters sammansättning och
förpackningspåskrifter instruktion till tillsynsutövare och företagare har ersatts med den uppdaterade
anvisningen 17021/3 (sylt, gele, marmelad) och 17072/2 (juice och övriga motsvarande produkter).
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13

Informationen som skall ges om livsmedel

13.1 De allmänna märkningarna på förpackningarna
Att beakta:
Denna punkt kontrolleras, då förpackningar försetts med de allmänna märkningar för storhushåll och
slutkonsumenter, som förordningen om livsmedelsinformation (EPRF nr 1169/2011, JSMf 834/2014)
förutsätter och i sådana fall, då en företagare
 tillverkar, låter tillverka och/eller förpackar livsmedel
 förmedlar (såsom en agenturfirma), inför och/eller saluhåller förpackade livsmedel som man
själv infört (från inre marknaden eller tredje länder)
 saluhåller förpackade livsmedel som distansförsäljning
 saluhåller livsmedel oförpackade i en butik
 saluhåller/serverar måltider oförpackade på ett serveringsställe i storhushåll.
Vi rekommenderar att punkterna 10.1 Åtskiljandet och korskontaminationen, 13.2
Näringsdeklarationen och 13.4 Märkningarna som särskild lagstiftning om kött och 13.5
Märkningarna som särskild lagstiftning om fiskeri- och vattenbruksprodukter förutsätter samtidigt
kontrolleras.
Ursprungsmärkningarna på nötkött och köttfärs gjord på nötkött jämte fiskeri- och vattenbruksprodukter har behandlats som en egen punkt i punkt 13.4 och 13.5.

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov (till exempel
av 1-3 förpackningar och/eller lösviktspartier, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär)
kontrollerar följande:
Överensstämmelsen med kraven kan verifieras till exempel:
 med granskning av påskrifterna, recepten och handlingarna
 vid behov med hjälp av analysintyg och/eller egenkontrollundersökningar.
1. Kontroll av att märkningarna överensstämmer med bestämmelserna dvs. att märkningarna på
förpackningen/etiketten formellt är korrekta:
 märkningarna är lätta att läsa (x-höjden är minst 1,2 mm; undantag x-höjden minst 0,9 mm,
då förpackningens största yta är mindre än 80 cm2)
 de obligatoriska märkningarna är på finska och svenska (på produkter som saluhålls i
enspråkiga kommuner räcker det med märkningar på ett språk)
 obligatoriska märkningar på förpackningarna som artikel 9 i förordningen om livsmedelsinformation förutsätter är:
a) livsmedlets beteckning
b) ingrediensförteckningen
c) de ämnen i ingrediensförteckningen som orsakar allergi eller intolerans och som
framhävts (förordningen om livsmedelsinformation, bilaga II)
d) mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser (vid behov)
e) livsmedlets nettokvantitet
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f)

datumet för minsta hållbarheten (bäst före) eller sista förbrukningsdagen och vid
behov frysningsdatumet
g) särskilda villkor för förvaring och/eller användning (vid behov)
h) livsmedelsföretagarens namn eller firmanamn och adress
i) ursprungslandet eller härkomstplatsen vid behov (i enlighet med artikel 26
förordningen om livsmedelsinformation)
j) bruksanvisning (vid behov)
k) dryckers faktiska alkoholhalt i volymprocent, om alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent)
Vid behov ska förpackningen dessutom vara märkt med:
 mängden koksalt och märkningen kraftigt saltat, att joderat salt använts, att det i
ingrediensförteckningen angetts
 ett identifieringsmärke på produkter av animaliskt ursprung.
Märkningarna är formellt korrekt gjorda enligt bestämmelserna och tillsatserna har till exempel
angetts såväl med gruppnamnet som med tillsatsens namn eller E-kod och allergenerna har
framhävts i ingrediensförteckningen.
Livsmedel som saluhålls i lösvikt på ett detaljhandelsställe:
a) livsmedlets beteckning
b) ämnena och produkterna som orsakar allergi och intolerans
c) ingredienserna
d) ursprungslandet eller härkomstplatsen (på motsvarande sätt som för förpackade
livsmedel)
e) bruks- och förvaringsanvisningar (vid behov)
Utöver dessa mängden fett och salt i ostar, korvar och andra köttberedningar som används som
pålägg jämte mängden salt i matbröd.
Livsmedel som saluhålls/serveras i lösvikt på ett serveringsställe:
a) livsmedlets beteckning
b) ämnena och produkterna som orsakar allergi och intolerans
c) ursprungslandet eller härkomstplatsen (på motsvarande sätt som för förpackade
livsmedel)
Ovan nämnda information om oförpackade livsmedel kan på ett detaljhandelsställe och i ett
storhushåll även ges muntligen förutsatt att det på en affisch eller något annat liknande i
livsmedlets närhet anges att personalen på begäran ger denna information. Informationen ska
då ges i skriftlig eller elektronisk form.
Den obligatoriska informationen om livsmedel som saluhålls i lösvikt ska ges åtminstone på
finska eller svenska.
Förpackade livsmedel i distansförsäljning (förordningen om livsmedelsinformation artikel 14)
Alla allmänna märkningar på förpackningarna utom minsta hållbarhetstiden eller sista
förbrukningsdagen (eller frysningsdatumet och partiidentifikationen) ska vara tillgängliga innan
köpet avslutas och de ska finnas på stödmaterialet för distansförsäljningen eller tillhandahållas
på andra lämpliga sätt som tydligt identifieras av livsmedelsföretagaren. All obligatorisk
information ska vara tillgänglig när varan levereras.
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2. Kontroll av att märkningarna är korrekta genom granskning av recepten beaktande råvarorna
som använts och/eller produktspecifikationerna:
 recepten är uppdaterade och de följs i produktionen
 recepten/tillverkningen/den färdiga produkten överensstämmer med varandra
 livsmedlets beteckning har bildats på rätt sätt
 använda ingredienser har nämnts i ingrediensförteckningen
 sammansatta ingredienser har preciserats på rätt sätt i ingrediensförteckningen
 ingredienserna som orsakar allergi och intolerans har angetts
 ingrediensernas ordningsföljd är korrekt
 den angivna mängden av ingredienserna är korrekt
 livsmedlets ursprung har angetts på korrekt sätt
 användningen av påståenden (såsom laktosfritt, glutenfritt, mjölkfritt eller utan tillsatser) är
berättigad.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Ovan nämnda märkningar på förpackningarna överensstämmer med ovan
nämnda krav i lagstiftningen. Märkningarna är lätta att få syn på.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Verksamheten har till huvuddelen förverkligats i enlighet med ovan nämnda krav
i lagstiftningen. I märkningarna på förpackningarna förekommer små missförhållanden, såsom att:
- mängdordningen i ingrediensförteckningen är inkorrekt
- vattnet som använts har inte angetts i ingrediensförteckningen (vattnet
behöver inte anges, om mängden är mindre än 5 % i slutprodukten, med
undantag för kött, köttberedningar, obearbetade fiskeriprodukter och
obearbetade musslor)
- gruppnamnet för en tillsats saknas eller är felaktigt.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall rättas till
inom utsatt tid.
I märkningarna förekommer flera väsentliga fel och/eller brister, såsom att:
- livsmedlets beteckning är vilseledande
- märkningen om ursprungslandet/regionen saknas eller är felaktig
- märkningen bäst före saknas eller är felaktig
- mängden av en framhävd ingrediens saknas
- på förpackningen har inte angetts tillsatser som produkten innehåller, fastän
de har en teknologisk inverkan på slutprodukten
- påståendet utan tillsatser eller laktosfritt är felaktigt

Föredragen av

Tuulikki Lehto

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/version
Tagen i bruk

13.1
4/4
10241 / 3
1.1.2017

Livsmedelssäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda och godkända livsmedelslokaler

-

DÅLIG

det använda receptet motsvarar inte märkningarna på förpackningen

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Märkningarna saknas helt och hållet eller så kräver fel omedelbar tillrättaläggelse
eller återkallelse, såsom:
- mycket otydliga, oläsliga märkningar på förpackningen
- allergener har inte angetts
- nödvändig varningsmärkning eller bruksanvisning saknas, vilket orsakar en
allvarlig hälsofara
- sista förbrukningsdagen saknas eller är felaktig (till exempel fel månad eller
år)
- förvaringsanvisningen saknas eller är felaktig (mikrobiologiskt lättfördärvliga
livsmedel)
- krävda finsk- och svenskspråkiga märkningar saknas
- påståendet glutenfritt är vilseledande.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

-

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, artikel 17 - 19
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler
för livsmedel av animaliskt ursprung, artikel 5 och bilaga II (Avsnitt I)
Livsmedelslagen 23/2006, 1, 2 och 9 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning (795/2014) om livsmedelshygienen i anläggningar, bilaga
2, kapitel 9 (punkt 9.3)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning (834/2014) om tillhandahållande av livsmedelsinformation till
konsumenterna
Jord- och skogsbruksministeriets förordning (1010/2014) om att märka vissa livsmedel som kraftigt saltade
Eviras anvisning 17068/1: Handbok om livsmedelsinformation till livsmedelstillsynsutövare och
livsmedelsföretagare
Eviras anvisning 17055/1: Anvisning om tillsynen över märkningar och påskrifter på förpackningarna
Eviras anvisning 17050/1: Nordiska projektet för kontroll av allergenmärkningar. Riksprogrammet för
livsmedelstillsynen (EVO 2011).

Uppdateringar i version 3:
- Lagstiftningen som upphävts t.o.m. 13.12.2016 har avlyfts.
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13

Informationen som skall ges om livsmedel

13.2 Näringsdeklarationen
Att beakta:
Denna punkt kontrolleras, då förpackningar försetts med de allmänna märkningar för storhushåll och
slutkonsumenter, som förordningen om livsmedelsinformation (EPRF nr 1169/2011. JSMf 834/2014)
förutsätter och i sådana fall, då en företagare
 tillverkar, låter tillverka och/eller förpackar livsmedel
 förmedlar (såsom en agenturfirma), inför och/eller saluhåller förpackade livsmedel som man
själv infört (från inre marknaden eller tredje länder)
 saluhåller förpackade livsmedel som distansförsäljning.
Den näringsdeklaration, som förordningen om livsmedelsinformation förutsätter, är obligatorisk på
så gott som alla livsmedel förpackats från och med 13.12.2016. Om produkterna förpackats från och
med 13.12.2014 och de frivilligt försetts med näringsdeklarationer eller förpackningarna försetts med
närings- och hälsopåståenden eller livsmedlen berikats med vitaminer och/eller mineralämnen, ska
näringsdeklarationerna följa förordningen om livsmedelsinformation (dietiska produkter undantagna
fram till juli 2016; efter det livsmedel för särskilda grupper) (Sådana näringsdeklarationskrav som
avses i förordningen om livsmedelsinformation tillämpas inte på kosttillskott, naturliga mineralvatten,
källvatten och krävs inte heller för de livsmedel som räknats upp i bilaga V till förordningen om
livsmedelsinformation.)
Vi rekommenderar att punkten 13.1. De allmänna märkningarna på förpackningarna samtidigt
kontrolleras.
Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov (till exempel
av 1-3 förpackningar och/eller lösviktspartier, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär)
kontrollerar följande:
Överensstämmelsen med kraven kan verifieras till exempel:
 med granskning av påskrifterna, recepten och handlingarna
 vid behov med hjälp av analysintyg och/eller egenkontrollundersökningar.
1. Kontroll av att märkningarna överensstämmer med bestämmelserna dvs. att
näringsdeklarationen formellt är korrekt på förpackningen/etiketten:
 det är möjligt att utan möda läsa märkningen (x-höjden i allmänhet minst 1,2 mm)
 märkningen har gjorts på finska och svenska (på produkter som saluhålls i enspråkiga
kommuner räcker det med märkningar på ett språk)
 näringsdeklarationen har angetts per 100 g eller 100 ml av livsmedlet
 den obligatoriska näringsdeklarationen inbegriper följande information: energi kJ/kcal, fett
(g), mättade fetter (g), kolhydrater (g), sockerarter (g), protein (g) och salt (g)
 märkningen har gjorts formellt korrekt enligt bestämmelserna, man har till exempel angett
de näringsämnen, som får anges i den egentliga näringsdeklarationen (förordningen om
livsmedelsinformation, bilaga XV)
 vitaminerna och mineralämnena har angetts både som mängd och som %-andelar av det
dagliga referensintaget (förordningen om livsmedelsinformation, bilaga XIII)
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ordningsföljden i vilken näringsämnena
livsmedelsinformation, bilaga XV).

ska

anges

följs

(förordningen

om

Om information i den obligatoriska näringsdeklarationen upprepas frivilligt, ska kraven i
artiklarna 30.3 och 22.2 i förordningen om livsmedelsinformation följas.
Förpackade livsmedel i distansförsäljning (förordningen om livsmedelsinformation artikel 14)
Näringsdeklarationen, såsom alla allmänna märkningar på förpackningarna utom minsta
hållbarhetstiden/sista förbrukningsdagen (eller frysningsdatumet och partiidentifikationen) ska
vara tillgängliga innan köpet avslutas och de ska finnas på stödmaterialet för distansförsäljningen
eller tillhandahållas på andra lämpliga sätt som tydligt identifieras av livsmedelsföretagaren. All
obligatorisk information ska vara tillgänglig när varan levereras.

2. Kontroll av att märkningarna är korrekta genom granskning av recepten beaktande råvarorna
som använts och/eller produktspecifikationerna:
 recepten är uppdaterade och de följs
 de angivna näringsämnenas mängder bygger på uträkningar eller laboratorieresultat eller
på andra grundade allmänt kända och godtagna uppgifter
 saltet räknas ut och bestäms via natriumet (salt = natrium x 2,5). I mängden natrium beaktas
då såväl det naturliga natriumet som erhålls via ingredienserna som natriumet som
härstammar från koksaltet.
 har vitaminerna och mineralämnena som livsmedlet innehåller märkts ut korrekt.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Ovan nämnda näringsdeklaration överensstämmer med de ovan nämnda kraven
i lagstiftningen. Märkningarna är lätta att få syn på.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Verksamheten har till huvuddelen förverkligats i enlighet med ovan nämnda krav
i lagstiftningen. I näringsdeklarationen förekommer små missförhållanden, såsom
att:
- i näringsdeklarationen förekommer små fel som ändå inte hindrar att man
försäkrar sig om att produkten överensstämmer med kraven, näringsvärdena
har till exempel angetts i en helt annan ordningsföljd än vad förordningen
förutsätter.
- mängden energi har angetts enkom i kilokalorier eller kilojoule.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall rättas till
inom utsatt tid.
I märkningarna förekommer väsentliga fel och/eller brister, såsom att:
- det använda receptet motsvarar inte märkningarna på förpackningen
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DÅLIG

näringsdeklaration på finska och svenska saknas
näringsdeklarationen är otydlig och oläslig
sådana näringsämnen, som inte får anges, har angetts

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Missförhållandena som hänför sig till näringsdeklarationen medför ingen
omedelbar fara med tanke på livsmedelssäkerheten och vilseleder inte heller
allvarligt konsumenten. Av den orsaken ges vitsordet Dålig i det fall, att vitsordet
Bör korrigeras getts upprepade gånger och missförhållandet inte rättats till inom
utsatt tid.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

-

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, artikel 17 - 19
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna, artikel 8, 29 – 35 och bilaga V
Livsmedelslagen 23/2006, 1, 2 och 9 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till
konsumenterna (834/2014), 4 §
Eviras anvisning 17068/1: Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille
(Handbok om livsmedelsinformation till livsmedelstillsynsutövare och livsmedelsföretagare)
Eviras anvisning 17055/1: Anvisning om tillsynen över märkningar och påskrifter på förpackningarna
Europeiska kommissionens vägledning (December 2012): Vägledning för behöriga myndigheter om
tillsynen över att följande EU-lagstiftning följs

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_legislation_guidance_methods_2012_en.pdf

Uppdateringar i version 3:
- Punkten Att beakta har kompletterats med orden ”efter det livsmedel för särskilda grupper”.
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13 Informationen som skall ges om livsmedel
13.3 Marknadsföringen (närings- och hälsopåståendena)
Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare använder närings- och hälsopåståenden i märkningarna
på förpackningarna till, i presentationen av eller i reklamen för livsmedel denna tillverkat, låtit
tillverka, infört (från inre marknaden eller tredje länder), förpackat och/eller förmedlat (såsom
agenturverksamhet).
I butiker, på distansförsäljnings- och serveringsställen kontrolleras denna punkt endast i fråga om
de marknadsföringsmaterial och märkningar på förpackningarna, som företagaren själv svarar för
 butiken, distansförsäljnings- eller serveringsstället svarar för de närings- och
hälsopåståenden som används i det marknadsföringsmaterial man själv producerat,
 butiken, distansförsäljnings- och serveringsstället svarar för närings- och
hälsopåståendena som förekommer i märkningarna på förpackningarna till de livsmedel
man själv tillverkar, låter tillverka, inför (från inre marknaden eller tredje länder), förpackar
eller förmedlar (såsom agenturverksamhet).
Kontrollerna gäller enbart sådana närings- och hälsopåståenden, som framförs frivilligt, inte till
exempel de obligatoriska märkningarna på förpackningarna, som kontrolleras i punkt 13.1 De
allmänna märkningarna på förpackningarna. Vi rekommenderar att denna punkt och punkten 13.2
Näringsdeklarationen kontrolleras samtidigt så, att det säkerställs att de överensstämmer med
bestämmelserna.

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov kontrollerar
närings- och hälsopåståendena som använts på 1-3 produkter och märkningarna på förpackningen
som hänför sig till dessa beaktande verksamhetens karaktär och omfattning.
Under kontrollen beaktas de märkningar på förpackningarna och det marknadsföringsmaterial,
som företagaren vid kontrolltidpunkten använder, såsom radio- och tv-reklamer, broschyrer,
tidningar, böcker, varukataloger, postorderkataloger, webbsidor, social media (såsom Facebook,
Twitter, Pinterest, YouTube), utrop i köpcentra, hyllmärkningar, framlagt material etc.
Kontrollera att närings- och hälsopåståendena som framförts i märkningarna på förpackningen till, i
presentationen av eller i marknadsföringsmaterialet för ett livsmedel:


är sanningsenliga och inte är vilseledande (förordningen om livsmedelsinformation artikel
7.1, allmänna livsmedelsförordningen artikel 16),



inte är förbjudna
- inte är sådana medicinska påståenden, som enligt 9 § livsmedelslagen är förbjudna


-

hänför sig till förebyggande, behandling eller botande av människors sjukdomar

inte är sådana påståenden som enligt artikel 3 i förordningen om påståenden är
förbjudna
Påståendet får inte:
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-

vara felaktigt, tvetydigt eller vilseledande
föranleda tvivel om andra livsmedels säkerhet och/eller näringsmässiga lämplighet,
uppmuntra eller tolerera överkonsumtion av ett livsmedel eller
ange, låta förstå eller antyda att en balanserad och varierad kost inte kan ge lämpliga
mängder av näringsämnen i allmänhet,
hänvisa till sådana förändringar av de fysiologiska funktionerna, som skulle kunna ge
upphov till eller utnyttja rädsla hos konsumenterna.

inte är sådana påståenden som enligt artikel 12 i förordningen om påståenden är
förbjudna
Påståenden, som:





ger intryck av att hälsan skulle kunna påverkas negativt om man inte konsumerar
livsmedlet,
hänvisar till hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i vikt eller
hänvisar till rekommendationer av enskilda läkare eller fackmän på hälsoområdet och
andra sammanslutningar som inte avses i artikel 11.



är godkända på det sätt som avses i förordningen om påståenden och hör till antingen
- de godkända näringspåståendena i bilagan till förordningen om påståenden eller till
den förteckning över godkända hälsopåståenden som avses i artikel 10,
- den s.k. väntelistan i väntan på att EFSA slutför sin vetenskapliga bedömning
och/eller kommissionens beslut (gäller endast sådana hälsopåståenden som lämnats in för
bedömning före 2008) eller
- påståendena, för vilka det fastställts en övergångstid och som således inte längre
får användas efter att övergångstiden löpt ut.



allmänna uttryck, bilder, symboler, grafik, varunamn, varumärken etc. som ska betraktas
som påståenden har beaktats och intill eller efter dem följer ett enskilt godkänt näringseller hälsopåstående,



förutsättningarna för användningen av närings- och hälsopåståendena uppfylls
- ämnet som påståendet gäller ingår i en tillräcklig mängd i livsmedlet och det kan
verifieras till exempel



-

med granskningar av påskrifterna, recepten och handlingarna eller
vid behov med hjälp av analysresultat och/eller egenkontrollundersökningar

mängden av det ämne, som påståendet gäller har angetts i näringsdeklarationen
eller i samma synfält som denna eller bland de ämnen som kännetecknar ett
kosttillskott.



ämnet som påståendet gäller används i rätt produktkategori och



i samband med att ett hälsopåstående framförs har gjorts de tilläggsmärkningar som
förordningen om påståenden förutsätter
- artikel 10(2) a) – Ett uttalande om vikten av en mångsidig och balanserad kost och
en hälsosam livsstil.
- artikel 10(2) b) – Den mängd livsmedel och det konsumtionsmönster som krävs för
att den påstådda gynnsamma effekten ska uppnås.
- i tillämpliga fall artikel 10(2) c) – Ett konstaterande riktat till personer som bör
undvika att använda produkten.
- i tillämpliga fall 10(2) d) – En lämplig varning i fråga om produkter som vid
överdriven konsumtion kan utgöra en hälsorisk.
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-

hälsopåståenden som gäller minskad sjukdomsrisk åtföljs av en sådan
tilläggsmärkning som avses i artikel 14(2):En mängd riskfaktorer finns för den
sjukdom som påståendet avser och en ändring av någon av dessa riskfaktorer kan,
men behöver inte ha en gynnsam effekt.
Verksamheten motsvarar kraven.

UTMÄRKT

Närings- och hälsopåståendena har använts i enlighet med ovan nämnda krav

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Närings- och hälsopåståendena har huvudsakligen använts i enlighet med ovan
nämnda krav. Små missförhållanden är till exempel:
- närings- och hälsopåståendena som använts är godkända, men de använda
formuleringarna betyder inte helt samma sak som de ursprungliga godkända
påståendena,
- intill eller efter ett allmänt uttryck, en bild, en symbol, en grafik, ett varunamn
eller ett varumärke som ska betraktas som påstående följer inte något enskilt
godkänt påstående
- mängden av det ämne som påståendet gäller har angetts på annat håll än i
näringsdeklarationen eller i samma synfält som denna eller för ett
kosttillskotts del på annat håll än bland de ämnen som kännetecknar
kosttillskottet,
- tilläggsmärkningarna som avses i artikel 10(2) a-b och som krävs i samband
med att ett hälsopåstående framförs har gjorts, men de är bristfälliga eller
- tilläggsmärkningen som avses i artikel 14(2) och användning av ett
hälsopåstående om minskad sjukdomsrisk förutsätter har gjorts, men den är
bristfällig.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall rättas till
inom utsatt tid.
Närings- och hälsopåståendena används inte i enlighet med ovan nämnda krav
utan i användningen förekommer väsentliga missförhållanden, såsom att:
- man använder ickegodkända närings- och hälsopåståenden,
- man använder sådana förbjudna påståenden, som avses i artikel 3 eller
artikel 12,
- man använder sådana allmänna uttryck, bilder, symboler, grafik, varunamn
eller varumärken, som ska betraktas som påståenden, som inte motsvaras
av något enskilt godkänt påstående (ändå beaktande övergångstiden som
avses i artikel 28(2) för varumärken och varunamn som existerat före
1.1.20015),
- förutsättningarna för en användning av påståendena uppfylls inte, en produkt
innehåller till exempel inte tillräckligt av det ämne, som påståendet gäller,
- mängden av det ämne, som påståendet gäller har inte angetts i
näringsdeklarationen eller i samma synfält som denna eller för kosttillskotts
del bland de ämnen som kännetecknar kosttillskottet.
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DÅLIG

tilläggsmärkningarna som avses i artikel 10(2) a-b och som krävs i samband
med att ett hälsopåstående framförs saknas helt eller så har
tilläggsmärkningarna som avses i artikel 10(2) c-d gjorts, men de är
bristfälliga eller
hälsopåståenden som gäller minskad sjukdomsrisk åtföljs inte av en sådan
tilläggsmärkning som avses i artikel 14(2).

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
I användningen av närings- och hälsopåståenden förekommer sådana fel, som
kräver omedelbar tillrättaläggelse och i vissa fall återkallelse.
Sådana missförhållanden som kräver omedelbar tillrättaläggelse är till exempel
att:
- om ett livsmedel framförs medicinska påståenden som strider mot 9 §
livsmedelslagen 23/2006 eller
- tilläggsmärkningarna som avses i artikel 10(2) c-b och som krävs i samband
med att ett hälsopåstående framförs saknas helt i bruksanvisningarna eller
varningsmärkningarna.
I marknadsföringen av livsmedel förekommer fel som kräver återkallelse, såsom
att:
- vid marknadsföring av ett livsmedel används sådana medicinska
påståenden, som kan äventyra konsumentens hälsa till exempel på grund av
att livsmedlet marknadsförs för behandling av en viss sjukdom och man kan
misstänka att korrekt läkemedelsbehandling på grund av marknadsföringen
ersätts med intag av livsmedlet.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sia ändringar):
-

-

-

-

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och
hälsopåståenden om livsmedel (=förordningen om påståenden)
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna (=förordningen om livsmedelsinformation), artikel 7.1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (=allmänna livsmedelsförordningen), artikel 16
Livsmedelslagen 23/2006 9 §
Kommissionens register över godkända hälsopåståenden http://ec.europa.eu/nuhclaims/
Europeiska myndighetens för livsmedelssäkerhet EFSA:s register över frågor om hälsopåståenden
under bedömning
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionsListLoader?panel=NDA&foodsectorarea
=26
Kommissionens vägledning (December 2012): Vägledning för behöriga myndigheter om tillåtna
avvikelser för näringsvärden som deklarerats på förpackningarna och om tillsynen över dem
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_december_2012_sv.p
df
Eviras anvisning 17052/3: Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden
Eviras anvisning 17060/1: Anvisning om tillsynen över näringspåståenden och hälsopåståenden
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Eviras anvisning 17065/1: Blankett för kontroll av hälsopåståenden
Eviras anvisning 17068/1: Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille (Handbok
om livsmedelsinformation till livsmedelstillsynsutövare och livsmedelsföretagare)
Eviras anvisning 17055/1: Anvisning om tillsynen över märkningar och påskrifter på förpackningarna
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13.4 Märkningarna som särskild lagstiftning om kött förutsätter
(Nötkött, svinkött, får- och getkött och fjäderfäkött jämte malet kött som
innehåller sådant kött)
Att beakta:
Denna punkt kontrolleras, då det rör sig om följande livsmedel:
 nötkött eller en nötköttsprodukt eller malet kött av nöt (färskt/kylt/fryst)
 svinkött, får- och getkött och fjäderfäkött eller malet kött från sådana djur (färskt/kylt/fryst)
och då de allmänna märkningarna på förpackningarna gjorts för storhushåll och
slutkonsumenter på det sätt som förordningen om livsmedelsinformation (EPRf nr 1169/2011,
JSMf 834/2014 förutsätter i sådana fall, då företagaren
 tillverkar, låter tillverka och/eller förpackar livsmedel
 förmedlar (såsom en agenturfirma) inför och/eller saluhåller förpackade livsmedel som
han själv infört (från den inre marknaden eller tredje länder
 saluhåller förpackade livsmedel som distansförsäljning
 saluhåller livsmedel oförpackade i en butik.
Kontrollen gäller särskilt informationen om ursprungslandet för nötkött, får- och getkött och
fjäderfäkött jämte malet kött som innehåller kött från sådana djur och informationen om
sammansättningen hos malet kött som industrin förpackar.
Med märkning av nötkött avses att slaktkropparna och kvartsparterna, emballaget eller
förpackningen till styckat kött och malet kött av nöt förses med märkningar och att oförpackat
nötkött då det saluhålls i lösvikt i detaljhandeln märks. Mellangärdet och tuggmusklerna hör till
skelettmuskulaturen. Utanför författningarna om märkning av nötkött faller bl.a. fettet som
avlägsnats från slaktkroppen före vägningen, muskulaturen från huvudet (annan än
tuggmusklerna), organen, tungan och muskulaturen i främre knäets hasled och svansen.
Författningarna om märkning av nötkött liksom också svinkött, får- och getkött och fjäderfäkött
gäller inte köttberedningar och köttprodukter.
I övrigt ska man i informationen som ska ges om kött och malet kött tillverkat av sådant vid
lösviktsförsäljning och i märkningarna på förpackningen följa det som förutsätts anges i den
allmänna lagstiftningen om märkningar på förpackningar.
Vi rekommenderar att punkterna 8.5 Tillverkningen av köttfärs och köttberedningar, 13.1 De
allmänna märkningarna på förpackningarna, 16.2 Märkningen av nötkött och nötköttets spårbarhet
och 16.8 Svin-, fjäderfä-, får- och getköttets spårbarhet samtidigt kontrolleras.
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Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov kontrollerar
(t.ex. 1 – 3 olika produkters förpackningar och/eller partier som saluhålls i lösvikt beaktande
verksamhetens karaktär och omfattning) följande saker:
Överensstämmelsen med kraven, som kan verifieras till exempel med
 kontroller av märkningarna på förpackningarna, recepten och handlingarna
 vid behov med hjälp av analysresultat och/eller egenkontrollundersökningar.
1. Att ursprungsmärkningarna på förpackat och styckat nötkött eller en nötköttsprodukt
eller malet kött som innehåller nötkött överensstämmer med kraven, obligatoriska
märkningar är:
 partikoden
 ursprungsmärkningen
 märkningen slaktat i (malet kött: slakteriets godkännandenummer märks inte ut)
 märkningen styckat i (endast för styckat kött)
 märkningen tillverkat i (endast malet kött: den tillverkande anläggningens godkännandenummer märks inte ut).
2. Att ursprungslandet (eller härkomstorten) för förpackat svinkött, får- och getkött och
fjäderfäkött (färskt, kylt, fryst) och malet kött som innehåller kött från sådana djur anges
 Om ett djur är fött, uppfött och slaktat i ett och samma land, kan köttets ursprungsland
(eller härkomstort) anges med en enda märkning: ”Ursprung i: medlemsstatens eller tredje
landets namn och utöver det partikoden (partiidentifikationen)
 Annars följs vid angivandet av ursprungsinformationen det angivningssätt som nämnts i
artikel 5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013, ”Uppfött i: (namnet
på medlemsstaten eller tredje landet)”, ”Slaktat i: (namnet på medlemsstaten eller tredje
landet)” och ”partikoden”.
 I fråga om malet kött tillämpas de märkningar, som fastställts i artikel 7 i kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013.
3. Särskilda märkningar om sammansättningen hos malet kött
Förpackat malet kött ska vara försett med följande särskilda märkningar (EPRf nr 1169/2011,
bilaga VI, del B):
 ”fetthalt lägre än...”,
 ”förhållande mellan kollagen och köttprotein lägre än...”.
I anläggningen utövas tillsyn över det malda köttets sammansättning (fetthalten och
förhållandet mellan kollagen och köttprotein) så, att man kan försäkra sig om att benämningen
på det malda köttet är riktig:
 magert malet kött (fetthalt ≤ 7 %, förhållande mellan kollagen och köttprotein ≤ 12
%),
 malet nötkött (fetthalt ≤ 20 %, förhållande mellan kollagen och köttprotein ≤ 15 %),
 malet kött som innehåller griskött (fetthalt ≤ 30 %, förhållande mellan kollagen och
köttprotein ≤ 18 %),
 malet kött av andra djurarter (fetthalt ≤ 25 %, förhållande mellan kollagen och
köttprotein ≤ 15 %).
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Det räcker som bevis att företagaren uppvisar en recepträkning som bygger på allmänt kända
fett och kollagenhalter i nöt- och svinkött som använts i till exempel malet svin/nötkött.
4. Nötkött, svinkött, får- och getkött och fjäderfäkött som införs från tredje länder förses,
om all ursprungsinformation inte är tillgänglig eller om endast en del av informationen
är tillgänglig, med följande märkningar:
 Uppfött i: icke-EU-land
 Slaktat i: (Namnet på tredje landet, där djuret slaktats).
5. Oförpackat nötkött och svinkött, får- och getkött och fjäderfäkött (färskt, kylt, fryst) som
ska saluhållas i serviceförsäljning eller malet kött som innehåller sådant kött:
 I omedelbar närhet av nötkött och malet kött tillverkat av sådant kött som saluhålls i lösvikt
ska på ett synligt sätt till exempel på en separat tavla ges motsvarande
ursprungsinformation som på köttförpackningar med undantag för slakteriernas och
styckningsanläggningarnas godkännandenummer för nötköttets del.
 I omedelbar närhet av svinkött, får- och getkött och fjäderfäkött jämte malet kött tillverkat
av kött från sådana djur ska på ett synligt sätt till exempel på en separat tavla ges
motsvarande ursprungsinformation som den som krävs för förpackade produkter.
Informationen kan också ges muntligen förutsatt att konsumenten på det ställe där
livsmedlet överlåts tydligt och på ett lätt varseblivet sätt informeras om att informationen
på begäran tillhandahålls av personalen. Informationen ska vara tillgänglig för personalen
och tillsynsmyndigheten i skriftligt eller elektroniskt format på det ställe där livsmedlet
överlåts.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Ovan nämnda märkningar överensstämmer med kraven i den ovan nämnda
lagstiftningen. Märkningarna är lätta att få syn på.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten
Verksamheten har till huvuddelen förverkligats i enlighet med de ovan nämnda
kraven i lagstiftningen. I märkningarna förekommer små missförhållanden såsom
att:
- i ursprungsmärkningarna förekommer små brister, som ändå inte hindrar att
man kan försäkra sig om att märkningarna överensstämmer med kraven.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
I märkningarna förekommer flera väsentliga fel och/eller brister, såsom att:
- otydliga eller för små ursprungsmärkningar
- ursprungsmärkningen saknas
- i de obligatoriska särskilda märkningarna förekommer flera väsentliga brister
- malet kött som industrin förpackat saknar märkningen ”fetthalt lägre än...”
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-

DÅLIG

och/eller ”förhållande mellan kollagen och köttprotein lägre än...”
fetthalten eller förhållandet mellan kollagen och köttprotein i malet kött
överstiger gränsvärdet
i informationen om sammansättningen hos kött som benämnts malet kött
förekommer brister.

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller väsentligt vilseleder konsumenten eller företagaren har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Märkningarna saknas helt eller så kräver felen omedelbart tillrättaläggande eller
omedelbar återkallelse, såsom att:
- produktens beteckning har angetts fel på ett vilseledande sätt
- produktens ursprung har angetts fel på ett vilseledande sätt.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet:
-

-

-

-

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna, artikel 17 och 26 och bilaga VI, del B
Kommissionens förordning (EG) nr 1825/2000 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 när det gäller märkning av nötkött och
nötköttsprodukter
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för
identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013 om tillämpningsföreskrifter för
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 vad gäller angivande av
ursprungsland eller härkomstplats för färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä
Livsmedelslagen (23/2006) 1, 2 och 9 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av nötkött 434/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om saluföring av kalvkött 435/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till
konsumenterna 834/2014
Eviras anvisning 16024/1: Märkning och spårning av nötkött
Eviras anvisning 17068/1: Handbok om livsmedelsinformation för livsmedelstillsynsmyndigheter och
livsmedelsföretagare
Eviras anvisning 17055/1: Anvisning om tillsynen över märkningar och påskrifter på förpackningarna.
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13.5 Märkningarna som särskild lagstiftning om fiskeri- och
vattenbruksprodukter förutsätter
Att beakta:
Denna punkt kontrolleras, då det rör sig om fiskeri- eller vattenbruksprodukter (färsk / fryst /
torkad / saltad / rökt / halstrad)
och då de allmänna märkningarna på förpackningarna gjorts för storhushåll och
slutkonsumenter på det sätt som förordningen om livsmedelsinformation (EPRf nr 1169/2011,
JSMf 834/2014) förutsätter i sådana fall, då företagaren
 tillverkar, låter tillverka och/eller förpackar livsmedel
 förmedlar (såsom en agenturfirma) inför och/eller saluhåller förpackade livsmedel som han
själv inför (från den inre marknaden eller tredje länder)
 saluhåller förpackade livsmedel som distansförsäljning
 saluhåller livsmedel oförpackade i en butik.
Kontrollen gäller särskilt informationen om fiskeri- och vattenbruksprodukternas ursprungsland, men
också andra särskilda märkningar, såsom angivandet av typen av fångstredskap.
Märkningskravet gäller inte fiskprodukter, såsom fiskpinnar och kryddsill eller kryddiga rökta
produkter.
Vi rekommenderar att punkterna 13.1 De allmänna märkningarna på förpackningarna och 16.1
Livsmedlens spårbarhet kontrolleras samtidigt.
Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov kontrollerar
(t.ex. 1 – 3 olika produkters förpackningar och/eller ett parti som saluhålls i lösvikt beaktande
verksamhetens karaktär och omfattning) följande saker:
Överensstämmelsen med kraven kan verifieras till exempel med
 kontroller av märkningarna på förpackningarna, recepten och handlingarna
 vid behov med hjälp av analysresultat och/eller egenkontrollundersökningar.

1. Att ursprungsmärkningarna på förpackade fiskeri- och vattenbruksprodukter
överensstämmer med kraven; obligatoriska märkningar är:
 artens handelsbeteckning och artens vetenskapliga namn
 produktionsmetoden (med följande ord ”fångad” (fångad i havet) eller ”fångad i sötvatten”
eller ”odlad”)
 fångstområdet
o för fisk fångad i havet ska anges fångstområdet,
- huvudfångstområdets namn, såsom Nordvästatlanten, Västra mellersta
Atlanten, Östra mellersta Atlanten, Sydvästra Atlanten och Sydöstra Atlanten
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-

o
o
o

undantag: om fisken fångats i Nordostatlanten (FAO 27), Medelhavet eller
Svarta havet (FAO 37), ska i stället för huvudfångstområdet anges
delområdets namn (såsom Västra Medelhavet (område 37.1) eller sektionens
namn (såsom Sardinien (område 37.1.3). Namnet ska också anges i en för
konsumenterna begriplig form eller i form av en karta eller ett piktogram.
FAOs nummer på området behöver inte anges.
FAOs förteckning över huvudfångstområdena, delområdena och sektionerna
(ICES) finner du på FAOs webbplats under:
http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/h/en.
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishi
ng_areas_en.pdf

för fisk fångad i sötvatten ska anges såväl dess ursprungsland (stat) som
vattendraget (med en älvs, insjös noggrannhet)
för odlade fiskeriprodukter anges det odlingsland, där produktens slutliga utveckling
skett. Med odlingsområde avses den stat, i vilken mer än halva produktens vikt
tillkommit.
för en sådan blandad produkt, som består av samma arter, men som härstammar
från olika fångstområden / olika länder som idkar fiskodling ska anges åtminstone
fångstområdet / landet för det till mängden största partiet och nämnas att produkterna
härstammar från olika fångstområden / länder.

Också övriga särskilda märkningar:


märkningen minsta hållbarhetstid eller sista användningstidpunkt (gäller enbart förpackade)
(Gäller inte fiskeri- och vattenbruksprodukter avsedda att ätas levande).
 typen av fångstredskap
o för frilevande fisks del ska nämnas någon av följande fångstredskapskategorier som
använts vid fångsten: ”notar”, ”trålar”, ”bottengarn”, ”ringnotar, sänkhåvar”, ”krokar,
linor”, ”skrapor”, ”tinor och fällor”.
o för sådana blandade produkters del, som består av samma art, men som fångats med
olika typer av fångstredskap, ska nämnas varje enskilt partis fångstredskapskategori
(såsom bottengarn, notar). Om man till exempel saluhåller gös, som fångats med
olika typer av fångstredskap, får man till exempel ange att "fångad med not, trål eller
krokar”.
 utöver det också ett omnämnande om det, om produkten är ”upptinad”. Omnämnandet
”upptinad” krävs inte i följande fall:
o ingredienser i en slutprodukt
o livsmedel, för vilkas del frysningen är ett tekniskt nödvändigt stadium i
produktionsprocessen
o de fiskeri- och vattenbruksprodukter som avses i förordning (EG) nr 853/2004 bilaga
III avsnitt VIII, som tidigare frysts i avsikt att säkerställa produkternas säkerhet med
tanke på hälsan
o fiskeri- och vattenbruksprodukter som tinats upp före rökning, saltning, tillagning,
marinering, torkning eller vilken som helst kombinationen av den nämnda
behandlingarna.
 förpackningsdatumet (åtminstone dd.mm): gäller enbart förpackade musslor.
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2. Oförpackade fiskeri- och vattenbruksprodukter avsedda att saluhållas i betjäningsförsäljning


I omedelbar närhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter som saluhålls i lösvikt ska på ett
synligt sätt, såsom utmärkt på en reklamtavla eller en affisch, ges motsvarande särskilda
information som på förpackningarna till fiskeri- och vattenbruksprodukter med undantag för
minsta hållbarhetstiden eller sista användningstidpunkten. Då det vetenskapliga namnet på
fisk anges räcker det att konsumenten har tillgång till jord- och skogsbruksministeriets
förteckning över handelsbeteckningar.



Fiskens vetenskapliga namn och typen av fångstredskap kan också anges muntligen
förutsatt att det på en broschyr eller något annat liknande i livsmedlets närhet anges att
informationen på begäran tillhandahålla av personalen. Då ska informationen vara tillgänglig
för personalen i skriftlig eller elektronisk form. Informationen om typen av fångstredskap ingår
i informationen som åtföljer fiskpartiet eller är på något annat sätt tillgänglig för köpmannen.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Ovan nämnda märkningar överensstämmer med kraven i den ovan nämnda
lagstiftningen. Märkningarna är lätta att få syn på.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Verksamheten har till huvuddelen förverkligats i enlighet med de ovan nämnda
kraven i lagstiftningen. I märkningarna förekommer små missförhållanden såsom
att:
- i ursprungsmärkningarna förekommer små brister, som ändå inte hindrar att
man kan försäkra sig om att märkningarna överensstämmer med kraven.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
I märkningarna förekommer flera väsentliga fel och/eller brister, såsom att:
- otydliga eller för små ursprungsmärkningar
- ursprungsmärkningen saknas
- i de obligatoriska särskilda märkningarna förekommer flera väsentliga brister.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller väsentligt vilseleder konsumenten eller företagaren har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Märkningarna saknas helt eller så kräver felen omedelbart tillrättaläggande eller
omedelbar återkallelse, såsom att:
- produktens beteckning har angetts fel på ett vilseledande sätt
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-

produktens ursprung har angetts fel på ett vilseledande sätt.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet:
-

-

-

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna, artikel 17 och 26 och bilaga VI, del B
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till
konsumenterna 834/2014
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma
marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG)
nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000,
kapitel IV, art. 35
Jord- och skogsbruksministeriets förordning (597/2008) om tillåtna handelsbeteckningar på fiskerioch vattenbruksprodukter
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1420/2013
Europeiska kommissionens vägledning, En fickguide om EU:s nya konsumentmärkning för fisk och
vattenbruk
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/eu-new-fish-and-aquacultureconsumer-labels-pocket-guide_sv.pdf
Eviras anvisning 16023/3, Tillsynen över fiskeriprodukter
Eviras anvisning 17068/1. Handbok om livsmedelsinformation för livsmedelstillsynsmyndigheter och
livsmedelsföretagare
Eviras anvisning 17055/1. Anvisning om tillsynen över märkningar och påskrifter på förpackningarna.

Uppdateringar i version 2:
I stycket Saker som ska kontrolleras har märkningen om fångst-/upptagningsdagen vad som gäller
färsk fisk tagits bort.
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14. Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterial
14.1 Förpackningsmaterialen och andra kontaktmaterial
Att beakta:
Denna punkt kontrolleras i en butik och på ett serveringsställe och i andra anmälda och godkända
livsmedelslokaler, då en företagare hanterar, tillverkar, låter tillverka, förvarar, förpackar, inför (från
inre marknaden eller tredje länder), transport eller förmedlar (såsom agenturverksamhet) livsmedel.






Kontrollen inriktas på förpackningsmaterial och andra material, maskiner, anordningar,
redskap och produkter (såsom kärl, transporttanken, arbetsredskap, engångshandskar) som
kommer i kontakt med ett livsmedel.
Då kontrollen inriktas på maskiner, anordningar och produkter som kommer i kontakt med ett
livsmedel, rekommenderar vi att deras skick och helhet i punkt 2.3 och deras renhet i punkt
3.2 samtidigt kontrolleras.
Produktionshygienen för förpackandets del kontrolleras i punkt 5.5.
På inspektionsstället riktas kontrollen riskbaserat på de förpackningsmaterial och andra
livsmedelskontaktmaterial som kommer i kontakt med feta livsmedel och/eller i höga
temperaturer och/eller livsmedel som förvaras i långa tider
En stor produktionsmängd eller att produkten är marknadsledare är också en utgångspunkt
för riskbaserad kontroll av material.

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken kontrolleras med hjälp av stickprov (t.ex. av 1-3 produkter,
beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) förpackningsmaterialens och andra
kontaktmaterials överensstämmelse med kraven.
Skilt för varje enskild verksamhet kontrolleras följande:
 Företagaren hanterar förpackningsmaterialens och nya anordningars, redskaps och
produkters livsmedelsduglighet och spårbarhet
 Förpacknings- och livsmedelskontaktmaterialen används på rätt sätt beaktande eventuella
begränsningar i användningen (såsom att man för feta livsmedel och livsmedel som ska
saluhållas eller förvaras heta använder enbart för ändamålet lämpliga förpackningsfilmer,
påsar, askar och engångshandskar). Aluminiummaterial (såsom grytor, folier) används inte
för sura livsmedel och tillsammans med kärl av aluminium används inte arbetsredskap av
stål.
 Om företagaren uppdagat att kraven i lagstiftningen inte uppfylls, har han vidtagit tillräckliga
korrigerande åtgärder.
1. En butik och ett serveringsställe



För förpackningsmaterialens del inriktas kontrollen endast på sådana förpackningsmaterial,
som verksamhetsstället själv använder
Förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial är försedda med en märkning
som visar att de är livsmedelsdugliga (”för kontakt med livsmedel”) eller symbolen bägare och
gaffel. Dessa krävs nödvändigtvis ändå inte på sådana produkter, som uppenbarligen är
avsedda för måltidsbruk. Symbolen bägare och gaffel på materialen kan i regel anses vara ett
tillräcklig påvisande av livsmedelsdugligheten förutsatt, att man försäkrat sig om att de
används på rätt sätt,
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eller
Företagaren har spårbara förklaringar om överensstämmelse som påvisar
förpackningsmaterialens och andra livsmedelskontaktmaterials lämplighet. Om
förpackningsmaterialen eller andra livsmedelskontaktmaterial anskaffats via en
grossist/centralaffär och det av produktens varubeteckning framgår vilket ändamål de är
avsedda för (såsom grillpåse, brödpåse, ostfilm), behöver det i butiken eller på
serveringsstället inte finnas något intyg som påvisar produktens eller materialets
livsmedelsduglighet, utan då räcker det att ett sådant vid behov kan fås från
grossisten/centralaffären. Motsvarande kan tillämpas också på småskalig tillverkning (såsom
små bagerier eller anläggningar som tillverkar livsmedel av animaliskt ursprung)
och
Företagaren har information om hur förpackningsmaterialen och andra
livsmedelskontaktmaterial används på rätt sätt och den informationen omsätts i praktiken.
Om en företagare själv inför (från inre marknaden och/eller tredje länder) färdigt förpackade
livsmedel: hanteras också omsättandet i praktiken av kraven som föreskrivits för
livsmedelskontaktmaterial (t.ex. en hänvisning i leveransavtal eller produktspecifikation).

2. Övriga livsmedelslokaler




Företagaren har spårbara förklaringar om överenskommelse för förpackningsmaterialen och
andra livsmedelskontaktmaterial och de är inte för gamla (t.ex. över tre år gamla). För gamla
anordningar för industriell tillverkning krävs inga förklaringar om överensstämmelse, men man
skall annars ha information om deras lämplighet. Symbolen bägare och gaffel på materialen
kan i regel anses vara ett tillräcklig påvisande av livsmedelsdugligheten förutsatt, att man
försäkrat sig om att de används på rätt sätt
I förklaringarna om överensstämmelse finns tillräcklig och korrekt information, såsom
åtminstone:
- Namnet och kontaktuppgifterna för den som tillverkat, infört eller saluhåller
livsmedelskontaktmaterialet
- Kontaktmaterialets identifikationsuppgifter (namn, beskaffenhet)
- Datumet då anmälan lämnats
- Vilken lagstiftning kraven som kontaktmaterialet uppfyller ingår i (alltid åtminstone förordning
(EG) 1935/2004) och utöver den materialspecifika författningar, då sådana finns
[Tillexempel plast materialen: Bekräftelse på att det material som är avsett att komma i
kontakt med livsmedel följer gränsvärdet för total migration; Information om ämnen med
begränsningar i bilagorna I eller II (minst ett av följande: FCM-ämnesnummer,
referensnummer, CAS-nummer eller kemiskt namn) och begränsningar i bilaga I till
plastförordningen används och en bekräftelse av att dessa ämnen inte får frigöras över det
angivna gränsvärdet].
- Begränsningarna i användningen av kontaktmaterialet såsom vilken typ av livsmedel, som
kontaktmaterialet lämpar sig för, begränsningar i användningstemperaturen och kontakttiden
- Information om s.k. dubbelbrukstillsatser, om kontaktmaterialet innehåller sådana.




Småskalig verksamhet: (då materialen och produkterna har införskaffats från detaljhandel
eller snabbgross) motsvarande kompetenskrav som ovan i punkten 1. en butik och ett
serveringsställe i underpunkt 2 och 3.
Materialen, produkterna, anordningarna och maskinerna används i enlighet med de bruks/lämplighetsanvisningar som nämnts för dem i förklaringarna om överensstämmelse,
beaktande till exempel lämpliga typer av livsmedel, givna temperaturgränser (påfyllnings- och
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efteranvändningssituationer) och kontakttiderna och att en eventuell migration av
dubbelbrukstillsatsen till livsmedlet uppfyller kraven i lagstiftningen.
Om en företagare själv inför (från inre marknaden och/eller tredje länder) färdigt förpackade
livsmedel eller förmedlar sådana: hanteras också omsättandet i praktiken av kraven som
föreskrivits för livsmedelskontaktmaterial (t.ex. en hänvisning i leveransavtal eller
produktspecifikation).

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Verksamheten överensstämmer med ovan nämnda krav. Företagaren har tydlig
information och vid behov tillräckliga handlingar om materialens duglighet och de
används på rätt sätt.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
1. En butik och ett serveringsställe
Verksamheten överensstämmer huvudsakligen med ovan nämnda krav. Företagaren
har information om livsmedelsdugligheten för huvuddelen av förpackningsmaterialen
och motsvarande produkter. I verksamheten förekommer små missförhållanden som
ändå inte förhindrar att man försäkrar sig om att förpackningsmaterialen och andra
livsmedelskontaktmaterial används enligt bestämmelserna.
Exempel:
- Största delen av förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial är
försedda med en märkning om livsmedelsduglighet eller så har företagaren
förklaringar om överensstämmelse för dem. För de livsmedelskontaktmaterials
del, som inte är försedda med ovan nämnda märkning eller för vilka det inte finns
någon förklaring om överensstämmelse, har företagaren säkerställt lämpligheten
för det avsedda ändamålet på annat sätt i samband med beställningen.
- Feta livsmedel hanteras med sådana engångshandskar, som man inte försäkrat
sig om att de lämpar sig för detta användningsändamål, såsom PVC(vinyl)handskar, som har symbolen bägare och gaffel på förpackningen, men ingen
information om lämpligheten för kontakt med feta livsmedel.
2. Övriga livsmedelslokaler:
Verksamheten överensstämmer huvudsakligen med ovan nämnda krav. Företagaren
har lämplighetsinformation för huvuddelen av förpackningsmaterialen och andra
livsmedelskontaktmaterial. I verksamheten förekommer små missförhållanden som
ändå inte förhindrar att man försäkrar sig om att förpackningsmaterialen och andra
livsmedelskontaktmaterial används enligt bestämmelserna.
Exempel:
- Företagaren har uppdaterade förklaringar om överensstämmelse för huvuddelen
av förpacknings- och livsmedelskontaktmaterialen. En liten del av förklaringarna
om överenskommelse har av misstag inte blivit uppdaterade, sådana har ännu
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inte erhållits eller så förekommer brister i informationen som ges i dem.
Småskalig verksamhet: (då materialen och produkterna har införskaffats från
detaljhandel eller snabbgross) företagaren har motsvarande information om att
materialen och produkter som han använder är dugliga.
- Feta livsmedel hanteras med sådana engångshandskar, som man inte försäkrat
sig om att de lämpar sig för detta ändamål, såsom PVC(vinyl)-handskar, som har
symbolen bägare och gaffel på förpackningen, men ingen information om
lämpligheten för kontakt med feta livsmedel.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
1. En butik och ett serveringsställe:
Företagaren har inte tillräckligt med information om kvaliteten på
förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial som han använder eller
om dessas lämplighet för sitt ändamål och har inte alls försökt säkerställa dessa
saker. Det finns skäl att misstänka att materialen som använts i verksamheten inte är
lämpliga för ändamålet.
Exempel:
- Förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial är inte försedda
med en märkning om livsmedelsduglighet eller så har företagaren inte några
förklaringar om överensstämmelse för dem. Företagaren har inte på något sätt i
samband med beställningen eller anskaffningen säkerställt att ett
livsmedelskontaktmaterial lämpar sig för det avsedda ändamålet och har de facto
ingen information om förpackningsmaterialens och andra
livsmedelskontaktmaterials lämplighet för ändamålet.
- Feta livsmedel hanteras med sådana engångshandskar, som inte lämpar sig för
hantering av feta livsmedel.
- Aluminiummaterial (såsom grytor, folier) används för sura livsmedel och
tillsammans med kärl av aluminium används arbetsredskap av stål.
- Företagaren kan inte för sådana färdigt förpackade livsmedels del, som han själv
inför (från inre marknaden eller tredje länder) eller förmedlar, påvisa att de
uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen även för förpackningsmaterialens del
(t.ex. en hänvisning i leveransavtal eller produktspecifikation).
2. Övriga livsmedelslokaler:
Företagaren har inte tillräckligt med information om kvaliteten på
förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial som han använder eller
om dessas lämplighet för sina ändamål.
Exempel:
- Flera förklaringar om överensstämmelse saknas, de är klart föråldrade (t.ex. över
tre år gamla) och helt bristfälliga till sin information och företagaren har inte
vidtagit några åtgärder för att anskaffa/förnya dem. Småskalig verksamhet: (då
materialen och produkterna har införskaffats från detaljhandel eller snabbgross)
information om att materialen som företaget använder är dugliga saknas av
huvudparten av material och produkter.
- Förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial som används i
verksamheten är inte lämpliga för sitt ändamål eller så används de i sådana
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förhållanden, som de inte lämpar sig för (såsom för heta
användningsförhållanden jämfört med vad som angetts i förklaringen om
överensstämmelse eller så används de för sådana typer av livsmedel, som
kontaktmaterialet inte lämpar sig för eller så uppfyller livsmedlet inte kraven i
författningarna om tillsatser på grund av migration av en dubbelbrukstillsats).
- Företagaren kan inte för sådana färdigt förpackade livsmedels del, som han själv
inför (från inre marknaden eller tredje länder) eller förmedlar, påvisa att de
uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen även för förpackningsmaterialens del
(t.ex. en hänvisning i leveransavtal eller produktspecifikation).

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
1. En butik och ett serveringsställe:
- Det är uppenbart att livsmedelskontaktmaterial används så, att de äventyrar
livsmedelssäkerheten. Företagaren har ingen information om kvaliteten på
förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial som han använder
eller om dessas lämplighet för sina ändamål och har trots uppmaning inte
vidtagit några korrigerande åtgärder eller företagaren är medveten om lukt- eller
smakfel som ett förpackningsmaterial eller annat livsmedelskontaktmaterial
orsakar en produkt, men har inte börjat återkalla produkten.
2. Övriga livsmedelslokaler:
Det är uppenbart att livsmedelskontaktmaterial används så, att de äventyrar
livsmedelssäkerheten. Företagaren har ingen information om kvaliteten på
förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial som han använder eller
om dessas lämplighet för sina ändamål och har trots uppmaning inte vidtagit några
korrigerande åtgärder. Exempel:
- Företagaren har inte alls förklaringar om överensstämmelse för förpackningsoch livsmedelskontaktmaterialen. Småskalig verksamhet: (då materialen och
produkterna har införskaffats från detaljhandel eller snabbgross) Företagaren
har inte på något sätt försäkrat sig om livsmedelskontaktmaterialen duglighet
(inga intyg, ingen bägare och gaffel-symbol, det framgår inte av produktens
namn eller karaktär, det har inte utretts på annat sätt i samband med
anskaffningen)
- Företagaren är medveten om lukt- eller smakfel som ett förpackningsmaterial
eller annat livsmedelskontaktmaterial orsakar en produkt, men har inte börjat
återkalla produkten.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sida ändringar):
-

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att
komma i kontakt med livsmedel
Kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att
komma i kontakt med livsmedel
Livsmedelslagen 23/2006
Eviras anvisning 17018/3: Anvisningar om tillsynen över material och produkter avsedda att komma i
kontakt med livsmedel
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15

Leveranserna av livsmedel och biprodukter

15.5 Sändningen av biprodukter, handelsdokumenten,
transportförhållandena
Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas på alla anläggningar.
 Tillsynen över transportverksamhet med biprodukter ingår i tillsynen över anläggningen och
bedöms i enlighet med denna anvisning i sådana fall, då transportverksamheten utgör
anläggningens egen verksamhet och ingår i godkännandet av anläggningen. Då svarar
anläggningen för transporten och planen för egenkontroll som gäller transporten ingår då i
anläggningens plan för egenkontroll.
 Om transporten av biprodukter lagts ut på entreprenad till ett annat företag (som kan vara en
annan anläggning, en anmäld livsmedelslokal eller någon annan operatör inom transport
branschen), hör tillsynen över transportförhållandena till den myndighet som utövar tillsyn
över transport företag. Den sändande anläggningen ska i sin egenkontroll ha en beskrivning
av hur transportverksamheten ordnas.
 Oberoende av om anläggningen ordnar transporten själv eller om transporten är utlagd på
entreprenad, ska den sändande anläggningen alltid ha bokföring över biprodukterna som ska
sändas iväg och kopior av handelsdokumenten över biprodukterna som ska sändas iväg.
 I denna punkt bedöms transporten av biprodukter till den del, som den kan medföra en risk
med tanke på livsmedelssäkerheten. Sålunda bedöms inte till exempel åtskiljandet av olika
biproduktkategorier från varandra.
 Den övriga biproduktverksamheten i anläggningen bedöms i punkt 5.7 Hygienen vid
hantering och lagring av biprodukter.
 Sådan verksamhet som omfattas av lagstiftningen om och tillsynen över biprodukter bedöms
i punkt 5.8. Resultaten av i punkt 5.8 gjorda bedömningar syns inte på Oiva-rapporten utan
endast i kontrollprotokollet.
Saker som ska kontrolleras:
 Biproduktförsändelsernas identifiering till den del som den åtskiljer biprodukter från livsmedel
 Handelsdokumenten (transporthandlingarna) till den del som de åtskiljer biprodukter från
livsmedel
 Transportkärlens och -materielens skick
 Att biprodukterna hålls åtskilda från livsmedel under transport
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Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del.
Exempel:
- Biprodukterna som ska sändas iväg (förpackningarna, behållarna och
fordonen) är identifierade så, att det av märkningarna framgår att
materialet som ska sändas iväg är en animalisk biprodukt och det inte
föreligger någon risk för att det sammanblandas med livsmedel.
- Förpackningarna, transportbehållarna och lastrummen är hela.
- I samtransporter transporteras biprodukterna förpackade och tillräckligt
åtskilda från livsmedel så, att det inte föreligger någon risk att livsmedel
kontamineras.
- På basis av biprodukternas handelsdokument är det tydligt att det finns
biprodukter i transporten.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- Av biprodukternas handelsdokument framgår det inte alltid att det finns
biprodukter i transporten, eller sporadiskt saknas märkning av
biproduktstransport från transportmedlet eller från transportkärlen för
biprodukter. Biprodukterna som transporteras kan ändå också då genom
märkningarna på transportkärlen identifieras som biprodukter och det finns
ingen risk att de förväxlas med livsmedel.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Exempel:
- I
handelsdokumenten
över
biprodukter
används
ett
ovalt
identifieringsmärke avsett för livsmedel.
- Transportkärlen eller transportförpackningarna är trasiga och det
försvagar hygienen i anläggningen och transporterna.
- Biprodukter transporteras samtidigt med livsmedel, men man har inte
tillräckligt sett till att dessa är åtskilda och livsmedelssäkerheten försvagas.
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DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- All information som visar att produkten som ska sändas iväg är en från
livsmedelskedjan avlägsnad biprodukt saknas i handelsdokumenten eller på
transportkärlen/förpackningarna och det föreligger en risk att de
sammanblandas med livsmedel.
- Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet
Bör korrigeras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009, artiklarna 4, 21-23
Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004, bilaga II, kapitel IV
Livsmedelslagen 23/2006
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014, bilaga 3
Eviras anvisning 16010: Hanteringen av och tillsynen över animaliska biprodukter i
livsmedelsanläggningar

Uppdateringar i version 4:
- Punkt tre i Att beakta har preciserats.
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15. Leveranserna av livsmedel
15.6 Internationella transporters överensstämmelse med kraven
Bedömningen syns än så länge inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet.
Att beakta:
 Denna anvisning används i sådana fall, då man kontrollerar ATP-klassificerad transportmateriel,
dvs. materiel som omfattas av ATP-överenskommelsen. Internationella ATP-överenskommelsen
är en konvention om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning
för sådan transport.
 ATP-transporter är i praktiken så gott som alla internationella landtransporter av djupfrysta
livsmedel. Merparten av transporterna av kylda livsmedel omfattas likaså av överenskommelsen.
 ATP-överenskommelsen gäller i regel landtransporter, men under 150 km långa sjöresor utan
omlastning omfattas också av överenskommelsen. Sådan transportmateriel som avses i ATPöverenskommelsen kan också användas i nationella transporter av livsmedel. ATPöverenskommelsen ska följas, om ATP-klassificerad materiel används i en nationell transport,
men i sådana transporter följs nationella krav på temperaturen.
 Förvaringstemperaturer som ATP-överenskommelsen förutsätter: Under transport kan den
kortvariga temperaturhöjningen då kylaggregatets ånggenerator avfrostas vara högst +3 °C på
ytan till livsmedlet.
 Förvaringstemperaturer som ATP-överenskommelsen förutsätter: Lättfördärvliga livsmedel:
Temperaturkravet varierar med livsmedlet, temperaturen för smältande is för fisk, malet kött +2
°C, vilt +4 °C, lättfördärvliga livsmedel +6 °C eller den temperatur som angetts i handlingarna, rött
kött +7 °C. Temperaturkraven i nationella transporter framgår av kapitel 3 i förordning 1367/2011.
 Djupfrysta livsmedel: Glass -20 °C, djupfryst fisk, fiskprodukter, blötdjur och kräftdjur och alla
andra djupfrysta livsmedel -18 °C.
 Frysta livsmedel: Fryst fisk, fiskprodukter, blötdjur och kräftdjur -18 °C, frysta livsmedel -12 °C
och smör -10 °C.
 Temperaturkraven i nationella transporter framgår av § 9 i förordning 818/2012, kraven för fryst
råmjölk i förordning 1368/2011.
 Apparaten som registrerar temperaturen ska uppfylla kraven i EN 12830 och 13485. Apparaten
som registrerar temperaturen ska kalibreras enligt anvisningarna från tillverkaren.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Transportmedlet har ett ATP-intyg beviljat av landet där det registrerats.
ATP-intyget och informationen om transportmedlet motsvarar varandra.
ATP-klassificeringen och märkningarna är uppdaterade.
Transportmedlets typskylt är läsbar (vanligen framtill på utsidan till karosseriet).
Väggkonstruktionerna är hela och rena.
Tätningarna är hela och rena.
Planen för egenkontroll är tillräcklig (behöver inte vara med i fordonet).
En apparat som registrerar temperaturen finns och den uppfyller kraven i EN 12830
och/eller 13485.
Temperaturerna följer ATP-överenskommelsen i internationella transporter och
förordningarna 818/2012 och 1367/2011 i nationella transporter.
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BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
I väggkonstruktionerna förekommer en del orenhet och tecken på slitage, men det
äventyrar inte livsmedelssäkerheten.
I tätningarna förekommer en del orenhet och/eller söndrighet, men det påverkar
inte lastutrymmets temperatur.
Planen för egenkontroll är annars tillräcklig, men den måste uppdateras.
En apparat som registrerar temperaturen finns och den uppfyller kraven i EN 12830
och/eller 13485 i transporter av djupfrysta varor.
Temperaturerna följer ATP-överenskommelsen, temperaturen har temporärt stigit
(då kylaggregatets ånggenerator avfrostats) med högst 3 grader i internationella
transporter. Temperaturerna följer förordning 818/2012 och 1367/2011i nationella
transporter och temperaturavvikelserna ligger inom de gränser som förordning
818/2012 9 § och 1367/2011 11 § tillåter.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelseller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.

BÖR KORRIGERAS säkerheten

Transportmedlet har ett ATP-intyg beviljat av det land där det registrerats, men
ATP-intyget och informationen om transportmedlet motsvarar inte varandra.
ATP-klassificeringen och märkningarna är föråldrade.
Väggkonstruktionerna är skadade (t.ex. hål eller spricka).
Tätningarna är skadade.
En plan för egenkontroll saknas.
Apparaten som registrerar temperaturen uppfyller inte kraven i EN 12830 och/eller
13485.
Temperaturerna avviker:
1) I internationella transporter: temperaturen på djupfrysta varor är över -15
grader, men varornas kvalitet har inte försämrats och de kan
vidarebearbetas. De kan ändå inte längre djupfrysas på nytt eller säljas som
frysvara till konsumenter.
2) I nationella transporter: de djupfrysta varornas yttemperatur är minst -18 °C.
Den kortvariga förändringen är över 15 °C eller så är en förändring, som inte
kan anses kortvarig högst -15 °C. De kan inte längre djupfrysas på nytt,
förvaras eller användas som sådana/obehandlade, men frysvarans kvalitet
har inte försämrats.
3) I internationella transporter: Den kortvariga temperaturavvikelsen från
temperaturkraven i bilaga 3 till ATP-överenskommelsen på ytan till
lättfördärvliga livsmedel är antingen över 3 °C eller så är
temperaturavvikelsen högst 3 °C, men den kan inte tolkas som kortvarig.
Livsmedlen kan inte längre förvaras eller användas som
sådana/obehandlade. Deras kvalitet har inte försämrats.
4) I nationella transporter: Den kortvariga temperaturavvikelsen från
temperaturkraven i kapitel 3 i förordning 1376/2011 i lättfördärvliga
livsmedel är antingen över 3 °C eller så är temperaturavvikelsen på ytan till
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livsmedlet högst 3 °C, men den kan inte tolkas som kortvarig. Livsmedlen
kan inte längre förvaras eller användas som sådana/obehandlade. Deras
kvalitet har inte försämrats.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller väsentligt vilseleder konsumenten eller företagaren har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Ett ATP-klassificerat transportmedel saknar ett ATP-intyg beviljat av landet som
registrerat det.
Transportmedlet saknar en typskylt (vanligen framtill på utsidan till karosseriet).
Väggkonstruktionerna är så skadade (t.ex. hål eller spricka), att avsedd temperatur
inte uppnås.
Transportmedlet har en typskylt, fastän det inte ATP-klassificerats.
Tätningarna är så skadade, att avsedd temperatur inte uppnås.
En apparat som registrerar temperaturen saknas.
Temperaturerna avviker:
1) I internationella transporter: över +3 grader från temperaturkraven enligt
ATP-överenskommelsen. Livsmedlen är inte tjänliga som livsmedel.
2) I nationella transporter: över +3 grader från temperaturkraven i förordning
818/2012 (djupfrysta varor) eller kapitel 3 i förordning 1376/2011.
Livsmedlen är inte tjänliga som livsmedel.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

-

Överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan
transport (48/1981)
SHMs förordning (971/2006) om det nationella genomförandet av överenskommelsen om internationell
transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport, ändrad genom JSMf
120/2010
Livsmedelslagen (23/2006), 11 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 1367/2011
5, 10, 11 §
JSMf 818/2012 om djupfrysta livsmedel 9 §
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025 kapitel 3 § 6
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16

Spårbarheten och återkallelserna

16.1 Livsmedlens spårbarhet
Att beakta:
Denna punkt kontrolleras hos alla företagare i livsmedelssektorn.
Konsumenter räknas inte till kunderna som ska spåras.
Livsmedlens spårbarhet ska påvisas enligt principen ”ett steg bakåt” och ”ett steg framåt”.
Företagaren ska således veta från vem han anskaffat råvarorna och till vem han levererat
produkterna. Utöver det ska han veta anskaffnings- och leveranstidpunkterna.
Livsmedelsföretagaren ska ha ett system, med hjälp av vilket han med tillräcklig noggrannhet kan
förknippa uppgifterna om inkomna och sända partier med varandra. Beslutet om systemets nivå i
detalj borde fattas av livsmedelsföretagaren själv allt enligt livsmedelsföretagets storlek och karaktär.
Med ett livsmedelsparti avses ett antal försäljningsenheter av ett livsmedel som har producerats,
tillverkats (= ”tillverkat parti”) eller förpackats under praktiskt taget samma förhållanden.
Livsmedelspartiet fastställs och märks med en kod av den som producerat, tillverkat, förpackat eller
först saluhåller livsmedlet inom Europeiska unionens område. Ett livsmedelsparti kan inte vara större
än en dags produktion. En försändelse (leverans) som en företagare levererat kan inbegripa flera
livsmedelspartier.
Vi rekommenderar att punkten 13.1 De allmänna märkningarna på förpackningarna samtidigt
kontrolleras.
Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken utvärderas med kontroll av följande saker, sammanlagt 1-3
livsmedel av olika livsmedelkategorier, ändå beaktande verksamheten karaktär och omfattning:
 Företagaren kan påvisa varifrån och när livsmedlen har kommit och vart och när livsmedlen
har levererats och kan med tillräcklig noggrannhet (= inspektören övertygas om att de
tillräckligt kan förknippas med varandra) förknippa uppgifterna om inkomna och bortsända
partier med varandra.
 Handelsdokumenten (i första hand följesedlar och liknande verifikat) och företagets
datasystem. Vid behov (också) fraktsedlar, inkomna och sända fakturor och/eller
lagerbokföringen eller någon annan länk som förknippar livsmedlet och ett
handelsdokument med varandra. Av ett dokument i elektroniskt format behöver inte följa
någon pappersutskrift med livsmedlet.
 Kan dokumenten och anskaffade och levererade livsmedel förknippas med varandra?
 Kan dokumenten och märkningarna på förpackningarna till livsmedlen förknippas med
varandra?
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Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Företagaren kan påvisa varifrån och när livsmedlet kommit och vart och när
livsmedlet levererats.
Företagaren identifierar den fysiska eller juridiska person, som levererat
livsmedlet eller ett sådant ämne, som är avsett att tillsättas eller kan antas komma
att tillsättas i livsmedlet.
Spårbarheten kan verifieras med en jämförelse av dokumenten och andra
uppgifter såsom märkningar och identifikationsuppgifter som är förknippade med
livsmedlet.
Uppgifterna som förutsätts om försändelser med livsmedel av animaliskt ursprung
är korrekta.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
I verksamheten eller dokumenten förekommer enskilda brister eller små
missförhållanden som försvårar spårbarheten, men som ändå inte förhindrar att
man försäkrar sig om att kraven på livsmedlens spårbarhet uppfylls. Enskilda
brister eller små missförhållanden är till exempel att:
-

-

-

-

Företagarens kontaktuppgifter saknas på följesedlarna som åtföljer
livsmedlen som företagaren levererat, men företagaren kan ändå tillförlitligt
identifieras på andra sätt (såsom med logon och andra uppgifter).
Referensen som specificerar ett parti eller en försändelse livsmedel av
animaliskt ursprung saknas på följehandlingarna. Att uppgifterna är korrekta
kan verifieras med kombinering och jämförelse av övriga uppgifter.
Dateringar saknas till exempel på dokument som skrivits ut ur datasystemet
och företagaren har inte separat antecknat dem. Att uppgifterna är korrekta
(möjligheten att förknippa tidpunkterna och andra nödvändiga uppgifter med
varandra) kan verifieras med kombinering och jämförelse av övriga uppgifter.
I förknippandet av dokumenten och märkningarna på förpackningarna med
varandra förekommer små missförhållanden.
På allmänt plan; små brister i systematiskheten eller en enskild inexakthet i
dokumenten eller lagerbokföringen, som ändå inte förhindrar att man
försäkrar sig om varifrån och när livsmedlet kommit och/eller vart och när
livsmedlet levererats.
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall rättas till
inom utsatt tid.
Företagaren har sådana tydliga fel/brister i hanteringen och verifieringen av
spårbarheten, som ska korrigeras inom utsatt tid. Sådana fel/brister är till exempel
att:
-

-

-

-

-

-

DÅLIG

Företagaren själv (eller t.ex. bokföraren) saknar handelsdokument för flera
levererade partier och måste skaffa sådana av den som levererat och/eller
mottagit livsmedlet.
Några centrala dokument saknas för tre eller flera leveranser så, att det inte
längre rör sig om något enskilt misstag. Man kan inte övertyga sig om att
spårbarheten hanteras.
I uppgifterna om livsmedel av animaliskt ursprung som företagaren levererat
(flera försändelser) saknas den referens som specificerar partiet eller
försändelsen (från fall till fall) eller i väsentlig grad andra uppgifter som
förutsätts (avsändarens namn, mottagarens namn etc.).
I dokumenten som gäller ett inkommet eller sänt parti förekommer
regelbundet flertydiga/otydliga anteckningar (leverantören, livsmedlets
beteckning (eller art), mängden, leveransdatumet) så, att man inte kan
övertyga sig om spårbarheten. Företagaren kan inte verifiera att han krävt att
leverantören eller leverantörerna rättar till saken.
I förknippandet av dokumenten och märkningarna på förpackningarna med
varandra förekommer missförhållanden som kräver omedelbart
tillrättaläggande.
På allmänt plan; uppgifter saknas så, att det inte längre rör sig om något
enskilt misstag och därför kan man inte övertyga sig om att spårbarheten
hanteras. Om uppgifter saknas i dokumenten som gäller inkomna livsmedel,
borde företagaren kunna påvisa att han beaktat saken och reagerat på den
(såsom en skriftlig reklamation till leverantören).

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Företagaren kan inte identifiera livsmedelspartierna eller påvisa varifrån
livsmedlet kommit eller vilket livsmedel det rör sig om. Sådana missförhållanden
är till exempel:
-

handelsdokument, dokumentation och anteckningar saknas så, att livsmedlet
inte kan identifieras eller spåras.
leverantörerna till inkomna livsmedelspartier och/eller mottagarna till
överlåtna livsmedelspartier kan inte identifieras.
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Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

-

-

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (=allmänna livsmedelsförordningen), artikel 3 och 18
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler
för livsmedel av animaliskt ursprung, art. 5, 6 och 7, BILAGA II AVSNITT I
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 931/2011 om de spårbarhetskrav som fastställts i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 för livsmedel av animaliskt ursprung, artikel
3
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna, art. 9
Livsmedelslagen 23/2006, 9, 17 och 18 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning (795/2014) om livsmedelshygienen i anläggningar, 3, 4 och
5 §, BILAGA 1 Kapitel 4, BILAGA 3 Kapitel 1.3
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till
konsumenterna 834/2014, 3 § 4 mom. och 5 §.

Uppdateringar i version 2:
Tillsatt: En beskrivning av ett livsmedelsparti och en försändelse.
Informationen om det, vilka företagare kontrollen i denna punkt gäller, har omarbetats.
Tillsatt: inspektören övertygas om att de tillräckligt kan förknippas med varandra.
Tillsatt: Kan dokumenten och märkningarna på förpackningarna till livsmedlen förknippas med varandra?
Tillsatt i punkten ”Bra” : I förknippandet av dokumenten och märkningarna på förpackningarna med
varandra förekommer små missförhållanden.
Tillsatt i punkten ”Bör korrigeras”: I förknippandet av dokumenten och märkningarna på förpackningarna
med varandra förekommer missförhållanden som kräver omedelbart tillrättaläggande.
Tillsatt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna, art. 9
Tillsatt Livsmedelslagen 23/2006 9 §
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16.2 Systemet för märkning av nötkött
Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare
 slaktar nötkreatur eller styckar nötkött
 tillverkar, låter tillverka och/eller förpackar livsmedel
 inför eller förmedlar (från inre marknaden eller tredje länder) livsmedel
 lagrar, saluhåller eller utför livsmedel från landet.
Nötköttet ska vara spårbart mellan anläggningarna och företagarna och i alla stadier av hanteringen
och produktionen av köttet i godkända och anmälda livsmedelslokaler.
Författningarna om märkning av nötkött gäller färskt kylt och fryst nötkött och till sådant kött räknas:






slaktkroppar och kvartsparter
styckat nötkött
malet nötkött
njurtappen
halsköttet, om det görs malet kött av det.

Utanför bestämmelserna om märkning av nötkött faller bl.a.: fettet som avlägsnats från slaktkroppen
före vägningen, köttet från huvudet, organen och tungan.
Kraven på märkning av nötkött gäller inte köttberedningar och köttprodukter. Styckat eller malet
nötkött avsett som råvara i sådana ska ändå vara spårbart.
Vi rekommenderar att punkten 13.4 Märkningarna som särskild lagstiftning on kött förutsätter
samtidigt kontrolleras.
Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av till exempel 1-3 olika
partier/råvaror/produkter, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär, kontrollerar följande:




Det obligatoriska systemet för märkning av nötkött och bokföringen över det. Bedöm hur följande
omsätts i praktiken och beskrivs i planen för egenkontroll:
- beskrivningen av nötköttets färd och hur olika nötköttspartier hålls åtskilda och arbetsstadierna
som hänför sig till det;
- beskrivningen av hur nötköttet spåras och märks;
- redogörelsen för hur partiidentifikationen bestäms och för märkningarna som används för
märkning av nötkött;
- bokföringen över mottaget och sänt och/eller sålt nötkött inbegripande mängden och
märkningarna;
- för ett slakteris eller litet slakteris del bokföringen över nötkreatur som lämnats till slakt;
- planen över hur felaktigt märkta produkter återkallas från marknaden med tillhörande
informeringsplan;
- planen över hur personalen inskolas i märkningssystemet; och
- namnet på den person, som svarar för märkningssystemet.
Dokumenten över spårbarheten (dvs. handelsdokument, såsom följesedlar och andra liknande
dokument och företagets datasystem).
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UTMÄRKT

Verksamheten motsvarar kraven.
Nötköttet är i alla stadier av hanteringen, produktionen eller tillverkningen för varje
enskilt parti spårbart till de företagare, som levererat det och till de leverantörer
som det har levererats till. Nötköttet är korrekt märkt och det är för varje enskilt
parti spårbart till de partier, som det härstammar ifrån. Företagaren har bokföring
över mottaget och sänt och/eller sålt nötkött inbegripande mängden och
märkningarna. Partiidentifikationen används på korrekt sätt. I planen för
egenkontroll ingår en skriftlig beskrivning av det obligatoriska systemet för
märkning av nötkött med alla förutsatta punkter.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Nötköttet är spårbart till de företagare, som levererat det och till de leverantörer,
som det har levererats till. Nötköttet är spårbart till de partier, som det härstammar
ifrån. I märkningen, dokumenten, bokföringen, partiidentifikationerna eller den
interna spårbarheten förekommer små missförhållanden som försvårar
spårbarheten. I planen för egenkontroll ingår en skriftlig beskrivning av det
obligatoriska systemet för märkning av nötkött, men den är inte uppdaterad eller
så saknas någon väsentlig förutsatt punkt (som i verksamheten i praktiken ändå
verkställs). Sådana är till exempel att:
-

-

-

-

På flera slaktkroppar eller kvartsparter eller njurtappen är märkningarna som
krävs otydliga, men ändå tolkningsbara som helhet (godkända
livsmedelslokaler).
Spårbarhetsdokumenten är delvis otydliga eller bristfälliga, men att
uppgifterna är korrekta kan verifieras med kombinering och jämförelse av
andra uppgifter.
Åtskiljandet av nötköttspartierna (interna spårbarheten) motsvarar inte helt
kraven i märkningssystemet.
Det är flertydigt om uppgifterna om enskilda partier i det elektroniska
datasystemet kan förknippas med produkterna. Att bokföringen och
uppgifterna är korrekta (möjligheten att förknippa mängderna, tidpunkterna
och andra nödvändiga uppgifter med varandra) kan verifieras med
kombinering och jämförelse av övriga uppgifter.
Användningen av partiidentifieringen eller möjligheten att förknippa den med
produkterna är inte systematisk eller är delvis för flertydig.
Beskrivningen i planen för egenkontroll av hur nötköttet spåras och märks är
inte helt uppdaterad eller så saknas någon förutsatt punkt.
På allmänt plan; små brister i systemets systematiskhet eller en enskild
inexakthet i handelsdokumenten eller bokföringen, som ändå inte förhindrar
att man försäkrar sig om att märkningssystemet fungerar och spårbarheten
kan verifieras.
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall rättas till
inom utsatt tid.
I spårbarheten av nötköttet till de företagare, som levererat det och till de
leverantörer, som det har levererats till förekommer flera brister. Nötköttet är inte till
alla delar med tillräcklig säkerhet spårbart till de partier, som det härstammar ifrån.
Spårbarheten hos enskilda partier av nötköttet hanteras inte på grund av betydande
brister i märkningen, partinumreringen, bokföringen eller handelsdokumenten. I
planen för egenkontroll ingår en beskrivning av det obligatoriska systemet för
märkning av nötkött, men den är inte uppdaterad till sina centrala delar eller så
saknas flera förutsatta punkter eller så saknas en skriftlig beskrivning helt. Sådana
fel/brister är till exempel att:
Försändelseuppgifterna om ett nötköttsparti som levererats av flera företagare
är bristfälliga.
Fakturorna och partiidentifikationerna för levererade partier finns och kan
förknippas med partierna, men handelsdokumenten (vad, när, vart) saknas.
Märkningar som krävs saknas för en betydande del av slaktkropparna,
kvartsparterna eller njurtapparna eller så är märkningarna så otydliga, att de
inte kan tolkas (godkända livsmedelslokaler).
Det är mycket osäkert om uppgifterna om enskilda partier i det elektroniska
datasystemet kan förknippas med produkterna. Att uppgifterna är korrekta
(möjligheten att förknippa tidpunkterna och andra nödvändiga uppgifter med
varandra) kan inte med tillräcklig säkerhet verifieras med kombinering och
jämförelse av övriga uppgifter.
Det finns inget system för användningen av partiidentifikationen och
förknippandet med produkterna eller så används det inte.
Beskrivningen i planen för egenkontroll av hur nötköttet spåras och märks är
inte uppdaterad till just några delar eller så saknas flera förutsatta punkter eller
så saknas en skriftlig beskrivning helt.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Nötköttet kan inte spåras och/eller alla märkningar på nötköttet saknas. Sådana
brister är till exempel att:
Nötköttet är inte identifierbart (är det ens nötkött) eller spårbart på något som
helst sätt.
Företagaren kan inte identifiera eller påvisa varifrån nötköttet kommit eller vart
det har levererats.
Förbindelse mellan köttets partiidentifikation och djuret eller djuren i fråga
saknas helt. Det finns inga dokument, inga märkningar och ingen bokföring.
Företagarens bokföring över mottaget och sänt och/eller sålt nötkött
inbegripande mängden och märkningarna är helt oriktig och ger befogat skäl
att misstänka medvetet fusk.
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Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

-

-

-

-

-

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för
identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97, artikel 3 och artikel 12-15
Kommissionens förordning (EG) nr 1825/2000 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 när det gäller märkning av nötkött och
nötköttsprodukter, artikel 1-5
Kommissionens förordning (EG) nr 275/2007 om ändring av förordning (EG) nr 1825/2000 om
fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1760/2000m när det gäller märkning av nötkött och nötköttsprodukter
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 931/2011 om de spårbarhetskrav som fastställts i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 för livsmedel av animaliskt ursprung, artikel
3
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler
för livsmedel av animaliskt ursprung, artikel 5, 6 och 7, Bilaga II Avsnitt I
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, artikel 3 och 18
Livsmedelslagen 23/2006, 17 och 18 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning (434/2008) om märkning av nötkött, 3 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 1391/2006 om märkning och registrering av nötkreatur, 3
§
Jord- och skogsbruksministeriets förordning (795/2014) om livsmedelshygienen i anläggningar, 3, 4 och
5 §, Bilaga 1 Kapitel 4, Bilaga 3 Kapitel 1.3
Eviras anvisning 16024/1: Märkning och spårning av nötkött.

Uppdateringar i version 2:
-

Tillsatt: vilket nötkött det obligatoriska systemet för märkning av nötkött gäller.
Uppdaterat: namnet på anvisning 13.4.
Tillsatt som sak som ska bedömas: beskrivningen av det obligatoriska systemet för märkning av nötkött i
planen för egenkontroll
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16.3 Spårbarheten hos fisk och fiskeriprodukter fångade till havs
Än så länge syns resultatet inte i någon handling som offentliggörs dvs. på Oiva-rapporten. Tillsynen
enligt denna punkt utgör inte någon tillsyn över livsmedelssäkerheten. Den kommunala
livsmedelstillsynen inrapporterar misstänkta överträdelser och uppdagade överträdelser till
Landsbygdsverket (se Lag 1188/2014 35 § och Statsrådets förordning 1442/2014).

Att beakta:
Tillsynen enligt denna punkt utgör sådan tillsyn, som lagstiftningen om EU:s gemensamma
fiskeripolitik förutsätter. Det gäller således att observera att terminologin – såsom ett ”parti” avviker
från terminologin i livsmedelslagstiftningen. I lagstiftningen om fiskeripolitiken innebär ett ”parti” inte
ett tillverkat parti.
Med ett ”parti” avses en mängd fiskeri- och vattenbruksprodukter av en viss art och av samma
produktform och som kommer från samma relevanta geografiska område och samma fiskefartyg
eller grupp av fiskefartyg eller samma produktionsenhet inom vattenbruket. ”Partiet” dokumenteras
då det vägs (= fiskefångsten vägs efter att fångsten avlastats). Om termen ”parti” används för
tydlighetens skull i denna anvisning nedan termen ”första partiet”.
Ovan nämnda från havet härstammande fiskeri-/vattenbruksproduktpartier ska vara spårbara för
varje i kedjan ingående företagares del direkt till fångsten/upptagningen av fiskpartiet i alla
produktions-, bearbetnings- och distributionsstadier ända fram till detaljhandeln.
Uppgifterna om första partiet ska vara tillgängliga så, att myndigheten när som helst kan ta del av
dem. ”När som helst” = under kontrollbesöket.
Denna punkt kontrolleras, då en företagare hanterar fiskeri- och vattenbruksprodukter som fångats
till havs i EU-länder eller odlats till havs i EU-länder.
Spårbarhetskraven i denna punkt gäller endast fiskeri- och vattenbruksprodukter avsedda som
människoföda.
Spårbarhetskraven i denna punkt gäller inte följande produktkategorier:







levande, färska, kylda eller frysta blötdjur
levande, färska, kylda eller frysta kräftdjur
fiskberedningar och fiskkonserver
kaviar och kaviarersättningar
fiskeri- och vattenbruksprodukter införda till Europeiska unionen från tredje länder
fiskeri- och vattenbruksprodukter fångade eller odlade i sötvatten.

Spårbarhetskraven i denna punkt gäller följande produktkategorier:







levande fiskar, färska fiskar, kyld fisk, fryst fisk
kylda eller frysta fiskfiléer och annat fiskkött
kylt eller fryst kross eller mjöl
torkade, saltade, rökta och halstrade fiskar
fiskrom
pelletar.
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Vi rekommenderar att punkten 13.5 Märkningarna som särskild lagstiftning om fiskeri- och
vattenbruksprodukter förutsätter och punkten 16.4 Spårbarheten hos fisk och fiskeriprodukter som
omfattas av dioxinundantaget samtidigt kontrolleras.
Saker som ska kontrolleras:
Hur kraven omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av till exempel 1-3 olika
producerade och/eller levererade partier/råvaror/produkter, beaktande verksamhetens omfattning
och karaktär, kontrollerar följande:

Spårbarheten hos företagarna: Företagaren kan specificera (dvs. identifiera) fiskeri- och
vattenbruksprodukternas omedelbara leverantörer och köpare (slutkonsumenterna
undantagna).



Uppgifterna om första partiet.
Första partiet ska åtföljas av en partispecifik kod och uppgifter om första partiet.
o Uppgifterna ska åtfölja partierna med hjälp av en kod, en streckkod eller ett annat
identifieringsmedel av typen elektroniskt chips eller med hjälp av ett märkningssystem.
o "Åtfölja" innebär att uppgifterna kan finnas till exempel i handelsdokumentet.
Handelsdokumentet och första partiet ska kunna förknippas med varandra med hjälp av
en specificerande kod.

Uppgifterna om ett första parti som ingår i ett producerat eller levererat parti ska åtfölja varje
producerat och levererat parti utmed hela leveranskedjan.

Om partier sammanslås, ska uppgifterna om första partierna fortsättningsvis åtfölja det
nybildade producerade eller levererade partiet.

Om ett första parti delas upp i delar, ska uppgifterna om första partiet fortsättningsvis åtfölja
de nybildade producerade eller levererade partierna. För varje producerat eller levererat
parti, utmed hela kedjan, ska sålunda följande uppgifter om de i partiet ingående första
partierna kunna påvisas:












identifikationsnumret
fiskefartygets distriktsbeteckning och namn eller vattenbruksanläggningens namn
FAO:s trebokstavskod för varje art
fångstdatumet eller produktionsdatumet
mängden av varje art uttryckt i kilogram nettovikt eller, i förekommande fall, antalet
individer
leverantörens namn och adress.

Uppgifterna om första partiet ska vara tillgängliga så, att myndigheten när som helst kan ta
del av dem.
Handelsdokumentet kan vara utskrivet på papper eller i elektroniskt format.
Interna spårbarheten. Om en företagare sammanslår första partier eller delar upp ett första
parti i delar, ska sammanslagningen och uppdelningen dokumenteras och dokumenten
systematiskt sparas.
o De företagarspecifika sammanslagnings- eller uppdelningsstadierna i kedjan och
uppgifterna om dessa är uppgifter som inte förutsätts föras vidare i kedjan.
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Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

-

Företagaren kan specificera fiskeri- och vattenbruksprodukternas omedelbara
leverantörer och köpare (slutkonsumenterna undantagna).
Uppgifterna om första partiet är tillgängliga så, att den behöriga myndigheten
kan ta del av dem när som helst.
Partierna är försedda med en kod eller motsvarande märkning.
Uppgifterna som förutsatts om första partiet åtföljer partiet.
Interna spårbarheten fungerar (eventuella sammanslagningar och
uppdelningar har dokumenterats).

-

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Företagaren kan specificera fiskeri- och vattenbruksprodukternas omedelbara
leverantörer och köpare (slutkonsumenterna undantagna). I uppgifterna om första
partierna eller den interna spårbarheten förekommer små missförhållanden, som
ändå inte förhindrar att man övertygar sig om att uppgifterna är korrekta. Enskilda
brister eller små missförhållanden är till exempel att:
-

-

BÖR
KORRIGERAS

Företagaren har själv uppgifter om första partierna, men uppgifterna är ändå
inte tillgängliga under kontrollbesöket utan företagaren förvarar dem på ett
sådant sätt eller på ett sådant ställe, att myndigheten inte kan ta del av dem
när som helst. Företagaren kan i praktiken rätta till förvaringssättet ännu
samma dag.
Användningen av en kod eller ett motsvarande märkningssystem är inte helt
systematisk.
I dokumenteringen av den interna spårbarheten förekommer enstaka brister.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Företagaren har tydliga fel/brister i uppgifterna om leverantörer/köpare, i
uppgifterna om första partier eller i den interna spårbarheten, men de kan rättas
till inom utsatt tid. Sådana fel/brister är till exempel att:
-

I specificeringen av omedelbara leverantörer eller köpare förekommer tydliga
brister.
Företagaren har inte själv uppgifter om första partierna. Han kan ändå skaffa
dem i efterhand från leverantörerna till produkterna.
Någon av uppgifterna om första partierna som krävs saknas vid
kontrolltidpunkten och företagaren kan inte alls leverera den.
Användningen av ett partispecifikt identifikationsnummer, en kod eller ett
märkningssystem är oöverskådlig eller bristfällig så, att det är osäkert om
uppgifterna om första partiet kan förknippas med partiet.
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-

Uppgifterna om första partiet kan förknippas med partierna som bildats, men
något identifikationsnummer, någon kod eller något märkningssystem
används inte alls.
- I dokumenteringen av den interna spårbarheten förekommer betydande
brister.
→ Den kommunala livsmedelstillsynen inrapporterar misstänkta överträdelser och
uppdagade överträdelser till Landsbygdsverket (se Lag 1188/2014 35 § och
Statsrådets förordning 1442/2014).

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Sådana missförhållanden är till exempel:
-

Företagaren kan inte specificera fiskeri- och vattenbruksprodukternas
omedelbara leverantörer eller köpare.
En betydande del av uppgifterna om första partierna saknas och företagaren
kan inte leverera dem.
Företagaren förser inte partiet med någon kod eller motsvarande och inget
märkningssystem används.
Företagaren delar upp och sammanslår första partier, men det finns inget
system för den interna spårbarheten.

-> Den kommunala livsmedelstillsynen inrapporterar misstänkta överträdelser och
uppdagade överträdelser till Landsbygdsverket (se Lag 1188/2014 35 § och
Statsrådets förordning 1442/2014)
Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

-

-

-

Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa
att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG)
nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG)
nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG)
nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94
och (EG) nr 1966/2006, artikel 4 mom. 2, 19, 20 och 22, art. 57 och 58
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att
bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, artikel 66 och 67
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen
för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr
1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000, artikel 5
Livsmedelslagen 23/2006, 3 § 20 mom., 6 § 4 mom. 17 och 34 §
1188/2014 Lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken 1, 2, 4, 7,
11, 12, 17, 35, 49 20 och 22 mom., 50 och 53 §
1442/2014 Statsrådets förordning om den anmälan om misstänkta överträdelser och misstänkta allvarliga
överträdelser som ska ges till Landsbygdsverket
Pressmeddelande om leverans av fiskparti-information, på svenska: https://mmm.fi/sv/artikkeli//asset_publisher/tunnistenumeron-avulla-parannetaan-kalaerien-jaljitettavyytta
Information om kraven på fiskeriprodukternas spårbarhet och annan information som ska lämnas vid
försäljning (på finska):http://mmm.fi/kalat/elinkeinokalatalous/kalastuksen-valvonta-ja-kiintioseuranta/
jaljitettavyys/
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Uppdateringar i version 2:
Tillsatt: Tillsynen enligt denna punkt utgör inte någon tillsyn över livsmedelssäkerheten. Den kommunala
livsmedelstillsynen inrapporterar misstänkta överträdelser och uppdagade överträdelser till
Landsbygdsverket (se Lag 1188/2014 35 § och Statsrådets förordning 1442/2014).
Tillsatt: Tillsynen enligt denna punkt utgör sådan tillsyn, som lagstiftningen om EU:s gemensamma
fiskeripolitik förutsätter. Det gäller således att observera att terminologin – såsom ett ”parti” avviker från
terminologin i livsmedelslagstiftningen. I lagstiftningen om fiskeripolitiken innebär ett ”parti” inte ett tillverkat
parti.
Beskrivningen av ett sådant ”parti” som avses i fiskeripolitiken och tidpunkten då ett ”parti” dokumenteras
har uppdaterats.
Uppdaterat: Ovan nämnda från havet härstammande fiskeri-/vattenbruksproduktpartier ska vara spårbara
för varje i kedjan ingående företagares del direkt till fångsten/upptagningen av fiskpartiet i alla produktions, bearbetnings- och distributionsstadier ända fram till detaljhandeln.
Tillsatt: Denna punkt kontrolleras, då en företagare hanterar fiskeri- och vattenbruksprodukter som fångats
till havs i EU-länder eller odlats till havs i EU-länder.
Uppdaterat att vi rekommenderar att punkten 13.5 Märkningarna som särskild lagstiftning om fiskeri- och
vattenbruksprodukter förutsätter samtidigt kontrolleras.
Uppdaterat punkten Saker som ska kontrolleras / Uppgifterna om första partiet.
Tillsatt i punkten ”Verksamheten motsvarar kraven”. Uppgifterna som förutsatts om första partiet åtföljer
partiet.
Uppdaterat Livsmedelslagen 23/2006, 3 § 20 mom., 6 § 4 mom. 17 och 34 §
Tillsatt: 1188/2014 Lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken 1,
2, 4, 7, 11, 12, 17, 35, 49 20 och 22 mom., 50 och 53 §
Tillsatt: 1442/2014 Statsrådets förordning om den anmälan om misstänkta överträdelser och misstänkta
allvarliga överträdelser som ska ges till Landsbygdsverket
Tillsatt: Pressmeddelande om leverans av fiskparti-information, på svenska: https://mmm.fi/sv/artikkeli//asset_publisher/tunnistenumeron-avulla-parannetaan-kalaerien-jaljitettavyytta
Tillsatt: Information om kraven på fiskeriprodukternas spårbarhet och annan information som ska lämnas
vid
försäljning
(på
finska):
http://mmm.fi/kalat/elinkeinokalatalous/kalastuksen-valvonta-jakiintioseuranta/jaljitettavyys/
Tillsatta i slutet av punkterna ”Bör korrigeras” och ”Dålig”: -Den kommunala livsmedelstillsynen
inrapporterar misstänkta överträdelser och uppdagade överträdelser till Landsbygdsverket (se Lag
1188/2014 35 § och Statsrådets förordning 1442/2014).
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16

Spårbarheten och återkallelserna

16.3 Spårbarheten hos fisk och fiskeriprodukter fångade till havs
Än så länge syns resultatet inte i någon handling som offentliggörs dvs. på Oiva-rapporten. Tillsynen
enligt denna punkt utgör inte någon tillsyn över livsmedelssäkerheten. Den kommunala
livsmedelstillsynen inrapporterar misstänkta överträdelser och uppdagade överträdelser till
Landsbygdsverket (se Lag 1188/2014 35 § och Statsrådets förordning 1442/2014).

Att beakta:
Tillsynen enligt denna punkt utgör sådan tillsyn, som lagstiftningen om EU:s gemensamma
fiskeripolitik förutsätter. Det gäller således att observera att terminologin – såsom ett ”parti” avviker
från terminologin i livsmedelslagstiftningen. I lagstiftningen om fiskeripolitiken innebär ett ”parti” inte
ett tillverkat parti.
Med ett ”parti” avses en mängd fiskeri- och vattenbruksprodukter av en viss art och av samma
produktform och som kommer från samma relevanta geografiska område och samma fiskefartyg
eller grupp av fiskefartyg eller samma produktionsenhet inom vattenbruket. ”Partiet” dokumenteras
då det vägs (= fiskefångsten vägs efter att fångsten avlastats). Om termen ”parti” används för
tydlighetens skull i denna anvisning nedan termen ”första partiet”.
Ovan nämnda från havet härstammande fiskeri-/vattenbruksproduktpartier ska vara spårbara för
varje i kedjan ingående företagares del direkt till fångsten/upptagningen av fiskpartiet i alla
produktions-, bearbetnings- och distributionsstadier ända fram till detaljhandeln.
Uppgifterna om första partiet ska vara tillgängliga så, att myndigheten när som helst kan ta del av
dem. ”När som helst” = under kontrollbesöket.
Denna punkt kontrolleras, då en företagare hanterar fiskeri- och vattenbruksprodukter som fångats
till havs i EU-länder eller odlats till havs i EU-länder.
Spårbarhetskraven i denna punkt gäller endast fiskeri- och vattenbruksprodukter avsedda som
människoföda.
Spårbarhetskraven i denna punkt gäller inte följande produktkategorier:







levande, färska, kylda eller frysta blötdjur
levande, färska, kylda eller frysta kräftdjur
fiskberedningar och fiskkonserver
kaviar och kaviarersättningar
fiskeri- och vattenbruksprodukter införda till Europeiska unionen från tredje länder
fiskeri- och vattenbruksprodukter fångade eller odlade i sötvatten.

Spårbarhetskraven i denna punkt gäller följande produktkategorier:







levande fiskar, färska fiskar, kyld fisk, fryst fisk
kylda eller frysta fiskfiléer och annat fiskkött
kylt eller fryst kross eller mjöl
torkade, saltade, rökta och halstrade fiskar
fiskrom
pelletar.
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Vi rekommenderar att punkten 13.5 Märkningarna som särskild lagstiftning om fiskeri- och
vattenbruksprodukter förutsätter och punkten 16.4 Spårbarheten hos fisk och fiskeriprodukter som
omfattas av dioxinundantaget samtidigt kontrolleras.
Saker som ska kontrolleras:
Hur kraven omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av till exempel 1-3 olika
producerade och/eller levererade partier/råvaror/produkter, beaktande verksamhetens omfattning
och karaktär, kontrollerar följande:

Spårbarheten hos företagarna: Företagaren kan specificera (dvs. identifiera) fiskeri- och
vattenbruksprodukternas omedelbara leverantörer och köpare (slutkonsumenterna
undantagna).



Uppgifterna om första partiet.
Första partiet ska åtföljas av en partispecifik kod och uppgifter om första partiet.
o Uppgifterna ska åtfölja partierna med hjälp av en kod, en streckkod eller ett annat
identifieringsmedel av typen elektroniskt chips eller med hjälp av ett märkningssystem.
o "Åtfölja" innebär att uppgifterna kan finnas till exempel i handelsdokumentet.
Handelsdokumentet och första partiet ska kunna förknippas med varandra med hjälp av
en specificerande kod.

Uppgifterna om ett första parti som ingår i ett producerat eller levererat parti ska åtfölja varje
producerat och levererat parti utmed hela leveranskedjan.

Om partier sammanslås, ska uppgifterna om första partierna fortsättningsvis åtfölja det
nybildade producerade eller levererade partiet.

Om ett första parti delas upp i delar, ska uppgifterna om första partiet fortsättningsvis åtfölja
de nybildade producerade eller levererade partierna. För varje producerat eller levererat
parti, utmed hela kedjan, ska sålunda följande uppgifter om de i partiet ingående första
partierna kunna påvisas:












identifikationsnumret
fiskefartygets distriktsbeteckning och namn eller vattenbruksanläggningens namn
FAO:s trebokstavskod för varje art
fångstdatumet eller produktionsdatumet
mängden av varje art uttryckt i kilogram nettovikt eller, i förekommande fall, antalet
individer
leverantörens namn och adress.

Uppgifterna om första partiet ska vara tillgängliga så, att myndigheten när som helst kan ta
del av dem.
Handelsdokumentet kan vara utskrivet på papper eller i elektroniskt format.
Interna spårbarheten. Om en företagare sammanslår första partier eller delar upp ett första
parti i delar, ska sammanslagningen och uppdelningen dokumenteras och dokumenten
systematiskt sparas.
o De företagarspecifika sammanslagnings- eller uppdelningsstadierna i kedjan och
uppgifterna om dessa är uppgifter som inte förutsätts föras vidare i kedjan.
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Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

-

Företagaren kan specificera fiskeri- och vattenbruksprodukternas omedelbara
leverantörer och köpare (slutkonsumenterna undantagna).
Uppgifterna om första partiet är tillgängliga så, att den behöriga myndigheten
kan ta del av dem när som helst.
Partierna är försedda med en kod eller motsvarande märkning.
Uppgifterna som förutsatts om första partiet åtföljer partiet.
Interna spårbarheten fungerar (eventuella sammanslagningar och
uppdelningar har dokumenterats).

-

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Företagaren kan specificera fiskeri- och vattenbruksprodukternas omedelbara
leverantörer och köpare (slutkonsumenterna undantagna). I uppgifterna om första
partierna eller den interna spårbarheten förekommer små missförhållanden, som
ändå inte förhindrar att man övertygar sig om att uppgifterna är korrekta. Enskilda
brister eller små missförhållanden är till exempel att:
-

-

BÖR
KORRIGERAS

Företagaren har själv uppgifter om första partierna, men uppgifterna är ändå
inte tillgängliga under kontrollbesöket utan företagaren förvarar dem på ett
sådant sätt eller på ett sådant ställe, att myndigheten inte kan ta del av dem
när som helst. Företagaren kan i praktiken rätta till förvaringssättet ännu
samma dag.
Användningen av en kod eller ett motsvarande märkningssystem är inte helt
systematisk.
I dokumenteringen av den interna spårbarheten förekommer enstaka brister.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Företagaren har tydliga fel/brister i uppgifterna om leverantörer/köpare, i
uppgifterna om första partier eller i den interna spårbarheten, men de kan rättas
till inom utsatt tid. Sådana fel/brister är till exempel att:
-

I specificeringen av omedelbara leverantörer eller köpare förekommer tydliga
brister.
Företagaren har inte själv uppgifter om första partierna. Han kan ändå skaffa
dem i efterhand från leverantörerna till produkterna.
Någon av uppgifterna om första partierna som krävs saknas vid
kontrolltidpunkten och företagaren kan inte alls leverera den.
Användningen av ett partispecifikt identifikationsnummer, en kod eller ett
märkningssystem är oöverskådlig eller bristfällig så, att det är osäkert om
uppgifterna om första partiet kan förknippas med partiet.
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-

Uppgifterna om första partiet kan förknippas med partierna som bildats, men
något identifikationsnummer, någon kod eller något märkningssystem
används inte alls.
- I dokumenteringen av den interna spårbarheten förekommer betydande
brister.
→ Den kommunala livsmedelstillsynen inrapporterar misstänkta överträdelser och
uppdagade överträdelser till Landsbygdsverket (se Lag 1188/2014 35 § och
Statsrådets förordning 1442/2014).

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Sådana missförhållanden är till exempel:
-

Företagaren kan inte specificera fiskeri- och vattenbruksprodukternas
omedelbara leverantörer eller köpare.
En betydande del av uppgifterna om första partierna saknas och företagaren
kan inte leverera dem.
Företagaren förser inte partiet med någon kod eller motsvarande och inget
märkningssystem används.
Företagaren delar upp och sammanslår första partier, men det finns inget
system för den interna spårbarheten.

-> Den kommunala livsmedelstillsynen inrapporterar misstänkta överträdelser och
uppdagade överträdelser till Landsbygdsverket (se Lag 1188/2014 35 § och
Statsrådets förordning 1442/2014)
Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

-

-

-

Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa
att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG)
nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG)
nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG)
nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94
och (EG) nr 1966/2006, artikel 4 mom. 2, 19, 20 och 22, art. 57 och 58
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att
bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, artikel 66 och 67
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen
för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr
1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000, artikel 5
Livsmedelslagen 23/2006, 3 § 20 mom., 6 § 4 mom. 17 och 34 §
1188/2014 Lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken 1, 2, 4, 7,
11, 12, 17, 35, 49 20 och 22 mom., 50 och 53 §
1442/2014 Statsrådets förordning om den anmälan om misstänkta överträdelser och misstänkta allvarliga
överträdelser som ska ges till Landsbygdsverket
Pressmeddelande om leverans av fiskparti-information, på svenska: https://mmm.fi/sv/artikkeli//asset_publisher/tunnistenumeron-avulla-parannetaan-kalaerien-jaljitettavyytta
Information om kraven på fiskeriprodukternas spårbarhet och annan information som ska lämnas vid
försäljning (på finska):http://mmm.fi/kalat/elinkeinokalatalous/kalastuksen-valvonta-ja-kiintioseuranta/
jaljitettavyys/
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Uppdateringar i version 2:
Tillsatt: Tillsynen enligt denna punkt utgör inte någon tillsyn över livsmedelssäkerheten. Den kommunala
livsmedelstillsynen inrapporterar misstänkta överträdelser och uppdagade överträdelser till
Landsbygdsverket (se Lag 1188/2014 35 § och Statsrådets förordning 1442/2014).
Tillsatt: Tillsynen enligt denna punkt utgör sådan tillsyn, som lagstiftningen om EU:s gemensamma
fiskeripolitik förutsätter. Det gäller således att observera att terminologin – såsom ett ”parti” avviker från
terminologin i livsmedelslagstiftningen. I lagstiftningen om fiskeripolitiken innebär ett ”parti” inte ett tillverkat
parti.
Beskrivningen av ett sådant ”parti” som avses i fiskeripolitiken och tidpunkten då ett ”parti” dokumenteras
har uppdaterats.
Uppdaterat: Ovan nämnda från havet härstammande fiskeri-/vattenbruksproduktpartier ska vara spårbara
för varje i kedjan ingående företagares del direkt till fångsten/upptagningen av fiskpartiet i alla produktions, bearbetnings- och distributionsstadier ända fram till detaljhandeln.
Tillsatt: Denna punkt kontrolleras, då en företagare hanterar fiskeri- och vattenbruksprodukter som fångats
till havs i EU-länder eller odlats till havs i EU-länder.
Uppdaterat att vi rekommenderar att punkten 13.5 Märkningarna som särskild lagstiftning om fiskeri- och
vattenbruksprodukter förutsätter samtidigt kontrolleras.
Uppdaterat punkten Saker som ska kontrolleras / Uppgifterna om första partiet.
Tillsatt i punkten ”Verksamheten motsvarar kraven”. Uppgifterna som förutsatts om första partiet åtföljer
partiet.
Uppdaterat Livsmedelslagen 23/2006, 3 § 20 mom., 6 § 4 mom. 17 och 34 §
Tillsatt: 1188/2014 Lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken 1,
2, 4, 7, 11, 12, 17, 35, 49 20 och 22 mom., 50 och 53 §
Tillsatt: 1442/2014 Statsrådets förordning om den anmälan om misstänkta överträdelser och misstänkta
allvarliga överträdelser som ska ges till Landsbygdsverket
Tillsatt: Pressmeddelande om leverans av fiskparti-information, på svenska: https://mmm.fi/sv/artikkeli//asset_publisher/tunnistenumeron-avulla-parannetaan-kalaerien-jaljitettavyytta
Tillsatt: Information om kraven på fiskeriprodukternas spårbarhet och annan information som ska lämnas
vid
försäljning
(på
finska):
http://mmm.fi/kalat/elinkeinokalatalous/kalastuksen-valvonta-jakiintioseuranta/jaljitettavyys/
Tillsatta i slutet av punkterna ”Bör korrigeras” och ”Dålig”: -Den kommunala livsmedelstillsynen
inrapporterar misstänkta överträdelser och uppdagade överträdelser till Landsbygdsverket (se Lag
1188/2014 35 § och Statsrådets förordning 1442/2014).
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16

Spårbarheten och återkallelserna

16.4 Spårbarheten hos fisk och fiskeriprodukter som omfattas av
dioxinundantaget
Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare
- inför, lagrar, förmedlar, förpackar, saluhåller eller utför fisk och fiskeriprodukter som omfattas
av dioxinundantaget från landet
- tillverkar eller låter tillverka fiskeriprodukter av fisk som omfattas av dioxinundantaget.
Undantaget gäller vildfångad lax (Salmo salar), strömming (Clupea harengus) som är större än 17
cm eller av oklassificerad storlek, röding (Salvelinus spp.), flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) och
öring (Salmo trutta) med ursprung i Östersjöområdet och produkter erhållna av sådana.
Fiskar som omfattas av dioxinundantaget eller produkter erhållna av sådana får utan ett partispecifikt
analysintyg inte levereras till andra medlemsstater än Finland och Sverige. Lax eller produkter
erhållna av sådan får levereras också till Lettland. Leveransbegränsningarna gäller alla företagare.
Om en företagare levererar fiskar som omfattas av dioxinundantaget eller produkter erhållna av
sådana till andra länder än Finland eller Sverige (lax Lettland), ska företagaren ha ett partispecifikt
analysintyg för de levererade partierna som intygar att gränsvärdena för dioxin och dioxinliknande
PCB-föreningar inte överskrids (se definitionen på ett ”parti” i detta fall i Kommissionens förordning
(EU) nr 589/2014). Analysintyget ska kunna förknippas med det levererade partiet. Om en företagare
inte levererar fiskar som omfattas av dioxinundantaget eller produkter erhållna av sådana till andra
länder än Finland och Sverige (lax Lettland), krävs inget analysintyg.
Handlingen som åtföljer fiskeriprodukter som omfattas av dioxinundantaget ska på ett
primärproduktionsställe och i en godkänd livsmedelslokal förses med en anteckning om leveransbegränsningen.
Vi rekommenderar att punkt 16.1 Livsmedlens spårbarhet samtidigt kontrolleras.
Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken utvärderas med kontroll av följande saker:
 Företagaren identifierar och hanterar kraven i dioxinundantagsbestämmelserna.
 Verksamheten bedöms genom att man med hjälp av till exempel 1-3 olika
partier/råvaror/produkter, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär, kontrollerar
följande: I en liten anläggning som endast rensar och filear har man till exempel möjlighet att
hinna kontrollera flera partier än i en stor anläggning som också bearbetar.
1. Godkända lokaler, där fisk och/eller fiskeriprodukter som omfattas av dioxinundantaget hanteras:
 I handelsdokumenten finns den anteckning som krävs om leveransbegränsningarna.
 Följs leveransbegränsningarna?
 Finns ett analysintyg, om fisk och/eller fiskeriprodukter som omfattas av dioxinundantaget
levererats till länder utanför de länder som beviljats undantag?
 Hålls fisk som omfattas dioxinundantaget åtskild från annan fisk?
o havslaxpartier och regnbågspartier får till exempel inte blandas med varandra.
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o

att märkningen och spårningen tydligt och systematiskt hanteras kan påvisas
under lagring och produktion.

2. Anmälda lokaler, som tar emot fisk som omfattas av dioxinundantaget och förmedlar/säljer den
till andra företagare och/eller (eventuellt) tillverkar produkter av den:
 Följs leveransbegränsningarna?
 Förmedlas anteckningen som krävs i handelsdokumenten om leveransbegränsningarna vidare
till den mottagande företagaren?
 Hanteringen av handelsdokumenten.
 Separat förvaring av handlingar som påvisar att dioxinundantaget hanteras krävs inte, men
företagaren ska med hjälp av handelsdokumenten kunna påvisa detta, om fisk som omfattas av
dioxinundantaget tagits emot och om sådan fisk levererats vidare.
 Hålls fisk som omfattas dioxinundantaget åtskild från annan fisk?.
o havslaxpartier och regnbågspartier får till exempel inte blandas med varandra.
o att åtskiljandet och spårningen tydligt och systematiskt hanteras kan påvisas under
lagring och eventuell leverans.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

1. Godkända lokaler:
 Handelsdokumenten är försedda med den anteckning som krävs om
leveransbegränsningarna.
 Leveransbegränsningarna följs.
 Om fisk eller fiskeriprodukter som omfattas av dioxinundantaget levererats till
länder utanför de länder som beviljats undantag, kan uppvisas ett
leveranspartispecifikt analysintyg, som påvisar att gränsvärdet för dioxinhalten
inte överskrids.
 Fisk som omfattas av dioxinundantaget kan i inget stadium blandas med annan
fisk utan att sammanslagningen dokumenteras.
2. Anmälda lokaler:
 Leveransbegränsningarna följs.
 Anteckningen som krävs i handelsdokumenten om leveransbegränsningarna
förmedlas vidare.
 Detta kan påvisas med hjälp av handelsdokumenten, om fisk som omfattas av
dioxinundantaget tagits emot och om sådan fisk levererats vidare
 Fisk som omfattas av dioxinundantaget kan i inget stadium blandas med annan
fisk utan att sammanslagningen dokumenteras.
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BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Verksamheten överensstämmer huvudsakligen med ovan nämnda krav. Små
missförhållanden är till exempel:
1. Godkända lokaler:
 Anteckningen om leveransbegränsningen och tilläggsmärkningen har med ett
sporadiskt undantag (mänskligt misstag) gjorts i handlingen för det levererade
partiet. Företagaren kan för undantagsfallets del ändå utgående från handelsdokument påvisa att produkterna levererats till Finland eller Sverige (lax Lettland) och att mottagaren inte levererat dem vidare till en kommersiell aktör.
 I företagarens processer förekommer små inexaktheter i åtskiljandet av fisken
som omfattas av dioxinundantaget så, att det är skäl att förbättra hanteringen
av åtskiljandet.
2. Anmälda lokaler:
 En liten företagare som mycket sporadiskt hanterat fisk som omfattas av
dioxinundantaget har till exempel inte hanterat alla krav i dioxinundantagsbestämmelserna. Företagaren kan ändå med hjälp av dokument påvisa att
produkterna levererats till Finland eller Sverige (lax Lettland) och att mottagaren
inte levererat dem vidare till en kommersiell aktör.
 I företagarens processer förekommer små inexaktheter i åtskiljandet av fisken
som omfattas av dioxinundantaget så, att det är skäl att förbättra hanteringen
av åtskiljandet.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Sådana fel/brister är till exempel att:
1. Godkända lokaler:
 Företagaren använder inte alls någon anteckning om leveransbegränsningarna i handelsdokumenten som åtföljer sådana produkter, för vilka
detta krävs. Företagaren kan ändå påvisa att produkterna levererats till Finland
eller Sverige (lax Lettland) och att mottagaren inte levererat dem vidare till en
kommersiell aktör.
 Man kan inte till alla delar övertyga sig om att leveransbegränsningarna följs för
företagarens del i den grad att konkreta förbättringar inte skulle behövas för
verksamhetens del.
 Man kan inte övertyga sig om åtskiljandet för alla partiers del.
2. Anmälda lokaler:
 Man kan inte övertyga sig om att leveransbegränsningarna följs för företagarens
del.
 Man kan inte övertyga sig om åtskiljandet för alla partiers del.
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DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Sådana missförhållanden är:
1. Godkända lokaler:
 Företagaren har själv levererat fisk eller fiskeriprodukter som omfattas av
dioxinundantaget till andra länder än Finland, Sverige eller Lettland (lax).
 Företagaren kan inte påvisa vart produkterna levererats.
 Företagaren använder inte alls någon märkning om leveransbegränsningarna
på sådana produkter, där sådan borde användas och han kan inte påvisa att
produkterna levererats enbart till Finland, Sverige (eller Lettland lax).
 Åtskiljandet kan inte alls verifieras för något som helst parti.
2. Anmälda lokaler:
 Företagaren har själv levererat fisk eller fiskeriprodukter som omfattas av
dioxinundantaget till andra länder än Finland, Sverige eller Lettland (lax).
 Företagaren kan inte påvisa vart produkterna levererats.
 Åtskiljandet kan inte alls verifieras för något som helst parti.

Om någon av exempelpunkterna för vitsordet Dålig blir verklighet, ombes den som utövar tillsyn över
objektet också omedelbart lämna en anmälan om saken till Eviras enhet för produktsäkerhet så, att
det uppdagade missförhållandet omedelbart också kan förmedlas för kännedom till den centrala
myndigheten i det mottagande landet.
Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande
ämnen i livsmedel, artikel 7
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, artikel 14, 17 och 18
Kommissionens förordning (EG) nr 931/2011 om de spårbarhetskrav som fastställs för livsmedel av
animaliskt ursprung, artikel 3
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser
för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som
livsmedel, artikel 14 och 15
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen
för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr
1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000, artikel 5
- Kommissionens förordning (EU) nr 589/2014 om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halter
av dioxiner, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika PCB i vissa livsmedel och om upphävande av förordning
(EU) nr 252/2012, Bilaga 1 Definitioner och förkortningar 1.11 ”Parti”
Livsmedelslagen 23/2006, 17 och 34 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1424/2015 om ändring av jord- och skogsbruksministeriets
förordning om livsmedelshygien i anläggningar
Jord- och skogsbruksministeriets förordning 795/2014 om livsmedelshygien i anläggningar, 3 och 4 §
Eviras anvisning 16031/1 Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja
fiskeriprodukter Obs! Anvisningen är inte uppdaterad för rektangulärmärkningskravets del
Eviras anvisning 16023/3 Tillsynen över fiskeriprodukter Obs! Anvisningen är inte uppdaterad för
rektangulärmärkningskravets del
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Uppdateringar i version 2:
-

-

Tillsatt Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1424/2015 om ändring av jord- och
skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar
Kravet i den nationella lagstiftningen på rektangulär tilläggsmärkning i märkningarna på förpackningen
har upphävts (JSMf 1424/2015) -> Hänvisningarna till rektangulärmärkningskravet och kontrollen av att
rektangulärmärkning använts har strukits i denna anvisning.
Tillsatt Kommissionens förordning (EU) nr 589/2014
Tillsatt med tanke på analysintyget definitionen på ett parti enligt Kommissionens förordning (EU) nr
589/2014.
Tillsatt kravet på att ett analysintyg ska uppvisas, om fisk eller fiskeriprodukter som omfattas av
dioxinundantaget levererats till länder utanför de länder som beviljats undantag.
Tillsatt (anmälda livsmedelslokaler) kravet på att anteckningen som krävs i handelsdokumenten om
leveransbegränsningarna förmedlas vidare.
Tillsatt hanteringen av handelsdokumenten.
Tillsatt i slutet en anvisning om att om någon av exempelpunkterna för vitsordet Dålig blir verklighet, ska
omedelbart lämnas en anmälan om saken till Eviras enhet för produktsäkerhet.
Strukits Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda
hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, art. 5
Strukits Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009
Strukits Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1369/2011 om livsmedelshygien i anläggningar
Strukits Eviras anvisning 17067/1 Tillsynen över undantagsbestämmelserna som gäller dioxin i
fiskeriprodukter
Tillsatt ett omnämnande som hänför sig till Eviras anvisningar 16031/1 och 16023/3: Obs! Anvisningen är
inte uppdaterad för rektangulärmärkningskravets del.
Tillsatt en anvisning om att Evira ska kontaktas om vitsordet är ”Dålig”.

Elintarvike
Föredragen av

Mika Varjonen

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

16.6
1/2
10252 / 1 sv
12.1.2015

Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien, Enheten för produktsäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda och godkända livsmedelslokaler

16 Spårbarheten och återkallelserna
16.6 Återkallelser
Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare
 tillverkar, låter tillverka och/eller förpackar livsmedel
 inför och/eller förmedlar (från inre marknaden eller tredje länder) livsmedel
 lagrar, säljer, serverar eller utför livsmedel från landet.
Om företagaren inte har varit initiativtagare till återkallelsen eller delaktig i återkallelsen, gäller
kontrollen endast innehållet i planen för egenkontroll för återkallelsens del.
Av en företagare i detaljhandeln, vars åtgärder inte påverkar förpackningen av livsmedlet,
märkningarna på livsmedlet, livsmedlets säkerhet eller dess orördhet förutsätts ingen informering
av konsumenterna eller myndigheterna. Av dem förutsätts ändå åtgärder som bidrar till
återkallelsen i samarbete med den företagare som svarar för återkallelsen och myndigheterna.
Vi rekommenderar att punkt 16.1 Livsmedlens spårbarhet samtidigt kontrolleras.
Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken utvärderas med kontroll av följande saker:
 Beredskap på återkallelser ingår i planen för egenkontroll.
 Till följd av återkallelser har gjorts nödvändiga ändringar i egenkontrollen.
 Över vidtagna återkallelser finns bokföring och dokumentation.
 Livsmedelspartierna som återkallats blandas inte med andra livsmedelspartier.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Återkallelseåtgärderna har varit korrekta och tillräckliga. Åtgärderna har bokförts
och bokföringen och dokumentationen som hänför sig till återkallelser förvaras
den tid som bestämmelserna förutsätter.
I planen för egenkontroll ingår korrekta och tillräckliga instrueringar med tanke på
återkallelser.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Återkallelseåtgärderna har varit korrekta och tillräckliga, men i bokföringen av
åtgärderna förekommer små missförhållanden. Ett sådant litet missförhållande är
till exempel att:
- det är endast små skillnader mellan mängderna återkallade produkter och
mängderna produkter som bortskaffats, returnerats och sålts till konsumenter.
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Bokföringen och dokumentationen som hänför sig till återkallelser förvaras den tid
som bestämmelserna förutsätter.
Instrueringarna med tanke på återkallelser i planen för egenkontroll är något
bristfälliga. Exempel
- någon ansvarig person som svarar för informeringen av konsumenterna har
inte antecknats.

BÖR
KORRIGERAS

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska
rättas till inom utsatt tid.
Några återkallelseåtgärder har inte bokförts och någon dokumentation har inte
förvarats, fastän återkallelser har förekommit. Återkallelseåtgärderna har varit
något bristfälliga. Exempel
- informeringen av konsumenterna har varit otillräcklig till sin omfattning
- företagaren har inte vidtagit återkallelse, fastän han hade haft skäl att misstänka att en produkt inte uppfyller bestämmelserna om livsmedlens säkerhet.
- det föreligger en risk att återkallade produkter blandas med andra produkter
- det är betydande skillnader mellan mängderna återkallade produkter och
mängderna produkter som bortskaffats, returnerats och sålts till konsumenter.
Instrueringarna med tanke på återkallelser i planen för egenkontroll är otillräckliga.
Exempel
- någon ansvarig person som svarar för informeringen av myndigheterna har
inte utsetts
- placeringen av återkallade produkter i företagarens lokaler har inte förutsetts.

DÅLIG

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören
har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas
till.
Över åtgärderna som hänför sig till återkallelser finns ingen bokföring och ingen
dokumentation har förvarats, fastän återkallelser förekommit. Trots att man vetat
att livsmedel strider mot bestämmelserna har nödvändiga åtgärder inte vidtagits,
eller så har de varit inkorrekta eller otillräckliga. Exempel
- myndigheterna eller konsumenterna/övriga företagare har inte informerats,
fastän det hade krävts
- återkallade partier har inte åtskiljts från de andra partierna.
Återkallelser har inte beaktats i planen för egenkontroll.

-

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

-

Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning
178/2002/EG, artikel 14 och 19
Livsmedelslagen 23/2006, 9 och 10 §

-
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16

Spårbarheten och återkallelserna

16.8 Svin-, fjäderfä-, får- och getköttets spårbarhet
Livsmedelsföretagarna ska ha ett system för identifiering och registrering ((EU) nr 1337/2013 3 art.),
som de i varje steg av produktions- och distributionskedjan för det kött som nämnts i rubriken till denna
kontrollanvisning använder för att kunna påvisa det berörda köttets ursprungsland eller härkomstplats.
Systemet ska tillämpas så, att sambandet mellan köttet och det djur eller den grupp djur som det
kommer ifrån säkerställs. Det ovan nämnda gäller alla led av köttets produktions och distributionskedja
allt från slakten fram till förpackandet. I kraven på systemet för identifiering och registrering ingår:





Varje livsmedelsföretagare svarar för att ovan nämnda system för identifiering och registrering tillämpas
i det led av produktions- och distributionskedjan, där företagaren verkar.
Varje företagare ska med hjälp av sitt system bokföra särskilt djurens, slaktkropparnas eller, från fall till
fall, styckningsdelarnas ankomst till livsmedelsföretagaren lokaler och deras avgång därifrån och
säkerställa att ankomsterna och avgångarna överensstämmer med varandra.
Varje företagare ska säkerställa att informationen som hänför sig till märkningarna om ursprungslandet
eller härkomstplatsen på köttet till tillämpliga delar levereras med köttet till företagarna i nästa led av
produktions- och distributionskedjan.
En livsmedelsföretagare som förpackar eller märker kött som nämnts i rubriken på denna
kontrollanvisning ska säkerställa att den partikod som identifierar köttet som levereras till konsumenter
eller storhushåll och det parti eller de partier kött som förpackningen eller det märkta partiet kommer ifrån
överensstämmer med varandra.

Med ett system för identifiering och registrering avses i detta sammanhang ett systematiskt sätt att
identifiera, spara och leverera den förutsatta informationen om ursprungslandet eller härkomstplatsen.
Storleken på ett parti kan inte vara större än produktionen under en dag. Vi rekommenderar att
förpackningsdatumet eller någon annan motsvarande datummärkning inte ensam används som partiidentifikation. Om en företagare hanterar enbart djur och/eller kött från djur som härstammar från
samma ursprungsland eller härkomstplats och eventuellt också i andra liknande fall, kan
datummärkningen tolkas som en tillräcklig parti-identifikation.
Kontrollen i denna punkt gäller alla led i produktions- och distributionskedjan inom verksamheten i
livsmedelsbranschen för färskt, kylt eller fryst svinkötts, får- och getkötts och fjäderfäkötts del.
Vi rekommenderar att punkterna 13.4 Märkningarna som särskild lagstiftning om kött förutsätter och
16.1 Livsmedlens spårbarhet samtidigt kontrolleras.
Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov för köttets del
kontrollerar (t.ex. 1 – 3 olika mottagna, producerade eller avsända partier eller produkter/förpackningar
beaktande verksamhetens karaktär och omfattning) följande saker:
 Om ett sådant system för identifiering och registrering, som förordningen (EU) nr 1337/2013
förutsätter, används och om dokumenteringen är tydlig och systematisk.
 Bokföringen över djurens, slaktkropparnas eller, från fall till fall, styckningsdelarnas ankomst till
livsmedelsföretagarens lokaler och deras avgång därifrån.
 Att djurens, slaktkropparnas eller styckningsdelarnas ankomster och avgångar överensstämmer
med varandra.
 Om informationen levereras till företagarna i nästa led av produktions- och distributionskedjan.
 För sådana företagares del, som förpackar eller märker kött som nämnts i rubriken på denna
kontrollanvisning, att den partikod som identifierar köttet som levereras till konsumenter eller
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storhushåll och det parti eller de partier kött som förpackningen eller det märkta partiet kommer
ifrån överensstämmer med varandra.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Företagaren använder ett system för identifiering och registrering och inspektören
övertygas om att kraven i systemet uppfylls.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Företagaren kan i praktiken tolkas vidta sådana åtgärder som ett system för
identifiering och registrering förutsätter. I åtgärderna i praktiken kan konstateras
sporadiska missförhållanden, som ändå inte hindrar att man försäkrar sig om att
informationen om köttets ursprungsland eller härkomstplats är riktig för alla partiers
del och att förutsatt information levereras vidare. Små missförhållanden kan vara
till exempel att:
-

-

-

-

BÖR
KORRIGERAS

En enskild anteckning eller märkning saknas. Inspektören övertygas ändå om
att informationen är riktig utgående från de övriga anteckningarna/märkningarna
som hänför sig till samma parti.
Påvisandet av att djurens, slaktkropparnas eller styckningsdelarnas ankomster
och avgångar överensstämmer med varandra är inte helt systematiskt.
Inspektören övertygas ändå om att informationen är riktig utgående från de
övriga anteckningarna/ och handelsdokumenten inom egenkontrollen.
För sådana företagares del, som förpackar eller märker kött som nämnts i
rubriken på denna kontrollanvisning: företagaren använder enbart
datummärkningen som en kod som identifierar ett parti kött som levereras till
konsumenter eller storhushåll och kan inte påvisas någon ändamålsenlig grund
för att använda enbart datummärkningen.
På allmänt plan; små brister i det systematiska eller en enskild inexakthet i
dokumenteringen, som ändå inte hindrar att inspektören försäkrar sig om att
informationen om köttets ursprungsland eller härkomstplats är riktig för alla
partiers del.

I verksamheten förekommer missförhållanden försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Hos företagaren förekommer tydliga missförhållanden i hanteringen och
verifieringen av spårbarheten. Sådana kan till exempel vara att:
- Företagaren anser sig använda ett system för identifiering och registrering,
dokumenteringar har gjorts, men inspektören övertygas inte om att företagaren
med hjälp av systemet alltid tillförlitligt kan påvisa ursprungslandet eller
härkomstplatsen.
- Företagaren använder ett system för identifiering och registrering, men
anteckningar/märkningar saknas i den grad, att användningen inte kan
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betraktas som systematisk och man kan sålunda inte övertyga sig om att kraven
uppfylls.
- Djuren, slaktkropparna eller styckningsdelarna som levererats till företagarens
lokaler har inte alltid åtföljts av information om ursprungslandet eller
härkomstplatsen och företagaren kan inte påvisa att han beaktat saken och
reagerat på den (såsom en skriftlig reklamation till leverantören). Inspektören
övertygas ändå på andra sätt om att det inte kommunicerats på ett vilseledande
sätt för ursprungslands- eller härkomstplatsinformationens del.
- På allmänt plan; information saknas i den grad, att det inte längre rör sig om
något enstaka misstag och man kan således inte övertyga sig om att
identifierings- och registreringssystemet hanteras och att kraven uppfylls.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller väsentligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Sådana missförhållanden är till exempel att:
- Företagaren har inte alls någon information om köttpartiernas ursprungsland
eller härkomstplats.
- Företagaren har inte alls levererat vidare information om köttpartiernas
ursprungsland eller härkomstplats.
- För sådana företagares del, som förpackar eller märker kött som nämnts i
rubriken på denna kontrollanvisning: företagaren använder enbart
datummärkningen som en kod som identifierar ett parti kött som levereras till
konsumenter eller storhushåll, fastän man under en och samma dag fortlöpande
tillverkar köttpartier med olika ursprungslands- eller härkomstplatsinformation.
Koden som identifierar köttpartiet och köttpartiet eller köttpartierna i fråga som
förpackningen eller det märkta partiet består av överensstämmer således inte
med varandra och man kan inte övertyga sig om det förpackade köttets
ursprung.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):
-

-

-

-

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013 om tillämpningsföreskrifter för
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 vad gäller angivande av ursprungsland eller
härkomstplats för färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä, art. 1, 2, 3, 4
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation
till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och
(EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv
90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG,
kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004. 1, 2,
8, 9 och 26 jämte BILAGA XI
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden
i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, art. 3 och 18
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, art. 2
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för
livsmedel av animaliskt ursprung, art. 7 och BILAGA 1 styckena 1.13, 1.16 och 1.17
Livsmedelslagen, 23/2006 17 § och 18 §
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Undersökningarna inom livsmedelsproduktionen

17.1 Provtagningen och egenkontrollundersökningarna
Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas i andra anläggningar än lageranläggningar.
 Det för analysering av prover anlitade laboratoriets kompetens bedöms i punkt 1.6.
Egenkontrollens allmänna överensstämmelse med kraven.
 Egenkontrollundersökningarna av vatten och is bedöms i punkt 17.3.
 Salmonellaegenkontrollen inom köttsektorn bedöms i punkt 17.4.
 EHEC-egenkontrollen bedöms i punkt 17.5.
 Listeriaegenkontrollen bedöms i punkt 17.6.
 Campylobakteregenkontrollen bedöms i punkt 17.7.
 Undersökningarna av kvaliteten på obehandlad mjölk bedöms i punkt 17.9.
 De i förordningen om obehandlad mjölk nämnda undersökningarna av obehandlad mjölk som
säljs från en anläggning i mjölksektorn för att användas som sådan bedöms i punkt 17.6 och
i denna punkt.
 Undersökningarna av produkternas hållbarhet bedöms i punkt 17.10.
 Andra anvisningar som hänför sig till undersökningar: 17.8, 17.11-17.16 och 17.18.
Saker som ska kontrolleras:
Undersökningarna som säkerställer livsmedlens säkerhet, såsom:
 salmonellaprovtagningen av köttprodukter, som inte omfattas av det nationella
salmonellakontrollprogrammet, såsom malet kött, köttberedningar, vissa köttprodukter,
MSM, slaktkroppar från häst, får och get.
 salmonellaprovtagningen av mjölk-, ägg- och fiskeriprodukter och obehandlad getmjölk
avsedd att konsumeras som sådan.
 Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) i modersmjölksersättningar.
 provtagningen av mjölkprodukter med tanke på stafylokockenterotoxin i sådana fall, då
processhygienkriterieresultatet det förutsätter.
 provtagningen med tanke på campylobakter och STEC i obehandlad mjölk som säljs för att
konsumeras som sådan.
 TSE-provtagning
Egenkontrollundersökningarna som gäller processhygienen, såsom:
 proverna som tas från ytan på slaktkroppar och som beskriver slakthygienen.
 provtagningen med tanke på aeroba mikroorganismer och E. coli av malet kött,
köttberedningar och mekaniskt urbenat kött.
 provtagningen av mjölkprodukter med tanke på enterobakterier, koagulaspositiva stafylokocker, E. coli och B. cereus.
 provtagningen av vissa fiskeriprodukter med tanke på enterobakterier, koagulaspositiva
stafylokocker och E. coli.
 provtagningen av äggprodukter med tanke på enterobakterier.
 3-OH-butyrsyrahalten i äggprodukters torrsubstans, mjölksyrahalten i råvaran som används
vid tillverkning av äggprodukter och mängden rester av äggskal, ägghinnor och andra delar
av bearbetade äggprodukter.
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 säkerställandet av att utrustningen, ytorna och produktionsmiljön är ren (den s.k.
ytrenhetsprovtagningen).
Genomförandet av provtagningen:
 Provtagningsfrekvensen och antalet delprover. Vid behov beaktas avvikelserna som
tillsynsmyndigheten tillåter i tagningen av delprover.
 Eventuella avvikelser som uppdagats i ovan nämnda undersökningar, vidtagna korrigerande
åtgärder och bokföringen över dem.
 Kontrollen av utvecklingstrenderna som företagaren gjort.
 Provtagningen och hanteringen av proverna.
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
(provtagnings- och undersökningsplanen) tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet
och lämplighet” till anvisning 1.6.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Provtagnings- och undersökningsplanen överensstämmer med kraven eller är
korrekt motiverad eller så motsvarar den Eviras provtagningsrekommendationer. Proverna har tagits i enlighet med planen.
Proverna har tagits på ett hygieniskt sätt.
Egenkontrollproverna som gäller processhygienen utnyttjas på lämpligt sätt för
att påvisa att produktionsprocessen fungerar på ett godtagbart sätt dvs. att
företagaren följer upp provresultatens utvecklingstrender.
Då gränsvärdena för undersökningarna som gäller livsmedlens säkerhet
överskridits har de vidtagna åtgärderna varit riktiga och tillräckliga.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:
- Provtagningsplanen för produkter eller produktionsmiljön överensstämmer
inte med kraven eller så förekommer små missförhållanden i motiveringen
av den. Eller, om företagaren har valt att följa Eviras provtagningsrekommendationer, så motsvarar hans provtagningsplan ändå inte helt
det.
- Provtagningsplanerna för produkter och produktionsmiljön överensstämmer med kraven eller så är de korrekt motiverade eller så motsvarar
de Eviras provtagningsrekommendation. Proverna har i regel tagits enligt
planerna, men enstaka prover har blivit otagna.
- Antalet delprover motsvarar inte helt kraven eller den motiverade
provtagningsplanen, sporadiskt undersöks för få delprover.
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BÖR
KORRIGERAS

I
verksamheten förekommer
missförhållanden
som
försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena
ska rättas till inom utsatt tid.
Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:
- En provtagningsplan saknas helt och hållet, men en del prover har ändå
tagits.
- Provtagningsplanen överensstämmer inte med kraven eller så
förekommer tydliga missförhållanden i motiveringen till den. Eller, om
företagaren valt att följa Eviras provtagningsanvisning, så avviker hans
provtagningsplan betydligt från den.
- Antalet undersökta prover är betydligt mindre än det planerade antalet.
- Delprover av proverna undersöks inte eller så undersöks fortlöpande för få
delprover utan någon motiverad provtagningsplan.
- Provtagningen, hanteringen och förvaringen av provet är inte tillräckligt
hygienisk och provet kan kontamineras eller förskämmas.
- Egenkontrollproverna som gäller processhygienen utnyttjas inte för att
påvisa att produktionsprocessen fungerar på ett godtagbart sätt. Då
gränsvärdena överskridits har inte vidtagits åtgärder till exempel för att
höja hygiennivån i livsmedelsproduktionen eller höja hygiennivån i
slaktandet.
- En stor del av proverna av produktionsmiljön tas från sådana ytor, som inte
kommer i kontakt med produkten.
- Resultaten av ytrenhetsproverna från utrustning eller andra ytor som
kommer i kontakt med livsmedel överskrider fortlöpande gränsvärdena
som fastställts i planen för egenkontroll, men inga åtgärder vidtas till följd
av resultaten.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:
- Prover tas inte alls eller så tas mycket få prover, även om sådana borde
tas.
- I provtagningen, hanteringen av proverna eller märkningarna på proverna
förekommer i regel sådana brister, att proverna är otjänliga för undersökning.
- Egenkontrollproverna som gäller livsmedelssäkerheten utnyttjas inte
korrekt för att påvisa att livsmedlen är säkra. Då gränsvärdena överskridits
har åtgärder inte vidtagits till exempel för att utreda kontamination.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004 bilaga III avsnitt X
Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel
Livsmedelslagen (23/2006) § 20, § 39 och § 50
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
Förordningen om obehandlad mjölk JSF 699/2013 § 14, bilaga 3A
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-

Eviras anvisning 10501 Mikrobiologiska krav för livsmedel, tillämpning av kommissionens förordning
(EG) nr 2073/2005

Uppdatering i version 2
- Till saker som ska inspekteras har TSE provtagning bifogats
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Undersökningarna inom livsmedelsproduktionen

17.3 Egenkontrollundersökningarna av vatten och is
Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas i alla anläggningar.
 Denna anvisning gäller inte tillsynen över företagarens egen vattenkälla eller leverantören
av hushållsvattnet.
 Tillsynen över användningen av hushållsvatten och rent vatten och egenkontrollen i
livsmedelsprocesserna utövas av livsmedelstillsynsmyndigheten.
 Omfattningen på planen för egenkontroll och frekvensen för gjorda undersökningar beror på
typen av produkter som ska produceras, verksamhetens omfattning (producerade mängder
och säsongartad produktion) och processernas karaktär. Den använda vattenkällan (såsom
hushållsvattnet från ett vattenverk eller hushållsvattnet från egen brunn) och eventuella
använda reningsmetoder har också betydelse.
 Provtagningen borde inriktas i första hand på tillsynen över kvaliteten på det vatten som
används i livsmedelsprocesserna och på kvaliteten på det vatten och den is som används
under processernas gång.
 Källan till hushållsvattnet som används i anläggningen och kontaminationsrisken som
eventuellt recirkulationsvatten medför bedöms i punkt 1.4 Hushållsvattnets överensstämmelse med kraven.
 Källan till det rena vattnet som används i anläggningen bedöms i punkt 1.5 Rena vattnets
överensstämmelse med kraven.
 Det för analysering av prover anlitade laboratoriets kompetens bedöms i punkt 1.6.
Egenkontrollens allmänna överensstämmelse med kraven.
 Allvarliga störningar som hänför sig till vattnets kvalitet och dessas inverkningar på
livsmedel som ska tillverkas eller redan tillverkats bedöms i punkt 16.5 Hanteringen av och
beredskapen för särskilda situationer.
Saker som ska kontrolleras:
 Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet och vid behov planen för egenkontroll
kontrolleras tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet” till anvisning
1.6.
 I fråga om tillsynen över hushållsvattnets, det rena vattnet (anläggningar i fisksektorn) och
isens kvalitet kontrolleras:
o Den sensoriska kontrollen av vattnet
o Förvaringen av den information om kvaliteten hushållsvattnet, som ombetts/erhållits
från leverantören till hushållsvattnet eller en kommunal myndighet
o Den riskbaserade uppföljningen av vattnets kvalitet (provtagning och undersökningar)
o De korrigerande åtgärderna i eventuella avvikande situationer såsom, då
provresultaten varit dåliga
o Efterföljandet av eventuella anvisningar som tillsynsmyndigheten eller vattenverket gett
om hur vattnet ska användas
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Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Behoven av egenkontrollundersökningar av vattnet och isen har bedömts på
korrekt sätt. Planen för egenkontroll är tillräcklig, då man beaktar de i
livsmedelslokalen producerade livsmedlens karaktär och mängd.
Egenkontrollen av hushållsvattnet, det rena vattnet (anläggningar i fisksektorn)
och isen har genomförts planenligt i anläggningen.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Vitsordet kan vara bra till exempel i sådana situationer då:
- I bedömningen av behoven av egenkontrollundersökningar av vattnet och isen
förekommer små brister, men livsmedelssäkerheten försvagas inte. Planen för
egenkontroll är huvudsakligen tillräcklig, då man beaktar de i livsmedelslokalen
producerade livsmedlens karaktär och mängd och livsmedelssäkerheten
försvagas inte.
- I genomförandet av planen för egenkontroll gällande hushållsvattnet, det rena
vattnet (anläggningar i fisksektorn) och isen förekommer små brister, såsom
att man har glömt att ta enstaka prover, men livsmedelssäkerheten försvagas
inte.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Vitsordet kan vara bör korrigeras till exempel i sådana situationer då:
- I bedömningen av behoven av egenkontrollundersökningar av vattnet och isen
förekommer brister och livsmedelssäkerheten försvagas. Planen för
egenkontroll är inte tillräcklig, då man beaktar de i livsmedelslokalen
producerade livsmedlens karaktär och mängd och livsmedelssäkerheten
försvagas.
- En plan för egenkontroll saknas, men tillräckliga mängder prover har ändå
tagits.
- I genomförandet av planen för egenkontroll gällande hushållsvattnet, det rena
vattnet (anläggningar i fisksektorn) och isen förekommer brister, som gör att
livsmedelssäkerheten försvagas, flera prover har till exempel blivit otagna.

Föredragen av
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DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Vitsordet kan vara dålig till exempel i sådana situationer då:
- I bedömningen av behoven av egenkontrollundersökningar av vattnet och isen
förekommer brister, som äventyrar livsmedelssäkerheten. Planen för
egenkontroll är inte tillräcklig, då man beaktar de i livsmedelslokalen
producerade livsmedlens karaktär och mängd och livsmedelssäkerheten
äventyras.
- I genomförandet av planen för egenkontroll gällande hushållsvattnet, det rena
vattnet (anläggningar i fisksektorn) och isen förekommer brister, som gör att
livsmedelssäkerheten äventyras, prover har till exempel inte alls tagits.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
Livsmedelslagen 23/2006
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
Eviras anvisning 16023, Tillsynen över fiskeriprodukter
EVI:s anvisning 3565/41/02: Egenkontroll av hushållsvatten och is som används i anläggningar
godkända enligt hygienlagen (endast riktgivande anvisning)
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Undersökningarna inom livsmedelsproduktionen

17.4 Den nationella salmonellakontrollen inom köttsektorn
Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas på slakterier, små slakterier och styckningsanläggningar, som
hanterar kött från nötkreatur, svin, broilerkyckling, kalkon, höna, anka, gäss eller pärlhöna
och i denna punkt bedöms hur det nationella salmonellakontrollprogrammet i praktiken
omsätts i dem. Prover som enligt det nationella salmonellakontrollprogrammet ska tas i ovan
nämnda anläggningar är:
o Prover av lymfkörtlar från svin och nötkreatur och ytstrykprover av slaktkroppar
(slakterier)
o Prover av köttbitar/köttskav från svin, nötkreatur, ankor, gäss och pärlhönor
(styckningsanläggningar)
o Prover av nackskinnet från broilerkycklingar, kalkoner och hönor (slakterier)
o Prover av skinnet/ytmuskulaturen från broilerkycklingar, kalkoner och hönor
(styckningsanläggningar)
 Salmonellaprovtagningen som mikrobkriterieförordningen förutsätter bedöms i punkt 17.1
Provtagningen
och
egenkontrollundersökningarna.
Salmonellaprovtagning
som
mikrobkriterieförordningen förutsätter är till exempel salmonellaproverna som i slakterier ska
tas av hästar, får och getter och proverna som i anläggningar i köttsektorn ska tas av malet
kött och köttberedningar (även bl.a. för broilerkycklingars, kalkoners och hönors del).
 Det för analysering av prover anlitade laboratoriets kompetens bedöms i punkt 1.6.
Egenkontrollens allmänna överensstämmelse med kraven.
 Situationerna då djuren måste slaktas åtskilda på grund av salmonella eller saknade
salmonellaresultat, bedöms för djurstallsverksamhetens del i punkt 9.7 Åtskiljandet av djuren
som kommit till slakteriet och för slaktprocessens del i punkt 5.1 Allmänna hygienen vid
livsmedelsproduktion.
 Upphettningsbehandlingen av kött på grund av salmonella bedöms för den del som gäller
hur upphettningsbehandlingen lyckats i punkt 6.5 Temperaturkontrollen i livsmedlens
produktionsprocesser och för den del som gäller det allmänna efterföljandet av
upphettningskravet, hanteringshygienen och identifieringen av slaktkroppar i punkt 5.1
Allmänna hygienen vid livsmedelsproduktion.
 Åtgärderna som föranletts av att salmonella konstaterats (134/2012. 7 §) bedöms bland annat
i punkterna 3.2 Ytornas, inredningens, utrustningens och redskapens renhet och 16.1
Livsmedlens spårbarhet. Ökandet av provtagningen bedöms ändå i denna punkt.
 Salmonellafrågorna som hänför sig till äggproduktion bedöms i punkt 15.2 Handlingarna som
gäller salmonellaundersökningar inom äggproduktionen.

Saker som ska kontrolleras:
 Mängden prover som ska undersökas och provtagningens fördelning enligt olika djurarter
och köttets ursprungsland
 Provtagningens slumpmässighet och tidsmässiga fördelning
 Provtagningen och hanteringen och märkningen av proverna
 Informationen som lämnas till laboratoriet med proverna
 Ökandet av mängden prover efter att salmonella konstaterats
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.
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Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Salmonellakontrollen överensstämmer med kraven för de sakers del, som ska
kontrolleras i denna punkt.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Verksamheten och planen för egenkontroll överensstämmer huvudsakligen med
kraven, men i dem förekommer små missförhållanden, som ändå inte väsentligt
påverkar kvaliteten på proverna som ska undersökas, mängden prover eller
undersökningsresultaten. Vitsordet kan vara Bra fastän till exempel:
- Mängden salmonellaprover som tagits under året stannar något under den
mängd som krävs i lagstiftningen eller den mängd som anvisats för slakteriet
i den provtagningsplan som Evira utarbetat.
- I en styckningsanläggning tas prover av inhemskt och utländskt kött i något
olika förhållanden än vad köttslagen i fråga styckas.
- Prover tas ibland av flera i slaktordningen på varandra följande djur så, att
provtagningen inte är slumpmässig.
- I informationen som lämnas till laboratoriet med proverna förekommer
sporadiska brister.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
I verksamheten och/eller planen för egenkontroll förekommer missförhållanden,
som väsentligt påverkar kvaliteten på proverna som ska undersökas, mängden
prover eller undersökningsresultaten. Vitsordet kan vara Bör korrigeras till
exempel i sådana situationer, då:
- I mängderna prover som ska undersökas förekommer betydande eller ofta
upprepade brister eller så har mängden prover inte ökats efter att salmonella
konstaterats.
- I ett litet slakteri har det ena av de två proverna som ska tas under året blivit
otaget.
- Prover tas inte slumpmässigt.
- Salmonellaprovtagningen ingår inte i anläggningens plan för egenkontroll,
men verksamheten överensstämmer med kraven.
- I informationen som lämnas till laboratoriet med proverna förekommer
upprepade gånger stora brister.
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DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Salmonellaprover har inte tagits eller sänts in för undersökning eller så
förekommer i provtagningen, hanteringen av proverna, märkningen av
proverna eller i informationen som lämnas till laboratoriet med proverna i regel
sådana brister, att proverna är odugliga för undersökning.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Mikrobkriterieförordningen (EG) nr 2073/2005
Anläggningsförordningen, JSMf 795/2014
Köttbesiktningsförordningen, JSMf 590/2014, bilaga 1, kapitel 4, moment 4.3
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om salmonellakontroll i anläggningar inom köttbranschen,
JSMf 134/2012
Eviras anvisning 10501 Mikrobiologiska krav för livsmedel, tillämpning av kommissionens förordning
(EG) nr 2073/2005. Anvisningar för företagare inom livsmedelssektorn’

Uppdatering i version 2

-

Anvisningens namn har ändrat till ”Den nationella salmonellakontrollen inom köttsektorn”

Föredragen av
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Undersökningarna inom livsmedelsproduktionen

17.5 EHEC-egenkontrollen
Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas på EHEC-provtagningen av avföring i slakterier, där nötkreatur
slaktas och i små slakterier, där 100 eller mer än 100 nötkreatur per år slaktas.
 Det för analysering av prover anlitade laboratoriets kompetens bedöms i punkt 1.6.
Egenkontrollens allmänna överensstämmelse med kraven.
 Om EHEC-ytstrykprover tas, bedöms hur upphettningsbehandlingen av en slaktkropp som i
ytstrykprovet konstaterats EHEC-positiv lyckats i punkt 6.5 Temperaturkontrollen i
livsmedlens produktionsprocesser och det allmänna efterföljandet av upphettningskravet,
hanteringshygienen och identifieringen av slaktkroppar i punkt 5.1 Allmänna hygienen vid
livsmedelsproduktion.
 Hur den epidemiologiska situationen på djurhållningsplatsen beaktats i slaktningsarrangemangen bedöms för djurstallsverksamhetens del i i punkt 9.7 Åtskiljandet av djuren
som kommit till slakteriet och för slaktprocessens del i punkt 5.1 Allmänna hygienen vid
livsmedelsproduktion.
 Sakerna som hänför sig till renheten hos nötkreaturen som ska slaktas bedöms i punkterna
5.1 Allmänna hygienen vid livsmedelsproduktion, 9.3 Transporten av djur och 9.7 Åtskiljandet
av djuren som kommit till slakteriet.
Saker som ska kontrolleras:
 Mängden prover som ska undersökas
 Provtagningens slumpmässighet och tidsmässiga fördelning
 Provtagningen och hanteringen och märkningen av proverna
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

EHEC-kontrollen överensstämmer med kraven för de sakers del, som ska
kontrolleras i denna punkt.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Verksamheten och planen för egenkontroll överensstämmer huvudsakligen
med kraven, men i dem förekommer små missförhållanden, som ändå inte
väsentligt påverkar kvaliteten på proverna som ska undersökas, mängden
prover eller undersökningsresultaten. Vitsordet kan vara Bra fastän till
exempel:
- Prover tas ibland av flera i slaktordningen på varandra följande djur så, att
provtagningen inte är slumpmässig.
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- Mängden EHEC-prover som tagits under året stannar något under den
mängd som anvisats för slakteriet i den provtagningsplan som Evira
utarbetat.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
I
verksamheten
och/eller
planen
för
egenkontroll
förekommer
missförhållanden, som väsentligt påverkar kvaliteten på proverna som ska
undersökas, mängden prover eller undersökningsresultaten. Vitsordet kan
vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:
- Prover sänds upprepade gånger till laboratoriet för länge efter att de tagits
så, att de av orsaker som beror på slakteriföretagaren inte kan undersökas
inom de tidsgränser som krävs.
- I mängden prover som ska undersökas förekommer betydande brister eller
så tas proverna i stora omgångar under några dagar under året.
- EHEC-provtagningen ingår inte i anläggningens plan för egenkontroll, men
verksamheten överensstämmer med kraven.
- I ett litet slakteri har det ena av de två proverna som ska tas under året
blivit otaget.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
EHEC-prover har inte tagits eller sänts i för undersökning eller så förekommer
i provtagningen, hanteringen av proverna eller märkningarna på proverna i
regel sådana brister, att proverna är otjänliga för undersökning.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Anläggningsförordningen JSMf 795/2014, bilaga 3, kapitel 2, mom. 2 och punkt 2.1, underpunkt 10
Köttbesiktningsförordningen, JSMf 590/2014, bilaga 1, kapitel 4, moment 4.3, underpunkt 4.3.1 och
4.3.3
EHEC-förordningen 24/VLA/2006
Eviras anvisning 5001/1: Bekämpning av EHEC i nötkreatursbesättningar och slakterier (på finska)
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Undersökningarna inom livsmedelsproduktionen

17.6 Listeriaegenkontrollen
Att beakta:
 Denna punkt bedöms i sådana anläggningar, där livsmedel avsedda att ätas som sådana
tillverkas. Denna punkt bedöms ändå inte i anläggningar som tillverkar enbart helkonserver.
 Det för analysering av prover anlitade laboratoriets kompetens bedöms i punkt 1.6.
Egenkontrollens allmänna överensstämmelse med kraven.

Saker som ska kontrolleras:
 Provtagningsfrekvensen då prover tas av produkterna och antalet delprover. Vid behov
beaktas avvikelserna som tillsynsmyndigheten tillåter i tagningen av delprover.
 Provtagningsfrekvensen då prover tas av produktionsmiljön.
 Eventuella avvikelser som uppdagats i ovan nämnda undersökningar, vidtagna korrigerande
åtgärder och bokföringen över dem.
 Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet och vid behov planen för egenkontroll
kontrolleras tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet” till anvisning
1.6.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Provtagningsplanerna med tanke på listeria i produkter och produktionsmiljön är
korrekt motiverade eller så motsvarar de Eviras provtagningsrekommendationer.
Proverna har tagits i enlighet med planerna.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- I motiveringarna till provtagningsplanen med tanke på listeria i produkter
och/eller produktionsmiljön förekommer små missförhållanden. Eller, om
företagaren har valt att följa Eviras provtagningsrekommendationer så
motsvarar hans provtagningsplan ändå inte helt det.
- Provtagningsplanerna med tanke på listeria i produkter och produktionsmiljön är korrekt motiverade eller så motsvarar de Eviras
provtagningsrekommendation. Proverna har i regel tagits enligt planerna,
men enstaka prover har blivit otagna.
- Antalet delprover motsvarar inte helt kraven, sporadiskt undersöks för få
delprover.
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Exempel:
- En provtagningsplan saknas helt och hållet, men en del prover har ändå
tagits.
- I motiveringarna till provtagningsplanen med tanke på listeria i produkter
och/eller produktionsmiljön förekommer tydliga missförhållanden. Eller, om
företagaren valt att följa Eviras provtagningsanvisning så avviker hans
provtagningsplan betydligt från den.
- Antalet undersökta prover är betydligt mindre än det planerade antalet.
- Av någon produktkategori tas inte alls prover.
- Delprover av proverna undersöks inte eller så undersöks fortlöpande för få
delprover.
- En stor del av proverna av produktionsmiljön tas från sådana ytor, som inte
kommer i kontakt med produkten och det finns inte grunder för det.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- Prover har inte tagits eller så har ytterst få prover tagits.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002/EG
Mikrobkriterieförordningen (EG) nr 2073/2005, art. 3
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014, bilaga 3 kapitel 1.3
Förordningen om obehandlad mjölk JSF 699/2013, § 14, bilaga 3
Eviras anvisning 10501, Mikrobiologiska krav för livsmedel, tillämpning av kommissionens förordning
(EG) nr 2073/2005

Uppdateringar i version 2:
- Exemplet gällande prover av produktionsmiljön i punkten Bör korrigeras har kompletterats.
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17.7 Campylobakteregenkontrollen
Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas på broilerslakterier, men inte på små slakterier.
 I denna punkt bedöms om kraven i jord- och skogsbruksministeriets förordning
(10/VLA/2007) om kontroll av campylobacter hos broiler till vissa delar uppfylls.
 Det för analysering av prover anlitade laboratoriets kompetens bedöms i punkt 1.6.
Egenkontrollens allmänna överensstämmelse med kraven.
 De praktiska arrangemangen, som hänför sig till slakten av djur sist under dagen i sådana
fall, då campylobakter under på varandra följande slaktningar konstaterats i djur från en
byggnad på djurhållningsplatsen (10/VLA/2007, 7 §), bedöms i punkt 9.7 Åtskiljandet av
djuren som kommit till slakteriet.
Saker som ska kontrolleras:
 Mängden slaktpartier och slaktfåglar som ska undersökas
 Provtagningens slumpmässighet och tidsmässiga fördelning
 Provtagningen och hanteringen och märkningen av proverna
 Uppföljningen av campylobakterpositiva slaktpartier, med vilken slakteriföretagaren kan
identifiera de byggnader på djurhållningsplatsen, från vilka de djur härstammar, hos vilka
campylobakter konstaterats under två på varandra följande slaktningar
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Campylobakterkontrollen i slakteriet överensstämmer med kraven för de
sakers del, som ska kontrolleras i denna punkt.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Verksamheten och planen för egenkontroll överensstämmer huvudsakligen
med kraven, men i dem förekommer små missförhållanden, som ändå inte
väsentligt påverkar kvaliteten på proverna som ska undersökas, mängden
prover eller undersökningsresultaten. Vitsordet kan vara Bra fastän till
exempel:
- Proven av ett slaktparti har ibland tagits av två på varandra följande fåglar
i slaktordningen eller så fördelar sig provtagningen ibland annars inte
jämnt på hela slaktpartiet så, att provtagningen inte är slumpmässig.
- Man har glömt att ta enstaka prover eller prover att ett enskilt parti.
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Slakteriföretagaren identifierar också de slaktpartier, som utgående från
resultaten av campylobakterundersökningarna av tidigare slaktpartier från
samma byggnad på djurhållningsplatsen bör slaktas som sist under dagen.

BÖR
KORRIGERAS

I
verksamheten förekommer
missförhållanden som
försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena
ska rättas till inom utsatt tid.
I
verksamheten
och/eller
planen
för
egenkontroll
förekommer
missförhållanden, som väsentligt påverkar kvaliteten på proverna som ska
undersökas, mängden prover eller undersökningsresultaten. Vitsordet kan
vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:
- Prover sänds upprepade gånger till laboratoriet för länge efter att de tagits
så, att de av orsaker som beror på slakteriföretagaren inte kan undersökas
inom de tidsgränser som krävs.
- Campylobakterprovtagningen ingår inte i anläggningens plan för
egenkontroll, men verksamheten överensstämmer med kraven.
- I mängderna prover som ska undersökas förekommer betydande eller ofta
upprepade brister.
Vitsordet kan också vara Bör korrigeras, om slakteriföretagaren inte identifierat
sådana slakpartier, som utgående från resultaten av campylobakterundersökningarna av tidigare slaktpartier från samma byggnad på
djurhållningsplatsen borde ha slaktas som sist under dagen.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Campylobakterprover har inte tagits eller sänts in för undersökning eller så
förekommer i provtagningen, hanteringen av proverna eller märkningarna på
proverna i regel sådana brister, att proverna är otjänliga för undersökning.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Anläggningsförordningen JSMf 795/2014, bilaga 3, kapitel 2, mom. 2 och punkt 2.2, underpunkt 8
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av campylobacter hos broiler, JSMf
10/VLA/2007 och promemorian med motiveringar till förslaget till förordning
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17.8 Egenkontrollen av histamin i fiskeriprodukter
Att beakta:
Denna punkt bedöms i anläggningar inom fisksektorn, där färsk eller bearbetad tonfisk, makrill eller
sardin hanteras.

Saker som ska kontrolleras:
 Provtagningsfrekvensen, produktkategorierna som ska undersökas och antalet delprover.
 Eventuella avvikelser som uppdagats i ovan nämnda undersökningar, vidtagna
korrigerande åtgärder och bokföringen över dem.
 Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet och vid behov planen för egenkontroll
kontrolleras tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet” till anvisning
1.6.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Histaminprovtagningsplanen är korrekt motiverad eller så motsvarar den Eviras
provtagningsrekommendationer. Proverna har tagits i enlighet med planen.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Exempel:
- I motiveringarna till provtagningsplanen förekommer små missförhållanden.
Eller, om företagaren har valt att följa Eviras provtagningsrekommendationer så motsvarar hans provtagningsplan ändå inte helt det.
- Provtagningsplanen är korrekt motiverad eller så motsvarar den Eviras
provtagningsrekommendation. Proverna har i regel tagits enligt planerna,
men enstaka prover har blivit otagna.
- Antalet delprover motsvarar inte helt kraven, sporadiskt undersöks för få
delprover.
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Exempel:
- En provtagningsplan saknas helt och hållet, men en del prover har ändå
tagits.
- I motiveringarna till provtagningsplanen förekommer tydliga missförhållanden. Eller, om företagaren valt att följa Eviras provtagningsanvisning så avviker hans provtagningsplan betydligt från den.
- Antalet undersökta prover är betydligt mindre än det planerade antalet.
- Av någon produktkategori tas inte alls prover.
- Delprover av proverna undersöks inte eller så undersöks fortlöpande för få
delprover.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Exempel:
- Prover har inte tagits eller så har ytterst få prover tagits.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002/EG
Mikrobkriterieförordningen (EG) nr 2073/2005, art. 3
Anläggningsförordningen JSMf 795/2014
Eviras anvisning 10501: Mikrobiologiska krav för livsmedel, tillämpning av kommissionens förordning
(EG) nr 2073/2005

Uppdateringar i version 2:
-

Anvisningens rubrik har ändrats: ”histaminkontrollen” har ändrats till ”egenkontrollen av histamin”.
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17.9 Undersökningarna av kvaliteten på obehandlad mjölk
Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas vid bedömning av den verksamhet i en anläggning som tar emot
obehandlad mjölk, som hänför sig till tillsynen över den obehandlade mjölkens kvalitet.
Mjölkföretagaren ska inleda förfaranden för att se till att den obehandlade mjölken som
anläggningen tar emot uppfyller de krav, som nämnts i förordning 853/2004 i fråga om antalet
bakterier, somatiska celltalet och vanliga rester av antibiotika som undersöks med hjälp av
ett Delvotest. Med förfaranden avses att anläggningen ser till att de nämnda
undersökningarna görs. Om leverantören av den obehandlade mjölken svarar för de nämnda
undersökningarna, ska den mottagande anläggningen se till att undersökningsresultaten
regelbundet finns tillgängliga för anläggningen.
 Resterna av läkemedels- och andra rester i obehandlad mjölk bedöms mer detaljerat i
punkterna 17.11 – 17.14.
 Utöver det bedöms hur mottagningskontrollerna av den obehandlade mjölken (temperaturen,
utseendet och lukten sensoriskt och eventuella rester av antibiotika i de mottagna partierna
med obehandlad mjölk) som anläggningsförordningen förutsätter omsätts i praktiken.
 I anläggningens plan för egenkontroll ska ingå beskrivningar av hur de nämnda
undersökningarna och kontrollerna omsätts i praktiken och instruktioner med tanke på
eventuella kvalitetsavvikelser och anvisningar om hur tillsynsmyndigheten informeras.
Saker som ska kontrolleras:
 Resultaten av undersökningarna av antalet bakterier och somatiska celltalet i den mottagna
obehandlade mjölken som producerats på primärproduktionsstället och testningen av
mjölken med tanke på rester av antibiotika.
 Temperaturen på den mottagna obehandlade mjölken, den sensoriska bedömningen av den
(utseendet och lukten) och undersökningen med tanke på antibiotikarester.
 Eventuella avvikelser som uppdagats i ovan nämnda undersökningar, vidtagna korrigerande
åtgärder och bokföringen över dem.
 Instruktionerna i planen för egenkontroll om hur man förfar i fråga om avvikelser i den
obehandlade mjölkens kvalitet och anvisningarna om hur tillsynsmyndigheten informeras.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Kvalitetsundersökningarna av den obehandlade mjölken omsätts i praktiken,
verksamheten har beskrivits i planen för egenkontroll, bokföringen över
åtgärderna och informeringen omsätts i praktiken.
- I egenkontrollbokföringen ingår information om resultaten av undersökningarna av antalet bakterier och somatiska celltalet i den obehandlade
mjölken som producerats på primärproduktionsstället och av
undersökningarna med tanke på rester av antibiotika.
- Temperaturen på den mottagna obehandlade mjölken mäts, utseendet och
lukten kontrolleras sensoriskt och en undersökning med tanke på rester av
antibiotika görs. Av mottagningskontrollarrangemangen ingår en
beskrivning i planen för egenkontroll och den följs.
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- Bokföring över eventuella avvikelser som uppdagats i ovan nämnda
undersökningar och vidtagna korrigerande åtgärder finns att få. De
korrigerande åtgärderna har varit riktiga och tillräckliga.
- I planen för egenkontroll ingår instruktioner om hur man förfar vid avvikelser
och anvisningar om hur tillsynsmyndigheten informeras. Informeringen av
myndigheten har omsatts i praktiken.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Skyldigheterna att undersöka kvaliteten på den obehandlade mjölken omsätts i
praktiken, verksamheten har beskrivits i planen för egenkontroll, men i
bokföringen förekommer behov av kompletteringar.
- Resultaten av undersökningarna av antalet bakterier och somatiska celltalet
i den obehandlade mjölken har följts upp, men alla resultat ingår inte i
egenkontrollbokföringen.
- Temperaturen på den mottagna obehandlade mjölken mäts, en sensorisk
bedömning (utseendet och lukten) görs liksom också en undersökning med
tanke på rester av antibiotika, men alla resultat ingår inte i
egenkontrollbokföringen. Av mottagningskontrollarrangemangen ingår en
beskrivning i planen för egenkontroll.
- I bokföringen över avvikelser och korrigerande åtgärder förekommer små
brister. De korrigerande åtgärderna har ändå varit tillräckliga.
- I planen för egenkontroll ingår instruktioner om hur man förfar vid avvikelser
och anvisningar om hur tillsynsmyndigheten informeras. Informeringen av
myndigheten har omsatts i praktiken.

BÖR
KORRIGERAS

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska
rättas till inom utsatt tid.
I omsättandet av skyldigheterna att undersöka kvaliteten på den obehandlade
mjölken i praktiken, i bokföringen och i informeringen förekommer brister.
Verksamheten och de korrigerande åtgärderna har beskrivits i planen för
egenkontroll.
- Resultaten av undersökningarna av antalet bakterier och somatiska celltalet
i den obehandlade mjölken eller av undersökningarna med tanke på rester
av antibiotika har följts upp, men alla resultat ingår inte i
egenkontrollbokföringen.
- Temperaturen på den mottagna obehandlade mjölken mäts, en sensorisk
bedömning (utseendet och lukten) görs liksom också en undersökning med
tanke på rester av antibiotika, men alla resultat ingår inte i
egenkontrollbokföringen. Av mottagningskontrollarrangemangen ingår inte
någon beskrivning i planen för egenkontroll.
- Avvikelser har inte bokförts, fastän det framgår att avvikelser förekommit och
de korrigerande åtgärderna i avvikelsefall har varit oriktiga eller otillräckliga.
- I planen för egenkontroll ingår bristfälliga instruktioner om hur man förfar vid
avvikelser och om hur tillsynsmyndigheten informeras. I informeringen av
myndigheten förekommer brister.
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DÅLIG

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören
har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas
till.
I omsättandet av skyldigheterna att undersöka kvaliteten på den obehandlade
mjölken i praktiken, i bokföringen och i informeringen förekommer allvarliga
brister. Verksamheten och de korrigerande åtgärderna har beskrivits bristfälligt i
planen för egenkontroll.
- Resultaten av undersökningarna av antalet bakterier och somatiska celltalet
i den obehandlade mjölken eller av undersökningarna med tanke på rester
av antibiotika följs inte upp och de ingår inte heller i egenkontrollbokföringen.
- Mottagningskontroller av den obehandlade mjölken görs inte. Av
mottagningskontrollarrangemangen ingår ingen beskrivning i planen för
egenkontroll.
- Avvikelser har inte bokförts, fastän det framgår att avvikelser förekommit
och de korrigerande åtgärderna i avvikelsefall har varit oriktiga eller
otillräckliga.
- I planen för egenkontroll ingår inte någon beskrivning av undersökningarna
av kvaliteten på den obehandlade mjölken, av kvalitetskontrollen eller av
förfarandet vid eventuella avvikelser i den obehandlade mjölkens kvalitet. I
informeringen av myndigheterna förekommer brister.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004, bilaga III, avsnitt
IX, kapitel I, del III
Anläggningsförordningen 795/2015
Förordningen om obehandlad mjölk 699/2013
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17.10 Undersökningarna av produkternas hållbarhet
Att beakta: Saken bedöms tillsvidare bedöms inte i godkända livsmedelslokaler
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17.11 Resterna av läkemedel
Bedömningen syns än så länge inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet.
I denna helhet kontrolleras att företagaren är medveten om riskerna som hänför sig till rester av
läkemedel som är tillåtna för produktionsdjur (utöver antibiotikan också andra läkemedel, såsom
smärtstillande medel och antiparasitmedel) och medel som är förbjudna för produktionsdjur och att
företagaren försöker hantera dessa då han tar emot djur eller livsmedel från djur till anläggningen.
Undersökningar inom egenkontrollen och kontroller av handlingar är typiska hanteringsmetoder.
Företagaren ska informera myndigheten som utövar tillsyn över anläggningen om missförhållanden
han uppdagat eller misstänker och vidta korrigerande åtgärder för att eliminera missförhållandena.
Att resterna av läkemedel beaktas utgör en del av säkerställandet av livsmedlens kemiska säkerhet.
Att beakta:
 Denna punkt kontrolleras, då det rör sig om en anläggning, i första hand ett slakteri, ett litet
slakteri eller en anläggning i mjölkbranschen. Anvisningen tillämpas enligt övervägande
också på andra anläggningar som tar emot djur eller livsmedel från djur (bl.a.
fjäderfäslakterier, renslakterier, äggpackerier och anläggningar i fiskbranschen) beaktande
karaktären och omfattningen på verksamheten i anläggningen.
 Allt enligt övervägande kan punkten kontrolleras också då en företagare tillverkar, låter
tillverka, förpackar, inför (från inre marknaden eller tredje länder) eller förmedlar (såsom
agenturverksamhet) sådana livsmedel eller ingredienser i livsmedel, för vilka det fastställts
lagstadgade gränsvärden för läkemedelsresternas del (såsom eventuella rester av
antiparasitmedel i nötkött).
 I denna anvisning bedöms riskhanteringen av eventuella läkemedelsrester i obehandlad
mjölk (riskvärdering och nödvändiga hanteringsmetoder). Undersökningarna av kvaliteten på
obehandlad mjölk bedöms i punkt 17.9.
 Kontrollen av informationen från livsmedelskedjan bedöms i anvisning 9.2.
 Provtagnings- och undersökningsplanen som hänför sig till undersökningarna inom
egenkontrollen (bl.a. metodernas överensstämmelse med kraven och laboratorierna)
bedöms i anvisning 13.1.
 Kontrollen av hästars identitetshandlingar bedöms i anvisning 9.5.
Saker som ska kontrolleras:
Riskerna som hänför sig till läkemedelsrester (utöver antibiotikan också andra läkemedel som är
tillåtna för produktionsdjur) och förbjudna ämnen ska identifieras som en del av egenkontrollen i
anläggningen beaktande verksamhetens karaktär och omfattning och metoderna som krävs för att
de ska kunna konstateras och elimineras ska beaktas i anläggningens plan för egenkontroll. Utöver
det kontrolleras om företagaren följt sin plan för egenkontroll som hänför sig till eventuella rester av
läkemedel. I denna punkt ska kontrolleras en helhet, som består av att:


Företagaren har i samband med kontrollen av informationen från livsmedelkedjan om ett djur
han tagit emot eller annan kontroll av informationen om ett livsmedel också beaktat
läkemedelsresterna eller de förbjudna ämnena. Kontrollen och bedömningen av
informationen om läkemedelsbehandlingar borde ingå i den bedömning av informationen från
livsmedelskedjan som företagaren gör utöver att han kontrollerar att karenstiden är tillräcklig.
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I provtagnings- och undersökningsplanen i anläggningen har också läkemedelsresterna
beaktats. I denna punkt kontrolleras särskilt att testerna med tanke på rester av antibiotika
som ingår i egenkontrollen beaktats och att de regelbundet görs som kraven förutsätter och
så att planen följs. I några fall kan företagaren utföra kontroller som gäller läkemedelsrester
i form av kontroller av handlingarna (t.ex. om anläggningen i mjölkbranschen är liten eller
livsmedlens importörer/leveransavtal).
I planen för egenkontroll ingår instruktioner om hur man förfar för att säkerställa att ett
livsmedel som innehåller läkemedelsrester inte når konsumenter, då ett livsmedel misstänks
innehålla eller till exempel i en egenkontrollundersökning konstateras innehålla
läkemedelsrester i mängder som överstiger gränsvärdena i lagstiftningen eller ett ämne som
är förbjudet för produktionsdjur.
Över egenkontrollundersökningarna och resultaten av dem, över avvikande situationer och
vidtagna korrigerande åtgärder, anmälningarna som lämnats till myndigheten som utöver
tillsyn över anläggningen inbegripna, har förts bok. Med hjälp av bokföringen kan bedömas
om de korrigerande åtgärderna som vidtagits till följd av resultaten av undersökningarna eller
kontrollerna av handlingarna varit tillräckligt omfattande och tillräckligt snabbt vidtagna och
om myndigheten som utöver tillsyn över anläggningen informerats om avvikande situationer
på det sätt som branschspecifika författningar förutsätter.
Företagaren ska också identifiera t.ex. för ett sådant livsmedels del, som han infört, vilka
risker som hänför sig till läkemedelsrester som är väsentliga med tanke på livsmedlet i fråga
(om livsmedlet till exempel härstammar från ett sådant tredje land, där det används sådana
läkemedel för produktionsdjur, som inte är godkända i EU). Riskhanteringen kan påvisas till
exempel med leveransavtal eller produktspecifikationer. Utöver det kan företagaren uppvisa
till exempel analysintyg eller dokument över en revision som verifierar riskhanteringen. Obs!
Det är inte nödvändigt att verifiera varje enskilt parti och på det inverkar bl.a. verksamhetens
omfattning. Eventuella resultat av myndighetsundersökningar kan också utnyttjas som en del
av företagarens egenkontroll.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del.
Exempel:
- Riskerna som hänför sig till läkemedelsrester har identifierats och
hanteringen av dem har beaktats i planen för egenkontroll såväl för
antibiotikans del som för andra läkemedels del t.ex. med omnämnandet
att man vid kontroll av informationen från livsmedelskedjan i informationen
om läkemedelsbehandlingar borde beakta helheten utöver det att
karenstiderna är tillräckliga och att till exempel den som utövar tillsyn över
anläggningen borde informeras om att exceptionellt stora mängder
läkemedel som avviker från det normala använts.
- Informationen om läkemedelsbehandlingar har kontrollerats som en del av
informationen från livsmedelskedjan för varje djur eller djurkategori som
levererats till slakteriet. Om avvikelser konstaterats i informationen vid
sidan om otillräckliga karenstider eller av någon annan orsak, har
myndigheten som utöver tillsyn över anläggningen informerats också om
dem. En misstanke kan bygga till exempel på det, att ett till slakt levererat
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djurparti enligt den tillgängliga informationen exceptionellt mycket
behandlats med läkemedel eller att färska injektionsmärken uppdagas på
ett djur redan före köttbesiktningen. Företagaren har också då han tar
emot animaliska livsmedel försökt säkerställa att livsmedlen inte innehåller
läkemedelsrester i mängder som överskrider de tillåtna halterna.
- Provtagnings- och undersökningsplanen i anläggningen är tillräcklig och i
den har beaktats åtminstone de tester med tanke på rester av antibiotika,
som branschspecifika författningar förutsätter. Undersökningarna har
gjorts regelbundet i enlighet med planen och i tillräcklig omfattning.
- Av djuren som ska slaktas har regelbundet tagits prover för testning med
tanke på rester av antibiotika. Som en tillräcklig mängd prover kan
betraktas till exempel 0.2 % av antalet slaktade djur. I anläggningar i
mjölkbranschen har varje parti obehandlad mjölk som anläggningen tagit
emot testats med tanke på rester av antibiotika. En liten anläggning kan
tillämpa lättnader som författningarna tillåter och i stället för testningen
med tanke på rester av antibiotika har anläggningen kontrollerat
informationen som erhållits från leverantören till den obehandlade mjölken
för varje mjölkpartis del.
- I planen för egenkontroll ingår tydliga instruktioner om hur man förfar för
att ett livsmedel som innehåller läkemedelsrester inte ska kunna nå
konsumenter. Om man i egenkontrollen till exempel får ett positivt resultat
av testet med tanke på rester av antibiotika eller om man misstänker att
ett djur eller ett livsmedel innehåller rester av läkemedel i en halt som
överskrider gränsvärdet, flyttas djuret eller livsmedlet i fråga åt sidan för
att invänta resultatet av utredningarna. I planen har också beaktats andra
situationer som är möjliga beaktande verksamhetsbranschen (såsom att
djuret slaktas under karenstiden av djurskyddsskäl eller att man vet att en
mjölklast som transporteras innehåller rester av läkemedel).
- Över undersökningarna inom egenkontrollen eller kontrollerna av
handlingarna och resultaten av dessa har förts bok. Över uppdagade
avvikelser och de korrigerande åtgärderna som vidtagits på grund av dem,
anmälningarna som lämnats till myndigheten som utövar tillsyn över
anläggningen inbegripa, har likaså förts bok.
- Med hjälp av bokföringen kan konstateras att man i anläggningen vid
behov följt de instruktioner om hur man förfar, som beskrivits i planen för
egenkontroll och de har preciserats från fall till fall. Eventuella korrigerande
åtgärder har vidtagits omedelbart och de har varit tillräckliga med tanke på
sakens art (ett livsmedel som innehåller rester av läkemedel har till
exempel levererats för bortskaffning, eventuell återkallelse).
- Företagaren har identifierat de väsentliga riskerna som hänför sig till
läkemedelsrester för det livsmedels del, som han infört till landet. Om
kvalitetskraven på livsmedlen för läkemedelsresternas del har
överenskommits till exempel i leveransavtalen, om man vet, att riskfaktorer
hänför sig till stället där de produceras. Riskhanteringen kan påvisas till
exempel med leveransavtal eller produktspecifikationer. Utöver det kan
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företagaren uppvisa till exempel analysintyg eller dokument över en
revision som verifierar riskhanteringen. (Obs! Verksamhetens omfattning
och slagkraft avgör det, om kemiska analyser behövs, vilka
undersökningar som krävs och vilken analysfrekvens som krävs).

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Riskerna som hänför sig till läkemedelsrester har identifierats åtminstone för
antibiotikans del och hanteringen av dem har beaktats i planen för egenkontroll.
Exempel:
- Informationen om läkemedelsbehandlingar och att karenstiderna är
tillräckliga har i regel kontrollerats som en del av informationen från
livsmedelskedjan för djuret eller djurkategorin som levererats till slakteriet
och myndigheten som utövar tillsyn över anläggningen har på korrekt sätt
informerats om otillräckliga karenstider. Tillsynsmyndigheten har inte
informerats om enstaka misstänkta fall. Företagaren har också då han tagit
emot animaliska livsmedel försökt säkerställa att livsmedlen inte innehåller
rester av antibiotika i mängder som överskrider de tillåtna halterna.
- Provtagnings- och undersökningsplanen är tillräcklig och i den har
beaktats åtminstone de testningar med tanke på rester av antibiotika, som
branschspecifika författningar förutsätter. Undersökningarna har till
huvuddelen gjorts i enlighet med planen, men sådana har delvis gjorts
oregelbundet
eller
i
något
mindre
mängd
än
planerat.
Livsmedelssäkerheten har ändå inte äventyrats.
- I planen för egenkontroll ingår tydliga instruktioner om hur man förfar för
att ett livsmedel som innehåller läkemedelsrester inte ska nå konsumenter.
Instruktionerna har i regel följts och man har agerat så, att livsmedlet inte
nått konsumenter. I några fall har myndigheten som utöver tillsyn över
anläggningen informerats om fallet med en kort fördröjning och då kan det
också ha hänt att de korrigerande åtgärderna inletts något försenat.
- Över undersökningarna inom egenkontrollen eller kontrollerna av
handlingarna och resultaten av dessa har förts bok, men i anteckningarna
förekommer enstaka inexaktheter. Alla resultat har till exempel inte
antecknats, om de har varit i ordning. Över uppdagade avvikelser och
åtgärderna som vidtagits på grund av dem, anmälningarna som lämnats
till myndigheten som utövar tillsyn över anläggningen inberäknade, har i
regel förts bok, men de vidtagna korrigerande åtgärderna har i några fall
beskrivits någon inexakt, varvid det är svårt att försäkra sig om att de varit
tillräckliga.
- Företagaren har identifierat de väsentliga riskerna som hänför sig till
läkemedelsrester för det livsmedels del, som han infört till landet. Vid
behov har man överenskommit om kvalitetskraven på livsmedlen för
läkemedelsresternas del i till exempel leveransavtalen, men företagaren
kan inte uppvisa till exempel några analysintyg som stöder detta.
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Riskerna som hänför sig till läkemedelsrester har inte identifierats i tillräcklig
grad ens för antibiotikans del och de har inte tillräckligt beaktats i anläggnings
plan för egenkontroll. Exempel:
- Informationen
om
läkemedelsbehandlingar
har
kontrollerats
oregelbundet som en del av informationen från livsmedelskedjan för ett
djur eller en djurkategori som levererats till slakteriet.
Tillsynsmyndigheten har i allmänhet informerats om otillräckliga
karenstider, men ofta med fördröjning. Livsmedelssäkerheten försvagas.
- Myndigheten som utövar tillsyn över anläggningen har endast sällan
informerats om misstänkta fall. Företagaren har då han tagit emot
animaliska livsmedel inte på något sätt försökt säkerställa att livsmedlen
inte innehåller rester av antibiotika i mängder som överskrider de tillåtna
halterna.
- I provtagnings- och undersökningsplanen har testningarna med tanke på
rester av antibiotika beaktats, men den uppfyller inte de branschspecifika
kraven till exempel på grund av att antalet prover är för litet.
Undersökningar/kontroller har gjorts, men oregelbundet och/eller färre än
planerat.
- I planen för egenkontroll ingår inte några tydliga instruktioner om hur man
förfar med tanke på ett livsmedel som innehåller läkemedelsrester.
Anläggningen försöker agera så, att livsmedlet inte når konsumenterna,
men saken kan inte säkerställas. Tillsynsmyndigheten har för det mesta
informerats om fallen med lång fördröjning, varvid de korrigerande
åtgärderna tydligt inletts för långsamt eller så har sådana inte alls kunnat
vidtas.
- Över undersökningarna inom egenkontrollen eller kontrollerna av
handlingarna och resultaten av dessa har förts bok, men i
anteckningarna förekommer talrika inexaktheter och brister. Över
uppdagade avvikelser och åtgärderna som vidtagits på grund av dem,
anmälningarna som lämnats till myndigheten som utövar tillsyn över
anläggningen inberäknade, har sporadiskt förts bok, men de vidtagna
korrigerande åtgärderna har beskrivits inexakt och bristfälligt, varvid det
är svårt att försäkra sig om att de varit tillräckliga.
- Företagaren har inte beaktat eventuella risker som hänför sig till
läkemedelsrester för ett livsmedels del, som han infört till landet. Om
kvalitetskraven på livsmedlen för läkemedelsresternas del har inte
uppvisa några som helst analysintyg som stöder riskhanteringen.
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DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Riskerna som hänför sig till läkemedelsrester har inte identifierats och
hanteringen av dem har inte på något sätt beaktats i anläggningens plan för
egenkontroll. Livsmedelssäkerheten äventyras.
- Företagaren har sporadiskt kontrollerat informationen om läkemedelsbehandlingar som en del av informationen från livsmedelskedjan.
Tillsynsmyndigheten informeras endast sporadiskt om otillräckliga
karenstider, fastän han fått anmärkningar om saken. Livsmedelssäkerheten äventyras.
- I anläggningens provtagnings- och undersökningsplan har testningarna
med tanke på rester av antibiotika inte separat beaktats, även om
branschspecifika författningar förutsätter sådana. Undersökningar har
ändå gjorts, men sporadiskt. Livsmedelssäkerheten äventyras.
- I planen för egenkontroll ingår inte några instruktioner om hur man förfar
med tanke på ett livsmedel som innehåller läkemedelsrester och saken
beaktas inte särskilt i verksamheten. Myndigheten som utövar tillsyn över
anläggningen har sporadiskt eller inte alls informerats om avvikelser,
även om sådana har konstaterats. Livsmedelssäkerheten äventyras.
- Över resultaten av undersökningarna inom egenkontrollen har sporadiskt
eller inte alls förts bok. Över uppdagade avvikelser och de korrigerande
åtgärderna som vidtagits på grund av dem, anmälningarna som lämnats
till myndigheten som utövar tillsyn över anläggningen inberäknade, finns
inte någon som helst bokföring, med hjälp av vilken verksamheten kunde
kontrolleras i efterskott.
- Kvalitetskraven på livsmedlen för läkemedelsresternas del hanteras inte.
Ett missförhållande som kräver omedelbart tillrättaläggande är till
exempel att en kemisk analys av ett livsmedel visat att gränsvärdet för
ett i lagstiftningen fastställt läkemedel överskrids, men korrigerande
åtgärder har inte vidtagits i verksamheten eller så har de inte varit riktiga
eller tillräckliga. Livsmedelssäkerheten äventyras.
- Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med
vitsordet Bör korrigeras.
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Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):
-

Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002
Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
Livsmedelslagen 23/2006
Anläggningsförordningen 795/2014
Påvisande med mikrobiologisk metod av mikrobläkemedelssubstanser vid köttbesiktning 21/VLA/2001
Lagen om medicinsk behandling av djur 387/2014
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 470/2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa
gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel
Kommissionens förordning (EG) 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering
med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel
Eviras anvisning 17069: Kemiska undersökningar för att påvisa att livsmedlen överensstämmer med
kraven.
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17. Livsmedelsundersökningarna
17.12 Resterna av växtskyddsmedel
Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare tillverkar, låter tillverka, förpackar eller inför (från inre
marknaden eller tredje länder) eller förmedlar (såsom agenturverksamhet):
 Livsmedel avsedda för spädbarn eller barn (inkl. barnmat, modersmjölksersättningar,
tillskottsnäringar och livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn)
 Betydande mängder frukter och/eller bär (bl.a. färska, frysta och torkade) (såsom
livsmedelslokaler som hanterar sådana produkter >500 000 kg/år)
 Betydande mängder grönsaker och vegetabilier (bl.a. färska, frysta och torkade) (såsom
livsmedelslokaler som hanterar sådana produkter >500 000 kg/år)
 Betydande mängder nötter och/eller frön (såsom livsmedelslokaler som hanterar sådana
produkter >10 000 kg/år)
 Betydande mängder kryddor (såsom livsmedelslokaler som hanterar sådana produkter
>10 000 kg/år)
 Betydande mängder te och/eller örtextraktdrycker (såsom livsmedelslokaler som hanterar
sådana produkter >10 000 kg/år)
Allt enligt övervägande kan punkten kontrolleras också då en företagare tillverkar, låter tillverka,
förpackar, inför (från inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedlar sådana livsmedel eller
ingredienser i livsmedel, för vilka det i lagstiftningen fastställts gränsvärden1 för växtskyddsmedelsresternas del:
 Frukter och bär
 Grönsaker och vegetabilier
 Torkade baljväxter
 Nötter
 Kryddor
 Spannmål
 Oljefrön och oljefröväxter
 Sockerväxter
 Kaffe, te, örtextraktdrycker och kakao
 Humle
 Produkter från landdjur
 Kött, köttberedningar, övriga delar av djur, blod och djurfetter (färsk, kyld eller fryst, saltad,
i saltlag, torkad eller rökt eller bearbetad till mjöl), övriga bearbetade produkter såsom
korvar och korvbaserade livsmedelsberedningar
o Mjölk och grädde (okoncentrerad, utan tillsatt socker eller sötningsmedel), smör eller
övriga fetter från mjölk, ost och ostämne
o Fågelägg (färska, konserverade eller kokta), fågelägg utan skal och äggula (färska,
torkade, ångkokta eller kokade i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt
konserverade, också sådana som innehåller tillsatts socker eller annat
sötningsmedel)
o Honung och andra produkter från landdjur
Denna anvisning tillämpas allt enligt övervägande endast på sådana detaljhandels- och serveringsställen, som inför (från inre marknaden eller tredje länder) ovan nämnda produkter.
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Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms (vid behov med hjälp av stickprov av till exempel
av 1-3 produkter, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) med kontroll av följande:
Sådana livsmedel, som innehåller växtskyddsmedelsrester i mängder som överskrider det
fastställda gränsvärdet, släpps inte ut på marknaden och används inte heller som ingredienser i
livsmedel.
 Företagaren identifierar och hanterar de betydande faror, som hänför sig till
växtskyddsmedelsrester i livsmedlet i fråga.
 Riskhanteringen i fråga om livsmedel och råvaror i sådana kan påvisas (till exempel med
leveransavtal eller produktspecifikationer) och verifieras (till exempel med analysintyg eller
auditeringar).
 OBS! Partispecifik verifiering förutsätts inte. Verksamhetens omfattning och slagkraft
bestämmer analysfrekvensen. Eventuella resultat av undersökningar av prover som
myndigheterna tagits kan utnyttjas.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Företagaren identifierar och hanterar farorna som hänför sig till
växtskyddsmedelsrester.
- Att riskerna hanteras kan påvisas till exempel med leveransavtal eller
produktspecifikationer. Utöver det kan företagaren uppvisa till exempel
analysintyg eller dokument över auditeringar som påvisar att riskerna
hanteras.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Hanteringen av växtskyddsmedelsrester överensstämmer huvudsakligen med
ovan nämnda krav. Små missförhållanden är till exempel:
- Att riskerna hanteras kan påvisas till exempel med leveransavtal eller
produktspecifikationer, men analysintyg kan till exempel inte uppvisas
som stöd för dem.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
I hanteringen av riskerna som hänför sig till växtskyddsmedelsrester förekommer
tydliga brister. Missförhållanden är till exempel:
- Att riskerna hanteras kan inte påvisas på något som helst sätt.
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DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Riskerna som hänför sig till växtskyddsmedelsrester hanteras inte. Sådana
missförhållanden som kräver omedelbar tillrättaläggelse och/eller återkallelse är
till exempel att:
- En kemisk analys har visat att gränsvärdet som fastställts i lagstiftningen
överskrids eller att en verksam substans i ett växtskyddsmedel som är
förbjudet inom EU använts, men inga korrigerande åtgärder har vidtagits i
verksamheten eller så har dessa inte varit korrekta/tillräckliga.
- Företagaren kan trots uppmaning eller föreläggande inte uppvisa några
metoder att påvisa att riskerna hanteras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

1Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för
bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och
om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (med ändringar)
Handels- och industriministeriets förordning om resterna av bekämpningsmedel i barnmat 1215/2007
Handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnärings 1216/2007
Kemiska kontaminanter i livsmedel och dricksvatten (Eviras publikationer 13/2013)

Uppdateringar i version 4:
- Terminologin i fråga om barnmat har korrigerats att motsvara den nya lagstiftningen.

Föredragen av

Marika Jestoi

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
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17.13

Främmande ämnen som härstammar från omgivningen

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare tillverkar, låter tillverka, förpackar, inför (från inre
marknaden eller tredje länder) eller förmedlar (såsom agenturverksamhet):
 barnmat (modersmjölksersättningar, tillskottsnäringar och livsmedel för särskilda
näringsändamål avsedda för spädbarn och drycker avsedda för spädbarn och små barn
inberäknade)
 betydande mängder fångad fisk eller fiskeriprodukter tillverkade av sådan (såsom
livsmedelslokaler som hanterar sådana produkter > 50 000 kg/år)
 betydande mängder ris eller risprodukter (såsom livsmedelslokaler som hanterar sådana
produkter > 50 000 kg/år)
 betydande mängder vilda bär eller vilda svampar (såsom livsmedelslokaler som hanterar
sådana produkter > 50 000 kg/år)
Vi rekommenderar att anvisning 16.4 Spårbarheten hos fisk och fiskeriprodukter som omfattas av
dioxinundantaget samtidigt kontrolleras för den fångade fiskens del.
Allt enligt övervägande kan punkten kontrolleras också då en företagare tillverkar, låter tillverka,
förpackar, inför (från inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedlar (såsom
agenturverksamhet) sådana livsmedel eller ingredienser i livsmedel, för vilka det i lagstiftningen
fastställts gränsvärden för sådana främmande ämnens del, som härstammar från omgivningen:
 bl.a. mjölk och mjölkprodukter, kött och köttprodukter, inre organ, fisk och fiskeriprodukter,
ägg och äggprodukter, kräftdjur, musslor, baljväxter, spannmål, grönsaker, svampar,
frukter, bär, fetter och oljor, kosttillskott, sojabönor, kakao- och chokladprodukter,
burkdrycker, fruktjuice, fuktjuicekoncentrat och fuktnektar, honung, ris, risvåfflor,
risvåffelkex, riskex och riskakor1,2.
Denna anvisning tillämpas allt enligt övervägande endast på sådana detaljhandels- och
serveringsställen, som inför (från inre marknaden eller tredje länder) ovan nämnda livsmedel till
landet.
Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms så att man (vid behov med hjälp av stickprov av till
exempel av 1-3 produkter, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) kontrollerar följande:
Sådana livsmedel, som innehåller främmande ämnen som härstammar från omgivningen
(tungmetaller, dioxiner och PCB-föreningar, radioaktiva ämnen) i mängder som överskrider det
fastställda gränsvärdet, släpps inte ut på marknaden och används inte heller som ingredienser i
livsmedel.
 Företagaren identifierar och hanterar de faror, som särskilt ska beaktas med tanke på
livsmedlet i fråga och som hänför sig till främmande ämnen som härstammar från
omgivningen (såsom fångad fisk – tungmetaller, särskilt kvicksilver; vilda bär och svampar
– radioaktiva ämnen; ris – oorganisk arsenik).

Föredragen av
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Riskhanteringen i fråga om livsmedel och råvaror i sådana kan påvisas (till exempel med
leveransavtal och produktspecifikationer) och verifieras (till exempel med analysintyg eller
auditeringar).
OBS! Partispecifik verifiering förutsätts inte. Verksamhetens omfattning och slagkraft
bestämmer till exempel analysfrekvensen – eventuella resultat av undersökningar av prover
som myndigheterna tagit kan också utnyttjas. För sådana fiskars och fiskeriprodukters del,
som omfattas av dioxinundantaget, är analysintygen i fråga onödiga, om livsmedlen är
avsedda för de marknader som avses i undantaget.
Verksamheten motsvarar kraven.

UTMÄRKT

Företagaren identifierar och hanterar farorna som hänför sig till främmande
ämnen som härstammar från omgivningen.
- Att riskerna hanteras kan påvisas till exempel med leveransavtal eller
produktspecifikationer och/eller så kan det verifieras till exempel med
analysintyg

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Hanteringen av främmande ämnen som härstammar från omgivningen
överensstämmer huvudsakligen med ovan nämnda krav. Små missförhållanden
är till exempel:
- Att riskerna hanteras kan påvisas till exempel med leveransavtal eller
produktspecifikationer, men analysintyg kan till exempel inte uppvisas som
stöd för dem.

BÖR
KORRIGERAS

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska
rättas till inom utsatt tid.
I hanteringen av riskerna som hänför sig till främmande ämnen som härstammar
från omgivningen förekommer tydliga brister. Missförhållanden är till exempel:
- Att riskerna hanteras kan inte påvisas på något som helst sätt.

DÅLIG

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören
har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas
till.
Riskerna som hänför sig till främmande ämnen som härstammar från omgivningen
hanteras inte. Missförhållanden som kräver omedelbar tillrättaläggelse eller
återkallelse är till exempel att:
- En kemisk analys har visat att gränsvärdet som fastställts i lagstiftningen
överskrids, men inga korrigerande åtgärder har vidtagits i verksamheten eller
så har dessa inte varit korrekta/tillräckliga.

Föredragen av

Marika Jestoi
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-

Företagaren kan trots uppmaning eller föreläggande inte uppvisa några
metoder att påvisa att riskerna hanteras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

-

1Kommissionens

förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande
ämnen i livsmedel
2Kommissionens rekommendation om skydd och informering av befolkningen i fråga om exponeringen
för radioaktivt cesium som vissa livsmedel som härstammar från naturen till följd av kärnkraftverksolyckan
i Tjernobyl fortfarande innehåller (2003/274/Euratom)
Rådets förordning (EEG) nr 315/93 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i
livsmedel
Kemiska kontaminanter i livsmedel och dricksvatten (Eviras publikationer 13/2013)

Uppdateringar i version 2:
- Saker som ska kontrolleras och bedömningskriterierna för Utmärkt har preciserats i fråga om påvisandet
och verifierandet av att riskerna hanteras
- Anvisningens tillämpningsområde har kompletterats med drycker avsedda för spädbarn och små barn
- Tillsynen över oorganisk arsenik i ris och risprodukter har inkluderats i anvisningen
- Förteckningen över livsmedlen som ska kontrolleras allt enligt övervägande har kompletterats (fruktjuice,
fuktjuicekoncentrat och fuktnektar, honung, ris, risvåfflor, risvåffelkex, riskex och riskakor).

Föredragen av

Marika Jestoi

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
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Livsmedelsundersökningarna

17.14

Mögeltoxinerna

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare tillverkar, låter tillverka, förpackar, inför (från inre
marknaden eller tredje länder) eller förmedlar (såsom agenturverksamhet):
 barnmat (modersmjölksersättningar, tillskottsnäringar och livsmedel för särskilda
näringsändamål avsedda för spädbarn inberäknade)
 betydande mängder spannmål eller spannmålsprodukter (såsom livsmedelslokaler som
hanterar sådana produkter > 500 000 kg/år)
 betydande mängder nötter, jordnötter, torkad frukt eller majs eller produkter tillverkade av
sådana (såsom livsmedelslokaler som hanterar sådana produkter > 10 000 kg/år)
 betydande mängder fruktsaft, -koncentrat eller -nektar (såsom livsmedelslokaler som
hanterar sådana produkter > 500 000 kg/år)
Allt enligt övervägande kan punkten kontrolleras också då en företagare tillverkar, låter tillverka,
förpackar, inför (från inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedlar (såsom
agenturverksamhet) sådana livsmedel eller ingredienser i livsmedel, för vilka det i lagstiftningen
fastställts gränsvärden för mögeltoxinernas eller mjöldrygornas del:
 bl.a. jordnötter och andra oljefrön, mandlar, pistaschmandlar, aprikosfrön, hasselnötter,
paranötter, övriga nötter, torkad frukt, spannmål och spannmålsprodukter (majs och ris
inbegripna), obehandlad mjölk, värmebehandlad mjölk, kryddor och kryddblandningar,
russin, kaffe (rostade kaffebönor, malet rostat kaffe, pulverkaffe), druvsaft
(druvsaftkoncentrat och druvnektar inbegripna), lakrits (lakritsrot och lakritsextrakt
inbegripna), annat vetegluten än vetegluten till konsumenterna, fruktjuice
(fruktjuicekoncentrat och fruktjuicenektar inbegripna), fasta äppelprodukter (äppelkompott
och äppelmos inbegripna), pasta, bröd, kakor, bakelser, kex, småbröd, spannmålssnacks,
frukostcerealier, bearbetad majsolja, rödriskosttillskott1.
Denna anvisning tillämpas allt enligt övervägande endast på sådana detaljhandels- och
serveringsställen, som inför (från inre marknaden eller tredje länder) ovan nämnda livsmedel.
Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms så att man (vid behov med hjälp av stickprov av till
exempel av 1-3 produkter, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) kontrollerar följande:
Livsmedel som innehåller mögeltoxiner (aflatoxiner, okratoxin A, patulin, deoxinivalenol, zearalenon,
fumonisiner, citrinin) och/eller mjöldrygor i mängder som överstiger det fastställda gränsvärdet,
släpps inte ut på marknaden och används inte heller som ingredienser i livsmedel.
 Företagaren identifierar och hanterar farorna som särskilt ska beaktas med tanke på
livsmedlet i fråga och som hänför sig till mögeltoxiner eller mjöldrygor (såsom spannmål och
spannmålsprodukter – deoxinivalenol/okratoxin A/zearalenon, majs och majsprodukter –
fumonisiner/aflatoxiner, nötter – aflatoxiner, fruktsafter – patulin, obehandlad spannmål mjöldryga).
 Riskhanteringen i fråga om livsmedel och råvaror i sådana kan påvisas (till exempel med
leveransavtal eller produktspecifikationer) och verifieras (till exempel med analysintyg eller
auditeringar).

Föredragen av

Marika Jestoi

Godkänd av
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OBS! Partispecifik verifiering förutsätts inte. Verksamhetens omfattning och slagkraft
bestämmer till exempel analysfrekvensen – eventuella resultat av undersökningar av prover
som myndigheterna tagit kan också utnyttjas.
Verksamheten motsvarar kraven.

UTMÄRKT

Företagaren identifierar och hanterar farorna som hänför sig till mögeltoxiner
och/eller mjöldrygor.
- Att riskerna hanteras kan påvisas till exempel med leveransavtal eller
produktspecifikationer. Utöver det kan företagaren uppvisa till exempel
analysintyg eller dokument över auditeringar som påvisar att riskerna
hanteras.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Hanteringen
av mögeltoxiner
och/eller
mjöldrygor
överensstämmer
huvudsakligen med ovan nämnda krav. Små missförhållanden är till exempel:
- Att riskerna hanteras kan påvisas till exempel med leveransavtal eller
produktspecifikationer, men analysintyg kan till exempel inte uppvisas som
stöd för dem.

BÖR
KORRIGERAS

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska
rättas till inom utsatt tid.
I hanteringen av riskerna som hänför sig till mögeltoxiner och/eller mjöldrygor
förekommer tydliga brister. Missförhållanden är till exempel:
- Att riskerna hanteras kan inte påvisas på något som helst sätt.

DÅLIG

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören
har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas
till.
Riskerna som hänför sig till mögeltoxiner och/eller hanteras inte. Sådana
missförhållanden som kräver omedelbart tillrättaläggande eller omedelbar
återkallelse är till exempel att:
- En kemisk analys (för mjöldrygors del en mikroskopisk undersökning) har
visat att gränsvärdet som fastställts i lagstiftningen överskrids, men inga
korrigerande åtgärder har vidtagits i verksamheten eller så har dessa inte
varit korrekta/tillräckliga.
- Företagaren kan trots uppmaning eller föreläggande inte uppvisa några
metoder att påvisa att riskerna hanteras.

Föredragen av
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Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
1Kommissionens

-

förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande
ämnen i livsmedel
Rådets förordning (EEG) nr 315/93 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i
livsmedel
Kemiska kontaminanter i livsmedel och dricksvatten (Eviras publikationer 13/2013)

-

Uppdateringar i version 2:
-

Saker som ska kontrolleras och bedömningskriterierna för Utmärkt har preciserats i fråga om påvisandet
och verifierandet av att riskerna hanteras
Tillsynen över mjöldrygor har inkluderats i anvisningen (och de tekniska omarbetningarna som hänför sig
till detta har gjorts).

Föredragen av

Marika Jestoi

Godkänd av

Leena Räsänen
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Livsmedelsundersökningarna

17.15

Främmande ämnena som uppkommer under processen

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare tillverkar, låter tillverka, förpackar, inför (från inre
marknaden eller tredje länder) eller förmedlar (såsom agenturverksamhet):
 barnmat (modersmjölksersättningar, tillskottsnäringar och livsmedel för särskilda
näringsändamål avsedda för spädbarn inberäknade)
 livsmedel, vid tillverkning av vilka det används traditionella rökningsprocesser (OBS!
Anvisningen gäller inte sådana livsmedel, som tillverkats med rökaromer, såsom vätskerök,
eller råvaror till sådana).
Allt enligt övervägande kan punkten kontrolleras också då en företagare tillverkar, låter tillverka,
förpackar, inför (från inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedlar (såsom
agenturverksamhet) sådana livsmedel eller ingredienser i livsmedel, för vilka det i lagstiftningen
fastställts gränsvärden för främmande ämnen som uppkommer under processen:
 bl.a. rökt kött och produkter tillverkade av sådant, rökt fisk, rökta fiskeriprodukter, oljor och
fetter, kakaobönor och produkter tillverkade av sådana, musslor, hydrolyserat vegetabiliskt
protein, sojasås1.
Denna anvisning tillämpas i sådana detaljhandelsbutiker och på sådana serveringsställen, där
traditionell rökning idkas. Denna anvisning tillämpas allt enligt övervägande endast på sådana
detaljhandels- och serveringsställen, som inför (från inre marknaden eller tredje länder) ovan
nämnda livsmedel.
Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms så att man (vid behov med hjälp av stickprov av till
exempel av 1-3 produkter, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) kontrollerar följande:
Sådana livsmedel, som innehåller främmande ämnen som uppkommer under processen (PAHföreningar, 3-MCPD) i mängder som överstiger det fastställda gränsvärdet, släpps inte ut på
marknaden och används inte heller som ingredienser i livsmedel.
Tillverkning, legotillverkning, förpackning, införsel (från inre marknaden och/eller tredje länder) eller
förmedling (såsom agenturverksamhet) av livsmedel:
 Företagaren identifierar och hanterar farorna som särskilt ska beaktas med tanke på
livsmedlet i fråga och som hänför sig till främmande ämnen som uppkommer under
processen (såsom rökta produkter – PAH-föreningar, sojasås – 3-MCPD)
 Riskhanteringen i fråga om livsmedel och råvaror i sådana kan påvisas (till exempel med
leveransavtal eller produktspecifikationer) och verifieras (till exempel med analysintyg eller
auditeringar).
 OBS! Partispecifik verifiering förutsätts inte. Verksamhetens omfattning och slagkraft
bestämmer till exempel analysfrekvensen – eventuella resultat av undersökningar av prover
som myndigheterna tagit kan också utnyttjas.

Föredragen av
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Livsmedel som företagaren själv rökt:
 Man ser till att rökningsutrustningen är ren.
 Utrustningstillverkarens bruksanvisningar och god produktionssed (såsom att ”överrökning”
undviks) följs.
 Analyser som hänför sig till egenkontrollen har gjorts (OBS! Verksamhetens omfattning och
slagkraft bestämmer till exempel analysfrekvensen); eventuella resultat av undersökningar
av prover som myndigheterna tagit kan också utnyttjas.
 Ett analysintyg, som påvisar överensstämmelsen med bestämmelserna, är den starkaste
bekräftelsen på att riskerna hanteras.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Företagaren identifierar och hanterar farorna som hänför sig till främmande
ämnen som uppkommer under processen.
Tillverkning, legotillverkning, förpackning, införsel (från inre marknaden och/eller
tredje länder) eller förmedling (såsom agenturverksamhet) av livsmedel:
- Att riskerna hanteras kan påvisas till exempel med leveransavtal eller
produktspecifikationer. Utöver det kan företagaren uppvisa till exempel
analysintyg eller dokument över auditeringar som påvisar att riskerna
hanteras.
Livsmedel som företagaren själv rökt:
- Man ser till att rökningsutrustningen är ren.
- Vid rökning följs utrustningstillverkarens anvisningar
produktionssed.
- Kemiska analyser har gjorts som stöd för riskhanteringen.

BRA

och/eller

god

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Hanteringen av främmande ämnen som uppkommer under processen
överensstämmer huvudsakligen med ovan nämnda krav. Små missförhållanden
är till exempel:
Tillverkning, legotillverkning, förpackning, införsel (från inre marknaden och/eller
tredje länder) eller förmedling (såsom agenturverksamhet) av livsmedel:
- Att riskerna hanteras kan påvisas till exempel med leveransavtal eller
produktspecifikationer, men analysintyg kan till exempel inte uppvisas som
stöd för dem.
Livsmedel som företagaren själv rökt:
- I rökningsutrustningens renhet förekommer smått att anmärka om, men den
är huvudsakligen ren.
- God produktionssed följs huvudsakligen, men små bister kan konstateras,
men de försvagar ändå inte livsmedelssäkerheten.

Föredragen av
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
I hanteringen av riskerna som hänför sig till främmande ämnen som uppkommer
under processen förekommer tydliga brister. Missförhållanden är till exempel:
Tillverkning, legotillverkning, förpackning, införsel (från inre marknaden och/eller
tredje länder) eller förmedling (såsom agenturverksamhet) av livsmedel:
- Att riskerna hanteras kan inte påvisas på något som helst sätt.
Livsmedel som företagaren själv rökt:
- Rökningsutrustningen är helt klart ytterst smutsig.
- Man känner inte till rökningsutrustningens bruksanvisningar.
- Vid rökning följs inte god produktionssed (såsom ”överrökning”)

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Riskerna som hänför sig till främmande ämnen som uppkommer under processen
hanteras inte. Sådana missförhållanden som kräver omedelbar tillrättaläggelse
eller återkallelse är till exempel att:
Tillverkning, legotillverkning, förpackning, införsel (från inre marknaden och/eller
tredje länder) eller förmedling (såsom agenturverksamhet) av livsmedel:
- En kemisk analys har visat att gränsvärdet som fastställts i lagstiftningen
överskrids, men inga korrigerande åtgärder har vidtagits i verksamheten eller
så har dessa inte varit korrekta/tillräckliga.
- Företagaren kan trots uppmaning eller föreläggande inte uppvisa några
metoder att påvisa att riskerna hanteras.
Livsmedel som företagaren själv rökt:
- En kemisk analys har visat att gränsvärdet som fastställts i lagstiftningen
överskrids, men inga korrigerande åtgärder har vidtagits i verksamheten eller
så har dessa inte varit korrekta/tillräckliga.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
1Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande
ämnen i livsmedel
Rådets förordning (EEG) nr 315/93 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i
livsmedel
Kemiska kontaminanter i livsmedel och dricksvatten (Eviras publikationer 13/2013)
Anvisningar om hur mängden PAH-föreningar kan minskas:
(http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/valvonta/tutkimukset_ja_proje
ktit/pah_hanke/liite_6_ohjeita_pah-yhdisteiden_vahentamiseksi.pdf)
Uppdateringar i version 2:
- Saker som ska kontrolleras och bedömningskriterierna för Utmärkt har preciserats i fråga om påvisandet
och verifierandet av att riskerna hanteras.
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17

Livsmedelsundersökningarna

17.16 Övriga främmande ämnen
Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare tillverkar, låter tillverka, förpackar, inför (från inre
marknaden eller tredje länder) eller förmedlar (såsom agenturverksamhet):
 barnmat (modersmjölksersättningar, tillskottsnäringar och livsmedel för särskilda
näringsändamål avsedda för spädbarn inberäknade)
 betydande mängder spenat, färsk sallad, isbergssallader eller rucola (såsom
livsmedelslokaler som hanterar sådana produkter > 50 000 kg/år)
 betydande mängder vegetabiliska oljor och fetter (såsom livsmedelslokaler som hanterar
sådana produkter > 100 000 kg/år).
Allt enligt övervägande kan punkten kontrolleras också då en företagare tillverkar, låter tillverka,
förpackar, inför (från inre marknaden och/eller tredje länder) eller förmedlar (såsom
agenturverksamhet) sådana livsmedel eller ingredienser i livsmedel, för vilka det i lagstiftningen
fastställts ett gränsvärde för nitratens, erukasyrans och tropanalkaloiders del:
 spenat, färsk sallad, isbergssallad, rucola, vegetabiliska oljor och fetter, livsmedel som
innehåller vegetabiliska oljor och fetter, och spannmålsbaserade (sorgum, hirs eller bovete)
livsmedel för spädbarn och småbarn1.
Denna anvisning tillämpas allt enligt övervägande endast på sådana detaljhandels- och
serveringsställen, som inför (från inre marknaden eller tredje länder) ovan nämnda livsmedel.

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms så att man (vid behov med hjälp av stickprov av till
exempel av 1-3 produkter, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) kontrollerar följande:
Sådana livsmedel, som innehåller nitrat, erukasyra eller tropanalkaloider i mängder som överstiger
det fastställda gränsvärdet, släpps inte ut på marknaden och används inte heller som ingredienser i
livsmedel.
 Företagaren identifierar och hanterar farorna som hänför sig till nitrat, erukasyra och
tropanalkaloider (spenat, sallater, rucola – nitrat; vegetabiliska oljor och fetter och livsmedel
som innehåller sådana – erukasyra; livsmedel för spädbarn och småbarn som innehåller
sorgum, hirs eller bovete - tropanalkaloider).
 Riskhanteringen i fråga om livsmedel och råvaror i sådana kan påvisas (till exempel med
leveransavtal eller produktspecifikationer) och verifieras (till exempel med analysintyg eller
auditeringar).
 OBS! Partispecifik verifiering förutsätts inte. Verksamhetens omfattning och slagkraft
bestämmer till exempel analysfrekvensen - eventuella resultat av undersökningar av prover
som myndigheterna tagit kan också utnyttjas.
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Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Företagaren identifierar och hanterar farorna som hänför sig till nitrat, erukasyra
och tropanalkaloider.
- Att riskerna hanteras kan påvisas till exempel med leveransavtal eller
produktspecifikationer. Utöver det kan företagaren uppvisa till exempel
analysintyg eller dokument över auditeringar som påvisar att riskerna
hanteras

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Hanteringen av nitrat, erukasyra och tropanalkaloider överensstämmer
huvudsakligen med ovan nämnda krav. Små missförhållanden är till exempel:
- Att riskerna hanteras kan påvisas till exempel med leveransavtal eller
produktspecifikationer, men analysintyg kan till exempel inte uppvisas som
stöd för dem.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
I hanteringen av riskerna som hänför sig till nitrat, erukasyra eller tropanalkaloider
förekommer tydliga brister. Missförhållanden är till exempel:
- Att riskerna hanteras kan inte påvisas på något som helst sätt.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Riskerna som hänför sig till nitrat, erukasyra eller tropanalkaloider hanteras inte.
Sådana missförhållanden som kräver omedelbart tillrättaläggande eller omedelbar
återkallelse är till exempel att:
- En kemisk analys har visat att gränsvärdet som fastställts i lagstiftningen
överskrids, men inga korrigerande åtgärder har vidtagits i verksamheten eller
så har dessa inte varit korrekta/tillräckliga.
- Företagaren kan trots uppmaning eller föreläggande inte uppvisa några
metoder att påvisa att riskerna hanteras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sida ändringar):
-

1

Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa
främmande ämnen i livsmedel
- Rådets förordning (EEG) nr 315/93 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande
ämnen i livsmedel
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- Kemiska kontaminanter i livsmedel och dricksvatten (Eviras publikationer 13/2013)
Uppdateringar i version 3:
-

Tillsynen över tropanalkaloider har inkluderats i anvisningen (och de tekniska omarbetningarna
som hänför sig till detta tillägg har gjorts)

ja hyväk
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18 Oiva-rapportens presentation
18.1 Oiva-rapportens presentation
Att beakta:
 Oiva-rapporten skall enligt Eviras föreskrift 2/2016 vara framlagd i omedelbar närhet av
huvudingången till livsmedelslokalen eller på något annat ställe som är väsentligt med
tanke på konsumenten och på en sådan höjd att den är lätt att få syn på, då konsumenten
uträttar ärenden i livsmedelslokalen


Alla livsmedelslokaler som saluhåller sina produkter via webben, ska offentliggöra Oivarapporten på sin egen förstasida. Förstasidan på webben motsvarar i detta fall ingången
till företaget.



Alla livsmedelslokaler som marknadsför sina produkter via webben, ska offentliggöra
Oiva-rapporten på sina hemsidor

Saker som skall kontrolleras:
 Oiva-rapportens presentation
o i samband med ingången till livsmedelslokalen
o i samband med internätförsäljning eller -marknadsföring

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Den senaste Oiva-rapporten har lagts fram på det sätt som Evira föreskrivit.
- Oiva-rapporten är tydligt synlig och läsbar på rätt höjd intill
huvudingången eller, om den lagts fram på något annat ställe i
livsmedelslokalen, är den framlagd på ett ändamålsenligt ställe och lätt
att läsa.
- Vid internätförsäljning är Oiva-rapporten tydligt iakttagbar före köp- och
betalningsbeslutet görs
- Vid internetmarknadsföring är Oiva-rapporten tydligt iakttagbar på
hemsidan.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Den senaste Oiva-rapporten har inte lagts fram på det sätt som Evira
föreskrivit. Oiva-rapporten har lagts fram på ett sådant ställe, där
konsumenten inte har möjlighet att läsa den eller så är den i oläsligt skick.

ja hyväk
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall rättas till
inom utsatt tid.
Företagaren har under den förra kontrollen getts vitsordet bra för hur Oivarapporten lagts fram och missförhållandet som tidigare konstaterats i
framläggningen har inte rättats till.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller företagaren har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Företagaren har under den förra kontrollen getts vitsordet bör korrigeras för
hur Oiva-rapporten lagts fram och missförhållandet som tidigare konstaterats i
framläggningen har inte rättats till.
Oiva-rapporten som lagts fram motsvarar inte den Oiva-rapport som
myndigheten gett och det vilseleder konsumenten

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet:
-

Livsmedelslagen 23/2006, 21§
Livsmedelssäkerhetsverkets föreskrift om genomförandet av livsmedelstillsynsmyndighetens
anmälningsskyldighet och skyldighet att lämna uppgifter samt om offentliggörande av tillsynsuppgifter,
Evira/2074/0900/2016

Uppdateringar i version 2
-

Saker som bör inspekteras har preciserats och till Oiva vitsordet har bifogats internetmarknadsföring och
internätförsäljning.
Hänvisningen till Eviras bestämmelse har uppdaterats
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19 Kraven på saluhållandet
19.1 Kvalitets- och viktklassificeringen av ägg
Bedömningen syns än så länge inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet.
Att beakta:
 Denna anvisning tillämpas i sådana äggpackerier, där ägg kvalitets- och viktklassificeras.
 Vi rekommenderar att punkten 19.2 Stämplingen av ägg och märkningarna på
förpackningarna och punkten 19.3 Bokföringen över äggen i äggpackerier samtidigt
kontrolleras.
 Vitsorden som erhållits i kontroller av saluhållandet påverkar inte Oiva-vitsordet som erhållits
i kontroller som livsmedelslagstiftningen förutsätter.
Saker som ska kontrolleras:
 Kontrollera att kvalitetsklassificeringen av äggen som äggpackeriet gjort är riktig genom att
sporadiskt kontrollera (genomlysa) redan kvalitetsklassificerade äggpartier som sporadiskt
valts ut i varje enskild viktklass. Rekommenderade mängder ägg som ska väljas ut för kontroll
av att kvalitetsklassificeringen är riktig finner du i Eviras anvisning 16047/1.
 Kontrollera att äggpackeriets viktklassificering är riktig genom att sporadiskt välja ut ett
äggparti på 10 ägg i varje enskild viktklass bland de viktklassificerade äggen i packeriets
lager. Väg enhetsvikterna på äggen i det valda partiet.
 Kvalitetsanteckningarna för egenkontrollens del och kvalitets- och vägningsanteckningarna
för viktklassificeringens del.
 Avvikelserna, de korrigerande åtgärderna och bokföringen över korrigerande åtgärder.
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Kvalitets- och viktklassificeringarna av äggpartierna som tillsynsmyndigheten
kontrollerat uppfyller kraven i lagstiftningen. Kvalitetsfelen i äggpartierna och
viktklassificeringarna av äggpartierna följer de avvikelser som lagstiftningen
tillåter.
Kvalitetsavvikelsen för äggen i partiet som kontrollerats är högst 5 %.
Totafelavvikelsen i enhetsvikterna på äggen i partiet som kontrollerats är högst
10 % och andelen underviktiga ägg är högst 5 %. Om partiet som kontrolleras
innehåller färre än 180 ägg, ska kvalitets- och viktfelprocenten fördubblas.
Kvalitets- och viktklassificeringen har regelbundet följts upp i packeriet.
Resultaten av uppföljningen av kvalitets- och viktklassificeringen i packeriet
följer kraven i lagstiftningen.
Det är möjligt att kontrollera anteckningarna eller registreringarna om kvalitetsoch viktklassificeringen i packeriet.
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Äggen har klassificerats inom tio dygn efter att de värpts.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:
- I omsättningen i praktiken av uppföljningen av kvalitetsklassificeringen
av ägg som äggpackeriet gjort förekommer små brister. Några enstaka
kvalitetsklassificeringar har till exempel inte gjorts och/eller så saknas
enstaka anteckningar om resultaten av uppföljningen.
- I frekvensen på uppföljningen av viktklassificeringen av ägg som
äggpackeriet gjort har förekommit små brister. Några enstaka
uppföljningar av viktklassificeringen har till exempel inte gjorts och/eller
så saknas enstaka anteckningar om resultaten av uppföljningen.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:
- Kvalitetsfelen i kvalitetsklassificeringen har systematiskt överstigit
avvikelserna som lagstiftningen tillåter.
- I resultaten av enhetsvägningarna i viktklassificeringen av ägg ingår
systematiskt en större andel ägg som hör till en lägre viktklass än den
tillåtna avvikelsen på 5 %.
- Uppföljning av kvalitets- och viktklassificeringen av ägg har inte gjorts
regelbundet på det sätt som planen för egenkontroll förutsätter.
- I kvalitets- och/eller viktklassificeringsutrustningen har förekommit en
funktionsstörning som inte uppdagats.
- Äggen har upprepade gånger klassificerats senare än inom 10 dygn efter
att de värpts.

Föredragen av

Taina Lehdonkivi

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning / version
Tagen i bruk

19.1
3/3
10328 /1 sv
11.1.2016

Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar till godkända livsmedelslokaler om bedömningen inom Oiva

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt
givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:
- Resultaten av kontrollen av kvalitetsklassificeringen följer inte kraven i
lagstiftningen och företagaren har inte vidtagit några åtgärder för att
justera kvalitetsklassificeringsmaskinen.
- Kvalitetsklassificeringen har inte alls följts upp.
- Resultaten av kontrollen av viktklassificeringen följer inte kraven i
lagstiftningen och företagaren har inte kalibrerat vägningsutrustningen.
- Viktklassificeringen har inte alls följts upp.
- Tillsynsmyndigheten har under flera kontrollbesök påpekat att kvalitetsoch/eller viktklassificeringsutrustningen fungerar bristfälligt, men
företagaren har trots det inte vidtagit påkallade åtgärder.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):
-

-

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad
marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 992/72,
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, artiklarna 1, 74 och 78, bilaga I, del XIX,
bilaga II, del VII och bilaga VII, del VI
Kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg
Lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 999/2012 (ändring 1194/2013 inbegripen), 58 c
§
Eviras anvisning 16034/3 Produktion och försäljning av hönsägg och andra fågelägg
Eviras anvisning 16047/1 Tillsynen över handelsnormerna för ägg i äggpackerier
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19 Kraven på saluhållandet
19.2 Stämplingen av ägg och märkningarna på förpackningarna
Bedömningen syns än så länge inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet.
Att beakta:






Denna anvisning tillämpas i sådana äggpackerier, där ägg stämplas och/eller där ägg
förpackas för slutkonsumenter och storhushåll.
Vi rekommenderar att punkten 13.1 De allmänna märkningarna på förpackningarna
(livsmedlets beteckning och märkningar på finska och svenska), 19.1 Kvalitets- och
viktklassificeringen av ägg och punkt 19.3 Bokföringen över äggen i äggpackerier samtidigt
kontrolleras.
De allmänna märkningarna på förpackningarna i äggpackerier bedöms i punkt 13.1
Vitsorden som erhållits i kontroller av saluhållandet påverkar inte Oiva-vitsordet som erhållits
i kontroller som livsmedelslagstiftningen förutsätter.

Saker som ska kontrolleras:


Stämplingen av äggen
o Kontrollera att märkningen/stämplingen av ägg som äggpackeriet gjort är riktig
genom att sporadiskt välja ut ett äggparti på 10 ägg i varje redan kvalitets- och
viktklassificerad viktklass i äggpackeriets lager. Att stämplingen är riktig kan
kontrolleras med hjälp av samma ägg som använts för kontroll av att
viktklassificeringen är riktig.
o Producentkoden = hönsgårdskoden som ska stämplas på äggen består av en siffra
som anger produktionsmetoden, en bokstavskombination som anger
produktionslandet och ett nummer som identifierar hönsgården. Producentkoden
skall vara väl synlig, klart läslig och minst 2 millimeter hög. Färgen som används för
stämpling av ägg ska vara en för livsmedelbruk lämplig färg.
o Vid kontroll av äggpartier godkänns högst 20 % ägg med oläsliga märkningar. Som
oläsliga betraktas till exempel sådana stämplar, som delvis eller helt saknas, som är
otydliga eller som är felaktiga.



Att märkningarna på förpackningarna till ägg överensstämmer med bestämmelserna bedöms
med hjälp av stickprov beaktande verksamhetens karaktär och omfattning
o Då kvalitets- och viktklassificerade ägg saluhålls till konsumenter i en
detaljhandelsförpackning, ska förpackningen vara försedd med åtminstone följande
märkningar: livsmedlets beteckning (= allmänt märkningskrav) (hönsägg eller ägg),
äggpackeriets namn, adress och packerinummer, kvalitetsklassen (klass A eller
bokstaven A), viktklassen, mängden innehåll, minsta hållbarhetstiden dvs. bäst före
datummärkningen och en förvaringsanvisning.



Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Föredragen av
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Godkänd av
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Sida/sidor
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Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Stämplingarna på äggpartierna som tillsynsmyndigheten kontrollerat uppfyller
kraven i lagstiftningen.
Märkningsfelen på äggpartierna överstiger inte avvikelserna som lagstiftningen
tillåter. Märkningsfel tillåts på en andel på högst 20 % av partiet som
kontrolleras.
Märkningarna på förpackningarna till äggen följer kraven i lagstiftningen.
Märkningarna är lätta att få syn på.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:
- I omsättningen i praktiken av uppföljningen av att stämplingen av ägg
som äggpackeriet gjort är riktig förekommer små brister. Några enstaka
uppföljningar av att stämplingen är riktig har till exempel inte gjorts
och/eller så saknas enstaka anteckningar om resultaten av
uppföljningen.
- Märkningarna på förpackningarna till äggen följer huvudsakligen kraven
i lagstiftningen.
- I märkningarna på förpackningarna förekommer små missförhållanden,
packeriets adress är till exempel inte fullständig.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:
- Kvalitetsfelen i kvalitetsklassificeringen har systematiskt överstigit
avvikelserna som lagstiftningen tillåter.
- I resultaten av enhetsvägningarna i viktklassificeringen av ägg ingår
systematiskt en större andel ägg som hör till en lägre viktklass än den
tillåtna avvikelsen på 5 %.
- Uppföljning av kvalitets- och viktklassificeringen av ägg har inte gjorts
regelbundet på det sätt som planen för egenkontroll förutsätter.
- I kvalitets- och/eller viktklassificeringsutrustningen har förekommit en
funktionsstörning som inte uppdagats.
- Äggen har upprepade gånger klassificerats senare än inom 10 dygn efter
att de värpts.
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Taina Lehdonkivi

Godkänd av
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DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:
- Resultaten av kontrollerna av stämplarna på äggen följer inte alls kraven
i lagstiftningen. Avvikelsen på 20 % som lagstiftningen tillåter överstigs
upprepade gånger och företagaren har inte vidtagit några åtgärder för att
lösa problemet.
- Att stämplarna är riktiga har inte alls följts upp.
- I apparaten som stämplar äggen förekommer fortlöpande funktionsstörningar, som inte åtgärdats.
- Märkningarna på förpackningarna till äggen saknas helt eller så kräver
fel omedelbart tillrättaläggande eller omedelbar återkallelse och sådana
fel är till exempel att produktionsmetoden märkts ut på fel sätt, ägg från
burhöns stämplas till exempel som ekologiska ägg.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad
marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 992/72,
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, artiklarna 1, 74 och 78, bilaga I, del XIX,
bilaga II, del VII och bilaga VII, del VI
- Kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg
- Lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 999/2012 (ändring 1194/2013 inbegripen), 58 c
§
- Livsmedelslagen 23/2006, 9 §
- Eviras anvisning 16034/3 Produktion och försäljning av hönsägg och andra fågelägg
- Eviras anvisning 16047/1 Tillsynen över handelsnormerna för ägg i äggpackerier

Föredragen av
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19 Kraven på saluhållandet
19.3 Bokföringen över äggen i äggpackerier
Bedömningen syns än så länge inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet.
Att beakta:
 Denna punkt tillämpas i alla äggpackerier.
 Vi rekommenderar att punkten 19.1 Kvalitets- och viktklassificeringen av ägg och punkten
19.2 Stämplingen av ägg och märkningarna på förpackningarna samtidigt kontrolleras.
 Bokföringen som hänför sig till salmonellakontrollen kontrolleras i punkt 15.2. Det naturliga
vore att kontrollera punkt 15.2 tillsammans med denna punkt 19.3.
 Vitsorden som erhållits i kontroller av saluhållandet påverkar inte Oiva-vitsordet som erhållits
i kontroller som livsmedelslagstiftningen förutsätter.
Saker som ska kontrolleras:





Kontrollera bokföringen per produktionsmetod och dag i äggpackeriet:
- mängden oklassificerade ägg som tagits emot från var och en producent,
producentens namn, adress och producentkod jämte värpdagen eller värpperioden
- mängden ägg i olika kvalitets- och viktklasser efter att äggen klassificerats
- mängderna klassificerade ägg som kommer från andra packerier och de
ifrågavarande packeriernas kod och äggens minsta hållbarhetstid
- mängderna oklassificerade ägg som sänts till andra packerier specificerade enligt
producenten och dessa packeriers kod jämte värpdagen eller värpperioden
- de levererade äggens mängd och/eller vikt enligt kvalitets- och viktklassen och för
klass B-äggs del enligt förpackningsdagen och för klass A-äggs del enligt minsta
hållbarhetstiden jämte köparen (köparens namn och adress ska anges)
Kontrollera att bokföringen sparas i minst 12 mån efter dagen den utarbetats.
Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Äggpackeriet har uppdaterad bokföring över ovan nämnda saker.
Bokföring kan kontrolleras för minst 12 månaders tid.
Bokföringen finns på begäran tillgänglig för tillsynsmyndigheten.
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BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:
- I bokföringen har förekommit små brister och inexaktheter till exempel i
bokföringen per dag, i uppgifterna om köparnas namn och adress, men
mängderna mottagna, klassificerade och till handeln levererade ägg per
produktionsmetod stämmer.
- Några enstaka anteckningar saknas till exempel efter 10 månader.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:
- Över mängderna ägg som mottagits från andra packerier och/eller som
sänts till andra packerier finns inte alls någon bokföring.
- Värpdagen eller värpperioden saknas helt för ägg som packeriet tagit
emot.
- Mängden ägg efter kvalitets- och viktklassificeringen motsvarar inte
mängden ägg som äggpackeriet tagit emot.
- Bokföring finns endast till exempel för sex månaders tid.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller väsentligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:
- Bokföringen är ytterst bristfällig och med hjälp av den kan inte
säkerställas att all bokföring som krävs utarbetats och uppdaterats.
- Någon bokföring har trots begäran inte lagts fram för tillsynsmyndigheten
att kontrollera.
- Någon bokföring har inte alls utarbetats.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):
-

-

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad
marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 992/72,
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, artiklarna 1, 74 och 78, bilaga I, del XIX,
bilaga II, del VII och bilaga VII, del VI
Kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg
Lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 999/2012 (ändring 1194/2013 inbegripen), 58 c
§
Eviras anvisning 16034/2 Produktion och försäljning av hönsägg och andra fågelägg
Eviras anvisning 16047/1 Tillsynen över handelsnormerna för ägg i äggpackerier

Föredragen av
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19 Kraven på saluhållandet
19.4 Mjölk och mjölkprodukter
Bedömningen syns än så länge inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet
Att beakta:
Denna punkt som gäller mjölk och mjölkprodukter kontrolleras då en företagare
 tillverkar, låter tillverka och/eller förpackar,
 inför och/eller förmedlar (från inre marknaden eller tredje länder).
Beteckningarna som används då mjölk- och mjölkprodukter, såsom grädde, ost och yoghurt,
saluhålls och dessa produkters naturliga sammansättning skyddas av Europaparlamentets och
rådets förordning (EPRf 1308/2013), som definierar vad som avses med mjölk och mjölkprodukter.
Beteckningarna för mjölk- och mjölkprodukter får användas i sådana fall, då dessa uppfyller kraven
i lagstiftningen (EPRf 1308/2013, 74 art., 78 art., bilaga VII, del III och del IV).
Skyddade beteckningar för mjölk och mjölkprodukter får undantagsvis användas också för
beskrivning av sådana produkter, vilkas beskaffenhet är känd genom traditionellt bruk eller
beteckningar som uppenbarligen används for att beskriva en karakteristisk egenskap hos
produkten (Kommissionens beslut 88/566/EES, Kommissionens förordning (EG) nr 445/2007) I
Finland är undantagen som hänför sig till användningen av beteckningen smör: kaakaovoi
(kakaosmör),maapähkinävoi (jordnötssmör), voileipäkeksi (smörgåskex),voitatti (smörsopp) och
voileipäkakku (smörgåstårta). För andra länder har också beviljats undantag som gäller
beteckningarna grädde, ost och mjölk. För benämningen munavoi (äggsmör) finns också ett
undantag (Kommissionens förordning (EG) nr 445/2007).
Smör kontrolleras i punkt 19.6 Matfetterna.
Vi rekommenderar att punkten 13.1 De allmänna märkningarna på förpackningarna och 13.2
Näringsdeklarationen och vid behov 12.3 Produkterna med skyddad beteckning samtidigt
kontrolleras, eftersom beteckningarna på mjölkprodukter också skyddas med EU-författningar om
skyddade beteckningar (såsom fetaost).
Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov kontrollerar
t.ex. 1 – 3 olika produkters förpackningar och/eller saluhållna partier beaktande verksamhetens
karaktär och omfattning. Vid kontroll bedöms om beteckningarna och produktbeskrivningarna som
används vid marknadsföring av mjölk och mjölkprodukter och livsmedel som används på samma
sätt som mjölkprodukter överensstämmer med författningarna om beteckningar för mjölk och
mjölkprodukter.
Överensstämmelsen med kraven kan verifieras till exempel med
- kontroller av märkningarna på förpackningarna, recepten och handlingarna
- vid behov med hjälp av analysresultat och/eller egenkontrollundersökningar.

Föredragen av
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Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Mjölk och mjölkprodukter tillverkas och benämns i enlighet med definitionen på
benämningen på mjölken och mjölkprodukten i fråga. Beteckningen som
föreskrivits för livsmedlet syns tydligt i märkningarna på förpackningen.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedels-säkerheten eller vilseleder konsumenten.
Tillverkningen och benämningen av mjölk och mjölkprodukter sker i enlighet
med definitionen på benämningen på mjölken och mjölkprodukten i fråga.
Exempel:
- en produkts beteckning är inte tydligt synlig i märkningarna på
förpackningen
- i minsta/högsta fetthalten i helmjölk / lättmjölk / fettfri mjölk som överensstämmer med definitionen på benämningen den saluhålls under har
uppdagats små avvikelser.

BÖR
KORRIGERAS

I
verksamheten
förekommer
missförhållanden
som
försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska
rättas till inom utsatt tid.
Tillverkningen och benämningen av mjölk och mjölkprodukter sker inte i enlighet
med definitionen på benämningen på mjölkprodukten i fråga. Exempel:
- i minsta/högsta fetthalten i helmjölk / lättmjölk / fettfri mjölk som
överensstämmer med definitionen på benämningen den saluhålls under har
uppdagats avvikelser
- mjölkens ursprung (från vilket djur) har blivit onämnt, då det rör sig om
annan mjölk än komjölk
- som mjölkliknande / ostliknande har benämnts en produkt, som tillverkats
utan att mjölk använts eller så har någon av ingredienserna i mjölk ersatts
med något annat ämne
- som mjölk eller mjölkprodukt har benämnts en produkt, som tillverkats så att
något annat än mjölk använts eller så har någon av ingredienserna i mjölk
ersatts med något annat ämne
- som lättmjölk har benämnts en produkt, vars proteinhalt minskats.

Föredragen av
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DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller väsentligt vilseleder konsumenten eller företagaren har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
I tillverkningen eller benämningen av mjölk eller mjölkprodukter förekommer
upprepade gånger stora avvikelser i förhållande till definitionen på benämningen
av mjölkprodukten i fråga. Exempel:
- uppföljningen av minsta/högsta fetthalten i helmjölk / lättmjölk / fettfri
mjölk som överensstämmer med definitionen på benämningen den
saluhålls under har upprepade gånger försummats
- mjölk och mjölkprodukter benämns upprepade gånger/avsiktligt på fel
sätt.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):
-

-

-

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad
marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 992/72,
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, artiklarna 1, 74 och 78, bilaga I, del XVI
jämte bilaga VII del III och IV
Kommissionens beslut (EES) nr 566/88 om upprättande av en förteckning över produkter som avses i
artikel 3.1 andra stycket i rådets förordning (EEG) nr 1898/87
Kommissionens förordning (EG) nr (445/2007) om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 2991/94 om regler för bredbara fetter och rådets förordning (EEG) nr 1898/87 om skydd av
beteckningar som används vid saluhållande av mjölk- och mjölkprodukter
Lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 999/2012 (ändring 1194/2013 inbegripen), 58 c §
Livsmedelslagen 23/2006, 9 §

Uppdateringar i version 2:

-

Namnet av anvisningen ändrat Beteckningsskyddet för mjölkprodukter  Mjölk och mjölkprodukter,
som är uttrycket som används i författningarna.
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19 Kraven på saluhållandet
19.6 Bredbara fetter
Bedömningen syns än så länge inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet
Att beakta:
Denna punkt om bredbara fetter kontrolleras, då en företagare
 tillverkar, låter tillverka och/eller förpackar,
 inför och/eller förmedlar (från inre marknaden eller tredje länder).
Beteckningarna som används vid saluhållande av bredbara fetter avsedda som människoföda,
såsom smör, margarin och fettblandningar och dessa produkters sammansättning skyddas med
Europaparlamentets och rådets förordning (EPRf 1308/2013). I förordningen definieras vad som
avses med olika bredbara fetter. Beteckningarna som föreskrivits för bredbara fetter får användas
endast vid saluhållande av sådana produkter, som överensstämmer med definitionen och
produktkategorin för produkten i fråga (EPRf 1308/2013, 74-75 art., 78 art., bilaga VII, del VII och
tillägget till del VII, ”tillägg II Bredbara fetter”).
Den skyddade beteckningen smör får undantagsvis användas även för beskrivning av sådana
produkter, vilkas beskaffenhet är känd genom traditionellt bruk eller beteckningar som
uppenbarligen används for att beskriva en karakteristisk egenskap hos produkten (Kommissionens
beslut 88/566/EES, Kommissionens förordning (EG) nr 445/2007). I Finland är undantagen som
hänför sig till användningen av beteckningen smör: kaakaovoi (kakaosmör), maapähkinävoi
(jordnötssmör), voileipäkeksi (smörgåskex), voitatti (smörsopp) och voileipäkakku (smörgåstårta).
För benämningen munavoi (äggsmör) finns också ett undantag (Kommissionens förordning (EG)
nr 445/2007).
Vi rekommenderar att punkten 13.1 De allmänna märkningarna på förpackningarna och 13.2
Näringsdeklarationen och 19.4 Mjölk och mjölkprodukter samtidigt kontrolleras.
Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov kontrollerar
t.ex. 1 – 3 olika produkters förpackningar och/eller saluhållna partier beaktande verksamhetens
karaktär och omfattning. Under kontrollen bedöms om beteckningarna och produktkategorierna
som används vid marknadsföring av bredbara fetter överensstämmer med definitionerna på
beteckningarna för bredbara fetter.
Överensstämmelsen med kraven kan verifieras till exempel med
- kontroller av märkningarna på förpackningarna, recepten och handlingarna
- vid behov med hjälp av analysresultat och/eller egenkontrollundersökningar.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Det bredbara fettet tillverkas och benämns i enlighet med definitionen på
beteckningen för produkten i fråga och beskrivningen av produktkategorin
överensstämmer med definitionen.
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BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Tillverkningen och benämningen av det bredbara fettet sker i enlighet med
definitionen på beteckningen för produkten. I märkningarna på förpackningen
förekommer små missförhållanden, såsom att
- Som Smör 40 har benämnts en produkt med mjölkfetthalten 38 procent.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till
inom utsatt tid.
Tillverkningen och benämningen av ett bredbart fett sker inte i enlighet med
definitionen på beteckningen för produkten. Exempel:
- Som margarin har benämnts en produkt med fetthalten 60 procent
- En produkt med benämningen Smör 40 eller 60 har felaktigt försetts med
uttrycket traditionell.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller väsentligt vilseleder konsumenten eller företagaren har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
I tillverkningen och benämningen av ett bredbart fett förekommer stora
avvikelser i förhållande till definitionen på beteckningen i fråga. Exempel:
- Som smör har benämnts en produkt, som inte innehåller mjölkfett eller i
vilken en del av mjölkfettet ersatts med andra fetter
- Smör 40 eller 60 har felaktigt benämnts traditionellt smör.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad
marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 992/72,
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, artiklarna 74, 75 och 78, bilaga VII del VII
och tillägg II
- Kommissionens beslut (EES) nr 566/88 om upprättande av en förteckning över produkter som avses i
artikel 3.1 andra stycket i rådets förordning (EEG) nr 1898/87
- Kommissionens förordning (EG) nr (445/2007) om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 2991/94 om regler för bredbara fetter och rådets förordning (EEG) nr 1898/87 om skydd av
beteckningar som används vid saluhållande av mjölk- och mjölkprodukter
- Lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 999/2012 (ändring 1194/2013 inbegripen), 58 c §
- Livsmedelslagen (23/2006), 9 §

Uppdateringar i version 2:

-

Namnet av anvisningen ändrat: Matfetterna  Bredbara fetter, som är uttrycket som används i
författningarna.

Föredragen av

Riina Tolvanen

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
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26.4.2016

Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar till godkända livsmedelslokaler om bedömningen inom Oiva

19 Kraven på saluhållandet
19.7 Uppföljningen av vattenhalten hos fjäderfä
Bedömningen syns än så länge inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet.
Att beakta:
 I denna punkt bedöms uppföljningen av vattenhalten i slaktkroppar från broilerkycklingar och
kalkoner.

Saker som ska kontrolleras:
 Vägningen av fåglarna före och efter nedkylningen
 Användningen av en eventuell automatisk vägningslinje
 Anteckningarna om vägningarna i kontrollen av vattenhalten inom egenkontrollen
 Avvikelserna, de korrigerande åtgärderna och bokföringen över korrigerande åtgärder
 Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll
tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet” till anvisning 1.6.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Vattenhalten har regelbundet följts upp med den frekvens som lagstiftningen
förutsätter.
Resultaten av vägningarna av vattenhalten följer kraven i lagstiftningen.
Anteckningarna eller registreringarna av vägningarna kan kontrolleras och de
sparas i ett års tid.
Alla fjäderfäpartier har märkts med en beteckning, utgående från vilken
slaktdagen kan utredas.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:
- I genomförandet av vägningen förekommer små brister.
- I frekvensen på uppföljningen av vattenhalten förekommer små brister.
- Resultaten av kontrollerna av vattenhalten har inte följt kraven i
lagstiftningen. Företagaren har i enlighet med kraven i lagstiftningen
använt partierna i fråga för köttberedningar eller köttprodukter och vidtagit
åtgärder för att rätta till processen.

Föredragen av

Riina Tolvanen

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
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Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar till godkända livsmedelslokaler om bedömningen inom Oiva

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden dvs. punkter som inte följer
lagstiftningen eller som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder
konsumenten.
Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:
- Resultaten av kontrollerna av vattenhalten har inte följt kraven i
lagstiftningen. Företagaren har ändå inte informerat besiktningsveterinären om saken och denna har således inte kunnat vidta
tillsynsåtgärder.
- Uppföljning av vattenhalten har inte gjorts regelbundet på det sätt som
planen för egenkontroll förutsätter.
- I den automatiska vägningsutrustningen har förekommit en funktionsstörning som inte uppdagats.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller väsentligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
rättat till missförhållandena inom utsatt tid.
Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:
- Resultaten av kontrollerna av vattenhalten har inte följt kraven i
lagstiftningen. Företagaren har ändå inte informerat besiktningsveterinären om saken. Företagaren har inte heller vidtagit några åtgärder
för att rätta till processen eller så har han i strid mot lagstiftningen sålt
partiet i fråga som färskt eller djupfryst kött.
- Vattenhalten har inte alls följts upp.
- I den automatiska vägningsutrustningen förekommer en funktionsstörning som inte åtgärdats eller så har den automatiska utrustningens
mätresultat inte registrerats.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):
-

Kommissionens förordning (EG) nr 543/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkött
Lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 999/2012
Eviras anvisning 16046/1 Siipikarjanlihan vesipitoisuuden hallinta siipikarjateurastamossa ja sen
yhteydessä olevassa leikkaamossa

Uppdatering i version 2
-

Till anvisningarna har bifogats: Eviras anvisning 16046/1 Siipikarjanlihan vesipitoisuuden hallinta
siipikarjateurastamossa ja sen yhteydessä olevassa leikkaamossa (På finska, översätts som bäst)

