Oiva bedömningsanvisningarna för anmälda livsmedelslokaler
I anvisningarna om bedömningen i ingår Eviras anvisningar nr 10205-10243,1024510262,10324-10327, 10331-10332, 10336, 10590 och 18248
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.
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Livsmedelssäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda och godkända livsmedelslokaler

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

ja hy
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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.

Uppdateringen i version 2 gäller enbart den engelskspråkiga versionen.
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1. Planen för egenkontroll
1.1 Planen för egenkontroll och dess kontrollmöjlighet
Att beakta:
 Om planen för egenkontroll är tillräcklig kontrolleras i punkt 1.2
 I små (1-2 personers) företag kan planen för egenkontroll till vissa delar också vara
muntlig och det konstaterar man genom att intervjua arbetstagarna
Saker som skall kontrolleras:
 Finns det en plan för egenkontroll i företaget
 Möjligheterna att kontrollera planen för egenkontroll med anknytande bokföring
 Förvaringen (arkiveringen) av bokföringen som hänför sig till egenkontrollen

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Livsmedelslokalen har en plan för egenkontroll. Det är möjligt att kontrollera
planen för egenkontroll med anknytande bokföring.
Bokföringen som hänför sig till egenkontrollen förvaras så som författningarna
förutsätter.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Livsmedelslokalen har en plan för egenkontroll. Det är till största delen möjligt att
kontrollera planen för egenkontroll med anknytande bokföring.
Brister förekommer i förvaringen av bokföringen.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
Det är inte möjligt att kontrollera livsmedelslokalens plan för egenkontroll.
Bokföring av egenkontrollen saknas helt.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Livsmedelslokalen har ingen plan för egenkontroll.

Föredragen av
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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
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1367/2011; 5 §
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16205
Eviras anvisning: Riskbaserad tillsyn över egenkontrollen i en livsmedelslokal 16043

Uppdateringar i version 2:
- Tillagts hänvisning till Eviras anvisning 16043 Riskbaserad tillsyn över egenkontrollen i en
livsmedelslokal

Fördragen av
Godkänd av

Annika Nurttila
Ville Kekkonen
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1

Planen för egenkontroll

1.2 Egenkontrollplanens tillräcklighet
Att beakta:
I små (1-2 personers) företag kan planen för egenkontroll eller i verksamhet med endast
ringa risker, till vissa delar också vara muntlig och det konstaterar man genom att
intervjua arbetstagarna
Om det under kontrollen kommer fram omständigheter som eventuellt beror på att planen
för egenkontroll är bristfällig (såsom att det inte är snyggt trots att städning utförts enligt
planen och arbetsinstruktionerna, eller att verksamheten har förändrats, men planen inte
har uppdaterats), kan man alltid kontrollera om planen är tillräcklig och ge ett vitsord
också för denna punkt
Om det inte är möjligt att kontrollera planen för egenkontroll, bedöms enligt anvisning 1.1
Planen för egenkontroll och möjligheterna att kontrollera den
Då verksamheter är utlagda på entreprenad och man inte kan kontrollera hur
egenkontrollen omsätts i praktiken på grund av att företagaren är extern kan saken
bedömas enligt denna anvisning (man kan till exempel inte inspektera
städredskapsutrymmet i en livsmedelslokal, eftersom en extern företagare har låst
utrymmet)

Saker som skall kontrolleras:
- Planen för egenkontroll är tillräcklig med tanke på verksamhetens karaktär och omfattning
samt att planen vid behov beaktar HACCP-förfarandet. Företaget behärskar med
planenligt gjord egenkontroll behärskar riskerna i verksamheten.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Planen för egenklontroll är tillräcklig med tanke på verksamhetens karaktär och
omfattning.
Livsmedelsföretagaren har i sin egenkontroll försäkrat sig om att externa
företagare för sin del följer kraven i lagstiftningen och att arrangemanget fungerar
även i praktiken enligt egenkotrollplanen.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
I planen för egenkontroll förekommer små missförhållanden. Missförhållandena
förekommer i sådana delar av planen för egenkontroll att de inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Livsmedelsföretagaren har i sin egenkontroll försäkrat sig om att externa
företagare för sin del följer kraven i lagstiftningen och att arrangemanget fungerar
även i praktiken enligt egenkotrollplanen.

Fördragen av
Godkänd av

Annika Nurttila
Ville Kekkonen
Leena Räsänen
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
I planen för egenkontroll förekommer missförhållanden. Missförhållandena
förekommer i sådana delar av planen för egenkontroll att de försvagar
livsmedelssäkerheten och/eller vilseleder konsumenten.
Livsmedelsföretagaren har i sin egenkontroll inte beaktat verksamheter som är
utlagda på entreprenad eller så fungerar arrangemanget inte i praktiken enligt
egenkotrollplanen

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till
I planen för egenkontroll förekommer missförhållanden. Missförhållandena
förekommer i sådana delar av planen för egenkontroll att de äventyrar
livsmedelssäkerheten och/eller väsentligt vilseleder konsumenten.
En extern företagare äventyrar livsmedelssäkerheten med sin verksamhet.

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
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1367/2011; 5 §
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16205
Eviras anvisning: Riskbaserad tillsyn över egenkontrollen i en livsmedelslokal 16043

Uppdateringar i version 3:
- Tillagts hänvisning till Eviras anvisning 16043 Riskbaserad tillsyn över egenkontrollen i en
livsmedelslokal

Föredragen av

Kristiina Rydman
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2. Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och

underhåll
2.1 Lokalernas lämplighet för idkad verksamhet
Att beakta
 Vid kontroll av utrymmenas och redskapens lämplighet och tillräcklighet skall verksamhetens
karaktär och omfattning beaktas.
 Avfallshanteringens och lastningsbryggornas lämplighet och tillräcklighet bedöms utgående
från denna anvisning endast, om de ligger på livsmedelslokalens ansvar.
 Transportmedlens lämplighet och tillräcklighet bedöms i punkt 15.3 Omständigheterna kring
hämtning och leverans av livsmedel.
Saker som skall kontrolleras:
 Livsmedelslokalens utrymmen (mottagnings-, lagrings-, handlings-, serverings-, förpacknings-,
försäljnings- osv. utrymmena) är enligt deras lämplighet och tillräcklighet sådana som
verksamhetens karaktär och omfattning förutsätter.
 Livsmedelslokalens organisering och produktionslinjerna är sådana att föroreningsrisk inte
finns (verksamhetens rotationsriktning går från rent utrymme till smutsig)
 Konstruktionerna (inkluderat VVS-arrangemangen) och ytorna (väggar, golv, tak) lämpar sig
för verksamheten
 Städredskapens förvaring och underhåll är organiserat på lämpligt sätt (inbegriper också en
bedömning av städredskapens lämplighet och tillräcklighet).
 Lämpligheten och tillräckligheten hos omklädningsutrymmena, toaletterna,
avfallshanteringsutrymmena och lastningsbryggorna, om de ligger på livsmedelslokalens
ansvar. (De ovan nämnda utrymmena kan ligga åtskilda från livsmedelslokalen, i ett
köpcentrum kan omklädningsutrymmena t.ex. ligga åtskilda från utrymmena i
livsmedelslokalen).
 Lämpligheten och tillräckligheten hos diskutrymmena i förhållande till verksamhetens karaktär
och omfattning.
 Lämpligheten och tillräckligheten hos transportkärl i förhållande till verksamhetens karaktär.
 I internationella frystransporter och andra transporter av lättfördärvliga livsmedel som omfattas
av ATP-överenskommelsen används transportmateriel som klassificerats i enlighet med ATPöverenskommelsen.
 Lämpligheten och tillräckligheten hos förvaringsutrymmen för återvinningsbara transportlådor
 Lämpligheten och tillräckligheten hos flaskreturutrymmena, om de ligger i utrymmen i
livsmedelslokalen.
 Kvaliteten på vattnet utgående från resultaten av vattenanalyser (bedöms då företagaren
använder sig av tex. en egen brunn, eller då företagaren använder sig av en egen
vattenbehandlingsutrustning och att behov av egenkontrollprover har konstaterats). Is, som är
i kontaket med livsmedlet eller som kan förorena livsmedlet måste framställas av
hushållsvatten. Isen ska tillverkas, hanteras och lagras i sådana förhållanden, att den är
skyddad mot kontaminering. Recirkulationsvatten som använts vid bearbetning eller som
tillverkningsämne får inte medföra risk för kontaminering. Sådant vatten ska uppfylla samma
krav som hushållsvatten, om inte den behöriga myndigheten anser att vattnets kvalitet inte kan
påverka säkerheten hos de färdiga livsmedlen.

Föredragen av
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Godkänd av
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Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Livsmedlokalen har tillräckligt utrymme för hygienisk verksamhet, eller så är
aktiviteterna tidsmässigt åtskilda från varandra.
Utrymmena, produktionslinjerna, diskningslinjerna, VVS-arrangemangen osv är
tillräckliga och lämpliga för ändamålet.
Konstruktionerna och ytorna är lämpliga för ändamålet.
Livsmedelslokalen har eller till dess förfogande finns omklädningsrum, toaletter
och avfallshantering som är kravenliga.
Städredskapens förvaring, hantering och underhåll genomförs på ett hygieniskt
sätt. Det finns tillräckligt med städredskap och de är ändamålsenliga.
I internationella frystransporter och andra transporter av lättfördärvliga livsmedel
som omfattas av ATP-överenskommelsen används transportmateriel som
klassificerats i enlighet med ATP-överenskommelsen.
Kvaliteten på hushållsvattnet motsvarar kvalitetskraven i SHMf 1352/2015 eller
401/2001. Kvalitetsrekommendationerna uppfylls nödvändigtvis inte, men
livsmedlens kvalitet försvagas inte.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Utrymmena och konstruktionerna och ytorna i de utrymmen, där lättfördärvliga
oförpackade livsmedel hanteras, lämpar sig för verksamheten.
I de utrymmen, där lättfördärvliga oförpackade livsmedel hanteras, finns separat
tappställe/n för handtvätt och vid behov för tvätt av livsmedel, kärl och redskap
I lämpligheten och/eller tillräckligheten hos andra utrymmen än de ovan nämnda
konstateras små missförhållanden.
Kvaliteten på hushållsvattnet motsvarar kvalitetskraven i SHMf 1352/2015 eller
401/2001. Kvalitetsrekommendationerna uppfylls inte och hushållsvattnet kan
försvaga livsmedlets kvalitet men livsmedelssäkerheten försvagas inte.
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
Otillräckligheten hos utrymmena i livsmedelslokalen och/eller olämpligheten hos
utrymmena, konstruktionerna och ytorna medför att livsmedelssäkerheten
försvagas.
I de utrymmen, där lättfördärvliga oförpackade livsmedel hanteras, finns inget
separat tappställe för handtvätt eller vid behov för tvätt av livsmedel, kärl och
redskap.
Städredskap förvaras, hanteras och underhålls på ett sätt som äventyrar
livsmedelssäkerheten.
Övriga utrymmen samt lämpligheten och tillräckligheten hos städredskapen
försvagar livsmedelssäkerheten.
I internationella frystransporter och andra transporter av lättfördärvliga livsmedel
som omfattas av ATP-överenskommelsen används transportmateriel som är
oklassificerad.
Hushållsvattnet motsvarar inte kvalitetskraven eller rekommendationerna i SHMf
1352/2015 eller 401/2001 och vattnet används på ett sätt som äventyrar
livsmedelssäkerheten.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
I konstruktionerna och ytmaterialen i utrymmena i livsmedelslokalen finns sådana
lösningar och fel, som äventyrar livsmedelssäkerheten
Otillräckligheten hos utrymmena eller redskapen i livsmedelslokalen och/eller
deras olämplighet som livsmedelslokal medför att livsmedelssäkerheten
äventyras.
Hushållsvattnet motsvarar inte kvalitetskraven i till exempel SHMf 1352/2015 eller
de mikrobiologiska kvalitetskraven enligt 401/2001 och livsmedlens kvalitet kan
därför medföra en hälsofara. De tidsfristiga tillrättaläggningsuppmaningarna från
hälsoskyddsmyndigheten eller livsmedelstillsynsmyndigheten har inte följts och
vattnet används på ett sätt som äventyrar livsmedelssäkerheten.
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Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

-

Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4, bilaga II kapitel I,
kapitel II, kapitel V, kapitel VII
Livsmedelslagen 23/2006; 10 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1367/2011; 3 §, 15 §
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av
hushållsvatten 1352/2015 och Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och
kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter 401/2001
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025

Uppdateringar i version 2:
Hänvisningarna till utrymmena för städredskap har ändrats till att motsvara förordningsändring 291/2017
SHMf 461/2000 har ändrats till SHMf 1352/2015
Hänvisningen till rad 15.2 har ändrats till hänvisning till rad 15.3
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2. Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och

underhåll
2.2

Lokalernas skick

Att beakta
 Kylningsutrustningens skick bedöms i punkten 7.3 Nedkylningen av maten
Saker som skall kontrolleras
 Skicket hos konstruktionerna, ytorna (väggar, golv, tak, arbetsbänkar) och utrymmena
(köket, utrymmet där livsmedel hanteras, försäljnings-, lager- och mottagningsutrymmena)
i livsmedelslokalen, särskilt för sådana utrymmens del, där oförpackade livsmedel
hanteras.
 Även skicket hos omklädningsutrymmena, toaletterna, avfallshanteringsutrymmena och
lastningsbryggorna, om de ligger på livsmedelslokalens ansvar. (De ovan nämnda
utrymmena kan ligga åtskilda från livsmedelslokalen, i ett köpcentrum kan
omklädningsutrymmena t.ex. ligga åtskilda från utrymmena i livsmedelslokalen).
 Skicket hos tappställena.
 Skicket hos luftväxlingen, belysningen och avloppssystemet
 Skicket hos flaskreturutrymmena, om de ligger i utrymmen i livsmedelslokalen.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Utrymmena är i skick med undantag för att de är något slitna.
I lokalerna finns behov av underhåll, men aktören har utarbetat en vederbörlig
reparationsplan och utför reparationer i sinom tid. Aktören har i förekommande
fall, vidtagit adekvata undantagsarrangemang för tiden då reparationsplanen
genomförs.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
De utrymmen i livsmedelslokalen, där oförpackade livsmedel hanteras, verkar
med ögonmått vara i skick och hela med undantag för att de är något slitna.
I de utrymmen, där förpackade livsmedel hanteras och/eller andra utrymmen
förekommer behov av underhåll, men underhållet brådskar inte.
I lokalerna finns behov av underhåll, men aktören har utarbetat en vederbörlig
reparationsplan och utför reparationer i sinom tid. Det finns små missförhållanden
i undantagsarrangemangen som tagits i för tiden då reparationsplanen
genomförs.

Föredragen av

Tuula Koimäki

Godkänd av
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
I de utrymmen i livsmedelslokalen, där oförpackade livsmedel hanteras,
förekommer sådana missförhållanden, som försvagar livsmedelssäkerheten.
I de utrymmen, där förpackade livsmedel hanteras och/eller andra utrymmen
förekommer ur livsmedelssäkerhetens synvinkel brådskande behov av underhåll.
Livsmedelslokalens reparationsplan är inte tillräcklig, tidtabellen för
reparationsplanen har bara delvis hållit eller undantagsarrangemang för tiden då
reparationsplanen genomförs har inte varit tillräckliga.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Underhållet av utrymmena och konstruktionerna har försummats.
Livsmedelslokalen har ingen reparationsplan eller reparationsplanenen lämnas
upprepade gånger ogjort.
Skicket i livsmedelslokalens utrymmen har sådana lösningar och
missförhållanden, som äventyrar livsmedelsäkerheten.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
- Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4, bilaga II
kapitel I, II
- Livsmedelslagen 23/2006; 10 §
- Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda
livsmedelslokaler 1367/2011, 3 §
- Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025
l
Uppdatering i version 2
- Till bedömningen har bifogats reparationsplanen
- Till bedömningen dålig har bifogats försummande av underhåll av lokalen

Föredragen av
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Godkänd av
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2. Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och

underhåll
2.3 Arbetsredskapen, inredningen och utrustningen
Att beakta
 Lämpligheten och tillräckligheten hos utrustningen för kylning av maten bedöms i punkt 6.4
Nedkylningen av maten
 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.
 Kravet i kommissionens förordning (EG) 37/2005 om registreringssystem tillämpas på
transport (inte lokal transport under två timmar eller transport direkt till konsumenten) av
djupfrysta livsmedel, fryslager före detaljhandels och sådana detaljhandelsfryslager,
varifrån djupfrysta livsmedel säljs direkt till konsumenten och fryslagrets volym är minst
10m3. Kraven tillämpas inte på temperaturkontrollen av frysta produkter som används som
råvaror eller försäljningsdiskar.
Saker som skall kontrolleras
 Inredningens (skåp, arbetsbänkar etc.) och utrustningens (ugnar, spisar, skärare,
kylutrustning etc.) och arbetsredskapen (kärl, skärbreden, knivar etc.) lämplighet och
tillräcklighet för med tanke på verksamheten.
 Inredningens, utrustningens och arbetsredskapens ytor

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Arbetsredskapen, inredningen och utrustningen som skall kontrolleras är
lämpliga för ändamålet och deras kapacitet och antal är tillräckligt med tanke på
verksamheten. De är också i skick och hela, med undantag för att de får vara
något slitna.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Inredningen, utrustningen och arbetsredskapen, med vilka oförpackade
livsmedel hanteras eller som kommer i kontakt med oförpackade livsmedel, är
lämpliga för sitt ändamål och tillräckliga.
Inredningen, utrustningen och arbetsredskapen, med vilka oförpackade
livsmedel hanteras eller som kommer i direkt kontakt med oförpackade
livsmedel, är i skick och hela. De får vara något slitna.

Föredragen av
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Inredningen, utrustningen och arbetsredskapen, med vilka oförpackade
livsmedel inte hanteras eller som inte kommer i kontakt med oförpackade
livsmedel, kräver underhåll, men underhållet brådskar inte. Behovet av
underhåll försvagar inte livsmedelssäkerheten.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
I inredningen, utrustningen och arbetsredskapen, med vilka oförpackade
livsmedel hanteras och/eller som kommer i direkt kontakt med oförpackade
livsmedel, förekommer missförhållanden i fråga om lämpligheten, tillräckligheten
och skicket. Missförhållandena försvagar livsmedelssäkerheten
Underhållet av inredningen, utrustningen och arbetsredskapen har försummats
så, att livsmedelssäkerheten försvagas.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Inredningen, utrustningen och arbetsredskapen är inte lämpliga och/eller tillräckliga
med tanke på verksamheten i livsmedelslokalen. Underhållet har försummats.

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

-

-

Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4, bilaga II kapitel II,
V
Livsmedelslagen 23/2006; 10 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1367/2011; 3, 10, 15 §
Kommissionens förordning (EG) 37/2005 on övervakning av temperaturer för transport, förvaring och
lagring av djupfrysta livsmedel
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025
Eviras anvisning om djupfrysning och frysning av livsmedel i livsmedelslokaler 16049

Uppdatering i version 6
-

Den felaktiga hänvisningen till punkt 7.4 när det gäller lämpligheten och tillräckligheten hos utrustningen
för kylning av maten har korrigerats till punkt 6.4

i
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3. Lokalernas, ytornas och redskapens renhet
3.1

Lokalernas allmänna ordning och renhet

Att beakta:
 Den allmänna snyggheten och renheten i livsmedelslokalen behöver inte verifieras med
provtagning av tillsynsmyndigheten.
 Vid bedömning skall normala spår som dagens arbeten medfört och som kräver städning
lämnas obeaktade.
 Snygghet, renhet och ordning av utrymmena som används till förvarning av städredskap
bedöms i punkten 3.3 Renhet av utrymmena som används till förvaring och underhåll av
städredskap samt städredskapens renhet. Transportkärlens snygghet, renhet och ordning
bedöms i punkten 5.5. Förpackningen.
 Avfallshanteringsutrymmenas snygghet, renhet och ordning bedöms i punkten 3.6
Avfallshanteringen.

Saker som skall kontrolleras:
 Snyggheten och renheten hos konstruktionerna, ytorna (väggar, golv, tak, arbetsbänkar
VVS) och utrymmena (köket, utrymmet där livsmedel hanteras, kund-, försäljnings-, lageroch mottagningsutrymmena) i livsmedelslokalen, särskilt för de utrymmens del, där
oförpackade livsmedel hanteras.
 Även snyggheten hos omklädningsutrymmena, toaletterna och lastningsbryggorna, om de
ligger på livsmedelslokalens ansvar (kan ligga åtskilda från livsmedelslokalen, i ett
köpcentrum kan omklädningsutrymmena t.ex. ligga åtskilda från utrymmena i
livsmedelslokalen).
 Ordningen i utrymmena (varor som inte hör hemma i livsmedelslokalen och andra
produkter än livsmedel beaktas).
 Lagerutrymmen för rent förpackningsmaterial
 Snyggheten och renheten hos flaskreturutrymmena, om de ligger i utrymmen i
livsmedelslokalen

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

God allmän snygghet, renhet och ordning råder i utrymmena i livsmedelslokalen.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
I de utrymmen i livsmedelslokalen, där oförpackade livsmedel hanteras, råder god
allmän snygghet, renhet och ordning.
I andra utrymmen förekommer små missförhållanden i fråga om snyggheten, renheten
och ordningen.
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
Renhållningen av livsmedelslokalen har försummats och/eller utrymmena är smutsiga.
I övriga utrymmen än i hanteringsutrymmena för livsmedel har renhållningen
försummat på så sätt att smutsigheten försvagar livsmedelssäkerheten i de utrymmen
i vilka livsmedel hanteras.
Varor som inte hör hemma i livsmedelslokalen eller dess mängd försvårar
renhållningen vilket försvagar livsmedelssäkerheten

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte
följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
I de utrymmen av livsmedelslokalen i vilka livmedel hanteras, utrymmen är mycket
smutsiga eller ingrodda i smuts
I övriga utrymmen än i hanteringsutrymmena för livsmedel har renhållningen
försummat på så sätt att smutsigheten äventyrar livsmedelssäkerheten i de utrymmen
i vilka livsmedel hanteras.

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

Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EY; art. 4, bilaga II kapitel I
Livsmedelslagen 23/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1367/2011 3 §, 4 §
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025

-

Uppdatering i version 3

-

På Att beakta -punkten punktens 3.3 namnet har ändrats till Renhet av utrymmena som
används till förvaring och underhåll av städredskap samt städredskapens renhet
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3. Lokalernas, ytornas och redskapens renhet
3.2

Arbetsredskapens och utrustningens renhet

Att beakta:
 Vid bedömning enligt denna anvisning behöver renhet inte verifieras med provtagning.
Bedömingen kan utföras sensoriskt.
 Vid bedömning skall normala spår som dagens arbeten medfört och som kräver städning
lämnas obeaktade.
 Myndighets- och egenkontrollprovtagningen bedöms i punkt 17.2.
Saker som skall kontrolleras:
- Arbetsredskapens (kärl, skärbrädor, knivar etc.) och utrustningens (ugnar, spisar, skärare,
kylutrustning etc.) renhet.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Arbetsredskapen och utrustningen i livsmedelslokalen är rena.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
De arbetsredskap och den utrustning, med vilka oförpackade livsmedel hanteras,
är rena. I renheten hos andra arbetsredskap och annan utrustning i
livsmedelslokalen förekommer små missförhållanden.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.

Arbetsredskapen och utrustningen i livsmedelslokalen är smutsiga. Särskilt
hanteringen av oförpackade livsmedel med smutsiga arbetsredskap och smutsig
utrustning försvagar livsmedelssäkerheten.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.

Renhållningen av arbetsredskapen och utrustningen har tydligt försummats. På
arbetsredskapen och utrustningen i livsmedelslokalen förekommer ingrodd smuts
som äventyrar livsmedelssäkerheten.

Föredragen av

Mia Piipari

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

3.2
2/2
10212/ 1 sv
12.1.2015

Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

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

Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4, bilaga II
kapitel V
Livsmedelslagen 23/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda
livsmedelslokaler 1367/2011 4 §
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025

Föredragen av

Kristiina Rydman

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

3.3
1/2
10213 / 2 sv
3.7.2017

Livsmedelssäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

3

Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

3.3 Renhet av utrymmena som används till förvaring och underhåll av
städredskap samt städredskapens renhet

Att beakta:
 I anvisningen 2.1. Utrymmenas lämplighet för livsmedelslokalsverksamhet bedöms
lämplighet och tillräcklighet av utrymmena som används till städredskapens förvaring och
underhåll liksom också redskapens ändamålsenlighet och tillräcklighet.
 Om man vid bedömning av utrymmena som används till förvaring och underhåll av
städredskap och städredskapens renhet konstaterar att städredskap kan inte rengöras,
underhållits eller förvaras på hygieniskt sätt, görs bedömningen enligt anvisning 2.1
Utrymmenas lämplighet.
 Vid bedömning av ändamålsenligheten och renheten skall särskilt beaktas om städ/rengöringsredskapet är avsett för allmänna utrymmen (såsom gång- och golvborstar,
golvtvättare etc.), eller om de används för sådana ytor, på vilka oförpackade lättfördärvliga
livsmedel hanteras.
 För de externaliserade städningsverksamhetens del kan bedömningen även göras enligt
anvisning 1.2. Egenkontrollplanens tillräcklighet, ifall utrymmet inte kan inspekteras till
exempel for att städföretaget har låst städredskapsutrymmet.
Saker som skall kontrolleras:
 Renheten och ordningen i utrymmena som reserverats för städredskap.
 Städredskapens renhet och skick.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Utrymmena för förvaring och underhåll av städredskap är rena och snygga och
där råder god ordning.
Städredskapen är i gott skick och de är rena..

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
I renheten och ordningen i utrymmena för förvaring och underhåll av städredskap
finns något smått att anmärka om, men utrymmena är huvudsakligen rena.
Städredskapen är slitna, men i tillräckligt gott skick för sitt ändamål.
Städredskapen är beaktande ändamålet inte så smutsiga, att det kunde skada
livsmedelssäkerheten.

Föredragen av

Kristiina Rydman

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

3.3
2/2
10213 / 2 sv
3.7.2017

Livsmedelssäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.

Renheten och ordningen i utrymmena för förvaring och underhåll av städredskap är
mycket dålig. Det är tydligt att utrymmena är mycket smutsiga..

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.

Städredskapen är i så dåligt skick eller 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):
-

Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4, bilaga II
kapitel V
Livsmedelslagen 23/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda
livsmedelslokaler 1367/2011; 3 §
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025

Uppdateringar i version 2:
Rubriken har ändrats
Hänvisningarna till utrymmena för städredskap har ändrats till att motsvara förordningsändring 291/2017

Föredragen av

Kristiina Rydman

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

3.5
1/2
10214 / 3 sv
3.7.2017

Livsmedelssäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

3.

Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

3.5

Skade- och andra djur

Att beakta:
 Denna anvisning gäller utöver skadedjursbekämpningen också sällskapsdjurs och
assisterande hundar, såsom ledarhundar för synskadade personer, signalhundar för
hörselskadade personer, assistanshundar för personer med fysisk funktionsnedsättning, och
andra assistanshundar, såsom stöd- och hypohundar för personer med funktionshinder eller
långtidssjukdom, tillträde till utrymmena i livsmedelslokalen.
 Behovet av program för skadedjursbekämpning och dess innehåll bedöms i punkt 1.2
egenkontrollplanens tillräcklighet.
 Fast livsmedelslokalen har utkontrakterat skadedjursbekämpningen, ansvarar den ändå för att
bekämpningen är ändamålsenlig.
Saker som skall kontrolleras:
 Skadedjur eller tecken på deras förekomst är inte iakttagbara.
 Metoderna med vilka skadedjur bekämpas, ifall det finns behov för dessa.
 Hjälphundarnas tillträde endast till säljutrymmen, serveringsutrymmen och andra
kundutrymmen
 Sällskapsdjurens tillträde endast till serveringsutrymmen
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Skadedjur eller tecken på deras förekomst är inte iakttagbara.
Hjälphundar och/eller sällskapsdjur har tillträde endast till sådana utrymmen, till vilka
det är tillåtet att ta med sig sådana.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
I bekämpningen av skadedjur förekommer små brister. Man har ändå reagerat på
skadedjursobservationer och åtgärderna för att bekämpa dem har varit tillräckliga
och korrekta.
Hjälphundar och/eller sällskapsdjur har tillträde endast till sådana utrymmen, till vilka
det är tillåtet att ta med sig sådana.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
De åtgärder som gjorts av skadedjursobservationer har varit inkorrekta och/eller
otillräckliga.
Skadedjur observeras under kontrollen så, att livsmedelssäkerheten försvagas.

Föredragen av

Kristiina Rydman

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

3.5
2/2
10214 / 3 sv
3.7.2017

Livsmedelssäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler
Hjälphundar och/eller sällskapsdjur har tillträde till sådana utrymmen, till vilka det är
förbjudet att ta med sig sådana.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Bekämpning av skadedjur gör inte, fast skadedjur eller tecken på deras förekomst
är iakttagbar. Skadedjur observeras under kontrollen i en sådan mängd, att
livsmedelssäkerheten äventyras.
Skador som skadedjur orsakat på livsmedlen observeras.

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

Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4, bilaga II kapitel IX
Livsmedelslagen 23/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1367/2011; 18 §
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025
Jyrsijätorjunta ja jyrsijämyrkkyjen käyttö rehu- ja elintarviketuotannossa, Eviran ja Tukesin ohje
toimijoille, 10.12.2015.

Uppdatering i version 3
-

På Att beakta -punkten har beaktat förordningsändring 291/2017 som gäller assisterande hundar

Föredragen av

Tuula Koimäki

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

3.6
1/2
10215 / 1 sv
12.1.2015

Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

3.

Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

3.6

Avfallshanteringen

Att beakta
 Avfallshanteringen bedöms utgående från denna anvisning endast till de delar som den
ligger på livsmedelslokalens ansvar
 Biprodukterna i en livsmedelsbutik bedöms i punkt 3.7
Saker som skall kontrolleras:
 Förvaringen av avfallen
 Bortskaffandet av avfallen från livsmedelslokalen
 Avfallskärlens renhet (avfallskärlen som befinner sig i livsmedelslokalen och de avfallskärl
som befinner sig i avfallshanteringsutrymmena och som ligger på livsmedelslokalens
ansvar)
 Den allmänna snyggheten, renheten och ordningen i avfallshanteringsutrymmena (de
avfallshanteringsutrymmen, som inte ligger på fastighetens ansvar)
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Förskämda livsmedel och andra avfall förvaras tillräckligt åtskilda från
hanteringen av livsmedel och de förflyttas till avfallshanteringsutrymmena minst
en gång om dagen.
Den allmänna snyggheten, renheten och ordningen i
avfallshanteringsutrymmena är god. Man har sett till att avfallshanteringskärlen
är rena..

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten
Förskämda livsmedel och andra avfall förvaras tillräckligt åtskilda från
hanteringen av livsmedel. I förflyttandet av avfallen till
avfallshanteringsutrymmena förekommer små saker att anmärka om.
I avfallskärlens renhet och den allmänna snyggheten, renheten och/eller
ordningen i avfallshanteringsutrymmena förekommer små missförhållanden.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
Förskämda livsmedel och andra avfall förvaras i livsmedelslokalen så, att
livsmedelssäkerheten försvagas.
Avfallskärlen är smutsiga och/eller man har inte sett till att det är snyggt, rent och
ordning i avfallshanteringsutrymmet.

Föredragen av

Tuula Koimäki

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

3.6
2/2
10215 / 1 sv
12.1.2015

Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Förskämda livsmedel eller andra avfall förvaras i livsmedelslokalen så, att
livsmedelssäkerheten äventyras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina förändringar)
- Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4, bilaga II
kapitel VI
- Livsmedelslagen 23/2006
- Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda
livsmedelslokaler 1367/2011; 4 §
- Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025

Föredragen av

Tuula Koimäki

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

3.7
1/2
10216 / 3 sv
3.7.2017

Livsmedelssäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

3.

Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

3.7

Åtskiljandet av biprodukterna

Att beakta
 Denna anvisning gäller hantering av biprodukter i butik och partihandeln.
 Denna anvisning gäller inte serveringsförsäljning, kök, storkök eller catering
 Användningen av biprodukter som foder bedöms inte med denna anvisning.
 Sakerna som gäller hanteringen av biprodukter och som ska kontrolleras i denna
anvisning påverkar Oiva-vitsordet.
 Spårbarheten av biprodukterna och bokföringen gällande små mängder biprodukter
inspekteras enligt anvisning 3.8 spårbarheten av biprodukterna.
Saker som skall kontrolleras:
 Sakerna som hänför sig till hanteringen, förvaringen, och märkningen av biprodukter
o Förvaringen av biprodukter
o Biprodukternas åtskiljande från livsmedelen
o Märkningen av kärl med biprodukter (”får inte användas som livsmedel” och
”kategori 3”)

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Biprodukterna förvaras så att förvaringen inte försvagar livsmedelssäkerheten.
Biprodukterna förvaras i märkta och slutbara kärl. Märkningen av kärlen för
biprodukterna motsvarar kraven.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Biprodukterna förvaras så att förvaringen inte försvagar livsmedelssäkerheten.
Biprodukterna förvaras i märkta och slutbara kärl. Märkningen av kärlen för
biprodukterna on små missförhållanden.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
Biprodukterna förvaring försvagar livsmedelssäkerheten. Biprodukterna förvaras
inte i märkta och slutbara kärl.

Föredragen av

Tuula Koimäki

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

3.7
2/2
10216 / 3 sv
3.7.2017

Livsmedelssäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Biprodukterna förvaring äventyrar livsmedelssäkerheten.

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

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009; art. 4, art. 10, stycke f), artiklarna 14, 19,
21, 22 och 26.
Kommissionens förordning 142/2011
Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; bilaga II, kapitel VI
Lag om animaliska biprodukter (517/2015)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter 783/2015
Livsmedelslagen 23/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1367/2011; 5 §
Eviras anvisning 16088 Kaupan entisten eläimistä saatujen elintarvikkeiden käyttö, käsittely ja hävitys
(Användning, hantering och bortskaffande av före detta livsmedel i handeln)
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025
Uppdatering i version 3
Eviras anvisning 16088 Kaupan entisten eläimistä saatujen elintarvikkeiden käyttö, käsittely ja hävitys
har publicerats, hittills på finska

Föredragen av

Hanna Laatio

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning / version
Tagen i bruk

3.8
1/2
10335 / 2 sv
3.7.2017

Livsmedelssäkerhet

Anvisningar för anmälda livsmedelslokaler om bedömningen inom Oiva

3.

Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

3.8

Biprodukternas spårbarhet

Bedömningen syns inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet
Att beakta:
 Denna anvisning gäller biprodukternas spårbarhet i en butik och inom grosshandeln och i
biprodukttransporter från dessa.
 Denna anvisning gäller inte serveringsförsäljning, kök, storhushåll, catering.
 Anvisningen tillämpas inte på företagare inom avlägsna områden (de avlägsna områdena
har fastställts i JSM:s förordning 783/2015, bilaga 4, del 1).
 Små mängder av obehandlat biprodukter(biprodukter uppkommer högst 20 kg/vecka eller
80 kg/månad). Begränsningar i maximiantal gäller enbart obehandlade biprodukter.
 Sakerna som ska kontrolleras i denna anvisning och som gäller biprodukter påverkar inte
Oiva-vitsordet.
 Här kan bedömas också levererande av biprodukter till foder.
Saker som ska kontrolleras:
 Biprodukternas spårbarhet
 Biprodukterna sänds till ett sådant objekt, som det enligt lagstiftningen är tillåtet att sända
dem till
 Om hanteringen av biprodukterna har lagts ut på entreprenad, kontrolleras för de på
entreprenad utlagda verksamheternas del att ansvarsfördelningen mellan företagarna och
överföringen av ansvaren beaktats i avtalen.
 Handelsdokumenten som hänför sig till transport av biprodukter eller avfallsrapporterna
 Kärlen eller bilen som biprodukter transporteras i har identifieringsmärkts under transport
(om det i praktiken är möjligt att kontrollera)
 Om transporten av biprodukter har lagts ut på entreprenad, överlåts biprodukterna för
transport till ett korrekt registrerat eller godkänt transportföretag.
 Bokföringen av små mängder
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Exempel:
- Biprodukterna sänds till en destination som lagstiftningen tillåter.
- Företagaren har ett handelsdokument över transporten av biprodukter som
ska transporteras bort eller en av ett avfallshanteringsföretag levererad
avfallsrapport, av vilket/vilken informationen som hänför sig till biprodukternas
spårbarhet framgår.
- Kärlen eller bilen som biprodukter transporteras i har identifieringsmärkts
enligt lagstiftningen.
- Företaget som transporterar biprodukter är korrekt registrerat eller godkänt.
- Företagaren för bok över små mängder.
- Aktören har registrerat sig som en operatör inom foderbranschen, om den
levererar biprodukter för foderbruk.
- I foderbruk används endast biprodukter som är lämpliga till foder.

Föredragen av

Hanna Laatio

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning / version
Tagen i bruk

3.8
2/2
10335 / 2 sv
3.7.2017

Livsmedelssäkerhet

Anvisningar för anmälda livsmedelslokaler om bedömningen inom Oiva

I verksamheten förekommer små missförhållanden.
BRA

Exempel:
- I handelsdokumentet eller avfallsrapporten förekommer små brister, men
biprodukterna är spårbara.
- I bokföringen över små mängder förekommer små brister (såsom att
anteckningar saknas endast sporadiskt).

I verksamheten förekommer tydliga missförhållanden.
BÖR
KORRIGERAS

Exempel:
- I handelsdokumentet eller avfallsrapporten förekommer sådana brister, att
biprodukterna inte helt är spårbara.
- Företagaren för bok över små mängder, men den lilla mängden för
biprodukter (80 kg per månad) överskrids ofta (mer än under fyra månader
per år).
- Aktören har inte registrerat sig som operatör inom foderbranschen, fast den
levererar biprodukter till foderbruk.

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

Exempel:
Företagaren är helt likgiltig eller ovetande i fråga om kraven i
biproduktlagstiftningen.
- Biprodukter, som inte är lämpliga till foder (till exempel skämda), levereras till
foderbruk.
-

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet:
-

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009
EU-kommissionens förordning 142/2011
Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004 bilaga II, kapitel VI
Lagen om biprodukter 517/2015
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter 783/2015
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1367/2011, 5 §
Eviras anvisning 16088 Före detta livsmedel i handeln
Eviras anvisning 12517 Utfodring av djur med livsmedel som inte längre är avsedda att användas som
livsmedel

Uppdateringar i version 2:
Det har preciserats i små mängder att begränsningar i maximiantal gäller enbart obehandlade
biprodukter.
Saker som sammanhänger med biprodukter som ska levereras till foderbruk har tillsatts.

Föredragen av

Mia Piipari

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

4.1
1/2
10217 / 1 sv
12.1.2015

Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

4. Personalens arbete och utbildning
4.1

Hygienen i personalens arbetsrutiner

Saker som skall kontrolleras:
 Personalens hygienrutiner.
 Förhindrandet av mikrobiologisk korskontaminering av sådana livsmedel, som säljs eller
serveras för att intas som sådana och som genomgår sådan vidarebehandling, som inte
eliminerar risken för en korskontamination (såsom hantering av jordiga rotsaker och icke
tillredda fiskeri- och köttprodukter).
 Förvaringen av personalens egna livsmedel.
 Personalens rökning inomhus i livsmedelslokalen.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Personalen arbetar i livsmedelslokalen på ett hygieniskt sätt.
Verksamheten i livsmedelslokalen är så ordnad, att korskontaminering inte sker
under hanteringen av livsmedlen.
Personalen förvarar sina egna livsmedel i ett utrymme som är reserverat endast
för personalens bruk och som kan ligga någon annanstans än i matsalen eller
personalutrymmena.
Om personalen röker inomhus i livsmedelslokalen, sker rökningen i ett utrymme
eller på ett ställe som reserverats endast för detta ändamål

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Personalen arbetar i livsmedelslokalen på ett hygieniskt sätt.
Verksamheten i livsmedelslokalen är så ordnad, att korskontaminering inte sker
under hanteringen av livsmedlen.
Personalen förvarar sina egna livsmedel i ett utrymme som huvudsakligen är
reserverat endast för personalens bruk och som kan ligga någon annanstans än
i matsalen eller personalutrymmena. I arrangemangen kring förvaringen kan
finnas något smått att anmärka om, men det försvagar inte
livsmedelssäkerheten.
Om personalen röker inomhus i livsmedelslokalen, sker rökningen i ett utrymme
eller på ett ställe som reserverats endast för det ändamålet.

Föredragen av

Mia Piipari

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

4.1
2/2
10217 / 1 sv
12.1.2015

Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
I personalens hygienrutiner förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten.
Verksamheten i livsmedelslokalen är så ordnad, att risk för korskontaminering
förekommer under hanteringen av livsmedlen.
Personalen förvarar egna livsmedel också på annat håll än i det utrymme som
reserverats enbart för detta och förvaringen försvagar livsmedelssäkerheten hos
livsmedlen i livsmedelslokalen.
Personalen röker i sådana utrymmen i livsmedelslokalen, där förpackade
livsmedel hanteras och lagras.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Personalen arbetar på ett ohygieniskt sätt som äventyrar livsmedelssäkerheten.
I verksamheten i livsmedelslokalen har inte beaktats risken för korskontamination
vid hantering av livsmedlen.
Personalen röker i sådana utrymmen i livsmedelslokalen, där oförpackade
livsmedel hanteras och lagras.

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 852/2004/EG; art. 3 och 4, bilaga II
kapitel IX
Livsmedelslagen 23/2006; 11 §, 16 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1367/2011; 4 § och 9 §
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025

Föredragen av

Mia Piipari

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

4.2
1/2
10218 / 1 sv
12.1.2015

Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

4. Personalens arbete och utbildning
4.2

Handhygienen

Saker som skall kontrolleras:



Handtvätten.



Användningen av skyddshandskar vid hantering av oförpackade livsmedel, då man har
inflammerade sår, konstnaglar, piercingsmycken och/eller andra smycken på händerna.
Handtvättställenas funktion och utrustning.



Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Personalen är mån om handtvätten. Om skyddshandskar används i
livsmedelslokalen, används de på ett hygieniskt sätt.
Personerna som hanterar lättfördärvliga oförpackade livsmedel har inga
inflammerade sår, konstnaglar, piercingsmycken och/ eller andra mycken på
händerna eller så har dessa täckts på korrekt sätt med skyddshandskar. Detta
gäller även personerna som hanterar övriga oförpackade livsmedel, om
ovannämnda saker kan äventyra livsmedelsäkerheten.
Handtvättställena fungerar och deras utrustning är i skick.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Personalen är mån om handtvätten. Om skyddshandskar används i
livsmedelslokalen, används de på ett hygieniskt sätt.
Personerna som hanterar lättfördärvliga oförpackade livsmedel har inga
inflammerade sår, konstnaglar, piercingsmycken och/ eller andra mycken på
händerna eller så har dessa täckts på korrekt sätt med skyddshandskar. Detta
gäller även personerna som hanterar övriga oförpackade livsmedel, om
ovannämnda saker kan äventyra livsmedelsäkerheten.
Handtvättställena fungerar men i deras utrustning förekommer små
missförhållanden.

Föredragen av

Mia Piipari

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

4.2
2/2
10218 / 1 sv
12.1.2015

Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
Personalen är inte mån om en tillräcklig handhygien. Om skyddshandskar
används i livsmedelslokalen, används de inte på ett hygieniskt sätt.
Personerna som hanterar lättfördärvliga oförpackade livsmedel har sår,
konstnaglar, piercingsmycken och/eller andra smycken på händerna och dessa
har inte täckts med skyddshandskar. Detta gäller även personerna som hanterar
övriga oförpackade livsmedel, om ovannämnda saker kan äventyra
livsmedelsäkerheten.
I handtvättställenas funktion eller i utrustning förekommer sådana
missförhållanden, som leder till att livsmedelssäkerheten försvagas.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Personalens likgiltighet i fråga om handhygienen äventyrar livsmedelssäkerheten.
Handtvättställena fungerar inte eller i utrustningen förekommer sådana
missförhållanden, som äventyrar livsmedelssäkerheten.

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

Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4, bilaga II kapitel I
och VIII
Livsmedelslagen 23/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1367/2011; 17 §
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025

Föredragen av

Satu Meririnne

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

4.3
1/2
10219 / 2 sv
3.7.2017

Livsmedelssäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

4.

Personalens arbete och utbildning

4.3

Arbetsklädseln

Att beakta:
 Skyddandet av händerna behandlas i punkt 4.2 Handhygienen
Saker som skall kontrolleras:
 Arbetsklädseln
 Tillräckliga skyddsklädseln hos personerna som hanterar lättfördärvliga oförpackade
livsmedel. Skyddsklädseln används endast i livsmedelslokalen.
 Skyddandet av inflammerade sår, piercingsmycken och andra smycken (såsom halsband,
örhängen och armband).
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Personalen bär ren klädsel som lämpar sig för arbetet.
Personerna som hanterar lättfördärvliga oförpackade livsmedel bär tillräckliga
skyddsklädsel.
Personerna som hanterar lättfördärvliga oförpackade livsmedel har inte
inflammerade sår, piercingsmycken och/eller andra smycken eller så har dessa
täckts på korrekt sätt med skyddsklädsel. Detta gäller även personerna som
hanterar övriga oförpackade livsmedel, om ovannämnda saker kan äventyra
livsmedelsäkerheten.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
I användningen av arbets- eller skyddsklädseln finns något smått att anmärka
om.
Personerna som hanterar lättfördärvliga oförpackade livsmedel har inte
inflammerade sår, piercingsmycken och/eller andra smycken eller så har dessa
täckts på korrekt sätt med skyddsklädsel. Personerna som hanterar övriga
oförpackade livsmedel har inflammerade sår, piercingsmycken och eller andra
smycken och dessa har inte täcks på ett korrekt sätt med skyddsklädsel.

Föredragen av

Satu Meririnne

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

4.3
2/2
10219 / 2 sv
3.7.2017

Livsmedelssäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
Personalen bär inte någon klädsel som lämpar sig för arbetet och/eller
arbetsklädsel är smutsig, vilket försvagar livsmedelssäkerheten.
Personerna som hanterar lättfördärvliga oförpackade livsmedel bär inte någon
skyddsklädsel eller så är den bristfällig.
Personerna som hanterar lättfördärvliga oförpackade livsmedel har inflammerade
sår, piercingsmycken och/eller andra smycken och dessa har inte täckts med
skyddsklädsel.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Personalens likgiltighet i fråga om användningen av arbetsklädsel och/eller
skyddsklädsel vid hantering av oförpackade livsmedel äventyrar
livsmedelssäkerheten.
Smutsig arbetsklädsel och/eller skyddsklädsel äventyrar livsmedelssäkerheten..

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

Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; bilaga II kapitel VIII
Livsmedelslagen 23/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1367/2011; 17 §
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025

Uppdateringar i version 2:
Ordet tillräcklig har tillagts i samband med skyddsklädseln.
Preciseringen arbetsklädsel, mössa och skor i samband med skyddsklädseln har tagits bort.

Föredragen av

Satu Meririnne

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

4.4
1/2
10220 / 3 sv
15.1.2018

Livsmedelssäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

4.

Personalens arbete och utbildning

4.4

Uppföljningen av personalens hälsotillstånd

Bedömningen syns inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet.
OBS! Uppföljningen av personalens hälsotillstånd ska genomföras enligt åtgärdsanvisningen för
att förhindra salmonellasmitta som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat
http://www.julkari.fi/handle/10024/135327.
Saker som skall kontrolleras:
 Hälsotillståndet hos de personer som hanterar livsmedel
 Utredningar över hälsotillståndet hos de personer som hanterar oförpackade livsmedel som
serveras utan värmning och bokföringen som hänför sig till programmet för uppföljning av
personalens hälsotillstånd

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Personer, om vilka man vet eller misstänker att de bär på en sjukdom som smittar
via livsmedel, hanterar inte livsmedel i livsmedelslokalen.
Utredningar över hälsotillståndet och bokföringen för hälsotillståndet som gäller
personerna som hanterar oförpackade livsmedel som serveras utan värmning är i
ordning.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Personer, om vilka man vet eller misstänker att de bär på en sjukdom som smittar
via livsmedel, hanterar inte livsmedel i livsmedelslokalen.
Utredningar över hälsotillståndet hos de personer som hanterar oförpackade
livsmedel som serveras utan värmning är i ordning. I bokföringen som hänför sig
till programmet för uppföljning av personalens hälsotillstånd observeras små
missförhållanden.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
Personer som bär eller misstänkts bära sjukdom som smittar via livsmedel,
handterar inte livsmedel i livsmedelslokalen
Utredningar över hälsotillståndet hos de personer som hanterar oförpackade
livsmedel som serveras utan värmning saknas delvis och/eller det finns ingen

Föredragen av

Satu Meririnne

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

4.4
2/2
10220 / 3 sv
15.1.2018

Livsmedelssäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

bokföring som hänför sig till programmet för uppföljning av personalens
hälsotillstånd.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Personer som bär eller misstänkts bära sjukdom som smittar via livsmedel,
handterar livsmedel i livsmedelslokalen, vilket äventyrar livsmedelssäkerheten.
Några utredningar över hälsotillståndet hos de personer som hanterar
oförpackade livsmedel som serveras utan värmning har inte gjorts.

Missförhållandena som hänför sig utredningar över hälsotillståndet eller till
bokföringen över uppföljningen av arbetstagarnas hälsotillstånd äventyrar inte
direkt livsmedelssäkerheten. Av den orsaken ges vitsordet Dålig endast i det fall,
att vitsordet Bör korrigeras getts upprepade gånger och missförhållandena inte
rättats till inom utsatt tid.
Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):
-

-

Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; bilaga II kapitel VIII
Lagen om smittsamma sjukdomar 1227/2016; 56 §
Förordningen om smittsamma sjukdomar 146/2017
Livsmedelslagen 23/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1367/2011; 17 §
Institutets för hälsa och välfärd (THL) åtgärdsanvisning för att förhindra salmonellasmitta 21/2017
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler16025

Uppdateringar i version 3:
-

Obs! har specificerats
Lättfördärvliga livsmedel -> livsmedel som serveras utan värmning
Lagen om smittsamma sjukdomar och Förordningen om smittsamma sjukdomar har uppdaterats.
Institutets för hälsa och välfärd (THL) åtgärdsanvisning för att förhindra salmonellasmitta har tillagts.

Föredragen av

Mia Piipari

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

4.5
1/2
10221 / 1 sv
12.1.2015

Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

4.

Personalens arbete och utbildning

4.5

Instrueringen, handledningen och skolningen av personalen

Saker som skall kontrolleras:




Hur personalen sätts in i frågor som gäller egenkontrollen
Den ansvariga personen i fråga om egenkontroll och utbildningen av denna person
Övervakningen, orienteringen och utbildningen av personerna som hanterar livsmedel i
frågor som gäller livsmedelshygien på det sätt som deras arbetsuppgifter förutsätter

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Personalen är insatt i frågor som gäller egenkontrollen.
För egenkontrollen har utsetts en ansvarig person och han/hon är tillräckligt
utbildad för uppgiften.
Personerna som hanterar livsmedel har orienterats och utbildats i frågor som
gäller livsmedelshygien på det sätt som deras arbetsuppgifter förutsätter och
företagaren övervakar att personerna följer givna anvisningar.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten
Personalen har orienterats i frågor som gäller egenkontrollen åtminstone i den
grad som deras arbetsuppgifter förutsätter
För egenkontrollen har utsetts en ansvarig person, men han/hon har inte
tillräcklig utbildning för uppgiften.
I orienteringen och utbildningen av personerna som hanterar livsmedel i frågor
som gäller livsmedelshygien på det sätt som deras arbetsuppgifter förutsätter
och i övervakningen av att personerna följer givna anvisningar förekommer små
brister.

Föredragen av

Mia Piipari

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

4.5
2/2
10221 / 1 sv
12.1.2015

Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
Personalen har inte satts in i frågor som gäller egenkontrollen.
För egenkontrollen har inte utsetts någon ansvarig person.
Personerna som hanterar livsmedel har inte orienterats och utbildats i frågor som
gäller livsmedelshygien på det sätt som deras arbetsuppgifter förutsätter och
företagaren övervakar inte att personerna följer givna anvisningar.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Vitsordet Dålig ges i det fall, att vitsordet Bör korrigeras getts och missförhållandet
inte rättats till inom utsatt tid.

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

Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; bilaga II kapitel VII
Livsmedelslagen 23/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1367/2011; 5 §
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025

Föredragen av

Satu Meririnne

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning / version
Tagen i bruk

4.6
1/2
10222 / 2 sv
1.1.2017

Livsmedelssäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för godkända och anmälda livsmedelslokaler

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, som livsmedelslagen
förutsätter, förekommer små fel

BÖR
KORRIGERAS

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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Anvisningar om bedömningen inom Oiva för godkända och anmälda livsmedelslokaler

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

Tuula Koimäki

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning / version
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Anvisningar för anmälda livsmedelslokaler om bedömningen inom Oiva

5. Livsmedlens produktions- eller hanteringshygien
5.1 Riskkontrollen i tillverkning av livsmedel
Att beakta:
 Företagaren ska försäkra sig om att livsmedlen är säkra och tjänliga som livsmedel och att
hygienkraven i livsmedelslagstiftningen följs i all verksamhet (178/2002/EU; 14 art.,
852/2004/EU; 4 art., 23/2006; 7 §). Företagaren ska identifiera riskerna som hänför sig till
hans egen verksamhet och hantera dem med lämpliga riskhanteringsmetoder (852/2004/EU;
5 art, 23/2006 19 §)
 Bedömningen som avses i denna anvisning används då en riskfaktor som hänför sig till
tillverkningen eller annan hantering av ett livsmedel under produktionen hanteras med någon
lämplig metod som beskrivits i planen för egenkontroll.
 Med sådana metoder avses till exempel:
o minskning eller eliminering av mikrobrisken med hjälp av tillräcklig
upphettningsbehandling i samband med tillverkningen, såsom tillredning av
fjäderfäprodukter innan de äts, pastörisering etc.
o eliminering av risken som toxiner orsakar, såsom tillräcklig och riktig
förvällningsbehandling av murklor i samband med tillverkningen
o eliminering av risken som parasiter orsakar, såsom nedfrysning av råvarorna eller det
färdiga livsmedlet för en tillräckligt lång tid
o eller vilken som helst validerad metod som företagaren valt utgående från riskerna
som hänför sig till hans verksamhet och som beskrivits i egenkontrollen.
 Livsmedelstillsynsmyndigheten bedömer om riskhanteringsmetoderna som hänför sig till
företagarens produktionsprocesser är riktiga och tillräckliga i samma sammanhang som då det
enligt anvisning 1.2 bedöms om planen för egenkontroll är tillräcklig.
 I enlighet med denna anvisning bedöms:
o om man i tillverkningsprocessen följt de riskhanteringsmetoder som beskrivits i
egenkontrollen och med vilka man säkerställer att livsmedlen överensstämmer med
författningarna och
o om ett regelbundet säkerställande (verifierande) av att riskhanteringsmetoden fungerar
med tillhörande bokföring gjorts i enlighet med planen för egenkontroll och
o om det finns tillräcklig dokumentation över dessa
 Enligt denna anvisning kontrolleras inte sådana frågor som hänför sig till den allmänna goda
produktions- och hanteringshygienen, såsom renhållningen, arbetshygienen, handhygienen,
förvaringstemperaturerna, nedkylningen och annat dylikt, för vilka det finns egna anvisningar.
Saker som skall kontrolleras:
 Hur livsmedlens tillverkningsprocesser motsvarar den anmälda verksamheten
 Hur riskhanteringsmetoderna motsvarar metoderna som beskrivits i planen för egenkontroll
 Om riskhanteringsmetoderna används på rätt sätt
 Nedfrysning av livsmedel påbörjas utan onödig fördröjning, efter föregående
behandlingsskeden, om det är meningen att de nedfrysta livsmedlen säljs direkt till
konsumenten
 Upptining av nedfrysta och djupfrysta livsmedel
 Om riskhanteringsmetoderna regelbundna funktionsduglighet säkerställs i enlighet med
planen för egenkontroll
 Anteckningarna som egenkontrollen förutsätter, avvikelserna och bedömningen av
korrigerande åtgärder

Föredragen av

Tuula Koimäki

Godkänd av

Leena Räsänen

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

Livsmedlens tillverkningsprocesser motsvarar det som anmälts och de lämpar sig
för ändamålet. Riskhanteringsmetoderna som används i tillverkningsprocesserna
är lämpliga och tillräckliga för ändamålet, de motsvarar metoderna som beskrivits
i egenkontrollen och de används på rätt sätt.
-

Nedfrysning påbörjas systematisk utan onödig fördröjning, efter
behandlingsskedena som föregår djupfrysningen.

Med regelbunden uppföljning enligt egenkontrollen har man försäkrat sig om att
riskhanteringsmetoderna fortlöpande fungerar som de ska. Över den
regelbundna uppföljningen finns bokföring som motsvarar egenkontrollen.
Om avvikelser förekommit, har de bokförts, så också de korrigerande åtgärderna.
De korrigerande åtgärderna har varit rätta och tillräckliga.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Livsmedlens tillverkningsprocesser motsvarar det som anmälts och de lämpar sig
för ändamålet. Riskhanteringsmetoderna som används i tillverkningsprocesserna
är lämpliga och tillräckliga för ändamålet, de motsvarar metoderna som beskrivits i
egenkontrollen och de används på rätt sätt.
-

Nedfrysningen av livsmedel försenas sporadiskt, men fördröjningarna är inte
vanliga eller ofta förekommande och inte så långa att de påverkar
produkternas livsmedelssäkerhet.

Riskerna hanteras med metoder som följer egenkontrollen, men i säkerställandet
enligt egenkontrollen av att dessa metoder regelbundet fungerar och/eller i
bokföringen som hänför sig till det förekommer små brister.
I bokföringen av avvikelser och korrigerande åtgärder förekommer små brister. 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.
I livsmedlens tillverkningsprocesser används metoder, som inte är lämpliga för
sitt ändamål och/eller som inte beskrivits i egenkontrollen och bedömts lämpliga.
-

Nedfrysningen av livsmedel påbörjas flera dagar efter att övriga skeden i
framställningsprocessen avslutas eller med livsmedels som håller på att
föråldras. Fördröjningarna är vanliga och förekommer ofta, fastän inte
fullständigt systematiska.

Föredragen av

Tuula Koimäki

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning / version
Tagen i bruk
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Livsmedelssäkerhet

Anvisningar för anmälda livsmedelslokaler om bedömningen inom Oiva

Tillräckliga eller lämpliga riskhanteringsmetoder används inte eller så används
inte riskhanteringsmetoder som beskrivits i egenkontrollen och som bedömts
vara tillräckliga och lämpliga eller så förekommer sådana brister i användningen
av metoderna, som försvagar livsmedelssäkerheten.
Att rikshanteringsmetoderna fungerar har inte säkerställts med regelbunden
uppföljning.
Om avvikelser och eventuella korrigerande åtgärder finns ingen information.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller företagaren
har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
I tillverkningen används metoder som inte lämpar sig för sitt ändamål.
-

Nedfrysningen av livsmedel påbörjas systematiskt minst flera dagar efter att
övriga skeden i framställningsprocessen avslutas, så att påbörjandet av
djupfrysningen försenas väsentligt.

I livsmedlens tillverkningsprocesser används inte tillräckliga metoder för eliminering
av kända riskfaktorer i ett livsmedel och därför äventyras livsmedelssäkerheten.
Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina förändringar):
-

Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002, 14 art.
Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004, 4 art.
Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853//2004, bilaga III avsnitt VIII
kapitel III del D
Livsmedelslagen 23/2006 7§
Eviras anvisning 16025 om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
Eviras beslut om befrielse av odlad fisk från frysningskravet som gäller vissa fiskeriprodukter
1773/0959/2012
Eviras anvisning 16049 om djupfrysning och nedfrysning av livsmedel i livsmedelslokaler

Uppdatering i version 4
-

Anvisningens 5.1 namn har ändrats

Föredragen av

Tuula Koimäki

Sak
Sida/sidor

Godkänd av

Leena Räsänen
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Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

5. Livsmedlens produktions- eller hanteringshygien
5.5

Förpackningen

Att beakta:
 Anvisningen gäller renheten och/eller oskaddheten hos alla sådana material, som
livsmedel slås in, förpackas, lagras eller transporteras i och förpackande att livsmedlen
innan de levereras eller transporteras till kunden
 Med ett förpackningsmaterial avses vilket som helst material som ett livsmedel slagits in
eller förpackats i
 Med en innerförpackning avses här ett material som kommer i direkt kontakt med ett
livsmedel såsom en mjölkburk
 Då ett eller flera inslagna livsmedel placeras i en annan behållare kallas det ett emballage
 Med ett transportkärl avses ett kärl, i vilket oförpackade livsmedel placeras för transport
såsom en s.k. GN-form
 Med en returtransportback avses en returnerbar transportback, i vilken inslagna livsmedel
transporteras från en livsmedelslokal till en annan och som är i flera livsmedelslokalers
sambruk, såsom s.k. brödbackar, mjölkbackar, köttbackar
 Att lagerutrymmet där förpackningsmaterial förvaras är snyggt och rent kontrolleras i
punkt 3.1
 Att förpackningsmaterialet lämpar sig för livsmedelsbruk kontrolleras i punkt 14.1
Förpackningsmaterialen och andra kontaktmaterial
 Märkningarna på förpackningarna kontrolleras i punkt 13. Informationen som ska ges om
livsmedel (13.1 – 13.4)
Saker som ska kontrolleras:
 Att innerförpackningar, förpackningar och transportkärl är rena och oskadda
 Att returnerbara transportbackar som används för lagring och transport av egna produkter
är rena och metoden, med vilken de rengörs
 Hur förpackningsmaterial hanteras och förvaras
 Packeriverksamheten

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Livsmedlens innerförpackningar och transportkärl är rena och oskadda och
förpackningarna är rena och alla lagras så att de inte kontamineras.
Om returnerbara förpackningar används för lagring och transport av egna
produkter, är de rena och metoden, med vilken de rengörs, är tillräcklig.
Förpackningen av livsmedel sker i ett utrymme som lämpar sig för
förpackning och hanteringen, förvaringen och förpackningen av
förpackningsmaterial sker så, att livsmedlet som förpackas inte
kontamineras.

Föredragen av

Tuula Koimäki

Sak
Sida/sidor

Godkänd av

Leena Räsänen
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BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Livsmedlens innerförpackningar är rena och oskadda.
I förpackningars och returnerbara förpackningars renhet och/eller oskaddhet
och/eller i rengöringsmetoderna förekommer små missförhållanden, som ändå
inte försvagar livsmedelssäkerheten, eftersom endast inslagna livsmedel
förvaras i dem.
I utrymmena där andra än lättfördärvliga livsmedel förpackas förekommer små
missförhållanden, men livsmedelssäkerheten försvagas inte.
Förpackningen av livsmedel sker i ett utrymme som lämpar sig för förpackning
och hanteringen, förvaringen och förpackningen av förpackningsmaterial sker
så, att livsmedlet som förpackas inte kontamineras.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska
rättas till inom utsatt tid.
Livsmedlens innerförpackningar och transportkärl är rena och oskadda, men i
renheten hos förpackningar eller returnerbara förpackningar förekommer
sådana missförhållanden, som försvagar livsmedelssäkerheten.
I hanteringen, förvaringen eller förpackningen av förpackningsmaterial
förekommer sådana 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.
Förpackningsmaterialen är smutsiga eller så förvaras de så, att livsmedlens
renhet äventyras.
Förpackningen av livsmedel sker så, att livsmedlens säkerhet äventyras.

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

Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4, bilaga II, kapitel IV
och X
Livsmedelslagen 23/2006
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025

Föredragen av

Tuula Koimäki

Sak
Sida/sidor

Godkänd av

Leena Räsänen

Anvisning / version
Tagen i bruk

Livsmedelssäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

Uppdatering i version 2
-

Rubrik 5 har ändrats
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Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

6.

Kontrollen av livsmedlens temperaturer

6.1 Förvaringen av livsmedel
Att beakta:
 Anvisningen gäller lagring och förvaring av livsmedel och råvaror före framställning,
försäljning, servering och transportering.
 Anvisningen gäller inte de påskrifter eller märkning av användningstidpunkter som görs i
samband med förpackningen, som kontrolleras enligt anvisningen 13 Informationen som
skall ges om livsmedel.
 Anvisningen gäller inte livsmedel som skall förvaras kalla och heta eller frågor som hänför
sig till temperaturerna. De kontrolleras enligt anvisningarna 6.2 och 6.3
 Om försäljning och servering finns egna anvisningar 7.1
 Förpacknings och kontaktmaterial för livsmedel kontrolleras enligt anvisning 14.1
Saker som skall kontrolleras:
 Livsmedlens lagrings- och förvaringsförhållanden.
 Livsmedlens tjänlighet som livsmedel, särskilt för sådana livsmedels del, som används vid
tillverkning och servering och som därför förvaras i öppnade innerförpackningar,
förpackningar eller öppna kärl
 Bokföringen av avvikelser och till dem anknytande korrigerande åtgärder.
 De korrigerande åtgärderna.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Livsmedlen och råvarorna förvaras i enlighet med lagstiftningen på de ställen som
reserverats för dem.
Under förvaringen förekommer ingen risk för mikrobiologisk korskontamination eller
förorening.
Användningstidpunkterna av livsmedlen behärskas.
Lagring och förvaring av andra produkter än livsmedel medför inte att
livsmedelssäkerheten försvagas.
Avvikelser och korrigerande åtgärder har antecknats. De korrigerande åtgärderna
har varit tillräckliga och riktiga.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Livsmedlen och råvarorna förvaras i enlighet med lagstiftningen på de ställen som
reserverats för dem.
Under förvaringen förekommer ingen risk för mikrobiologisk korskontamination eller
förorening.

Föredragen av

Mia Piipari

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
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Användningstidpunkterna av livsmedlen behärskas
Lagring och förvaring av andra produkter än livsmedel medför inte att
livsmedelssäkerheten försvagas.
I bokföringen av avvikelser och korrigerande åtgärder förekommer små
missförhållanden. De korrigerande åtgärderna har varit tillräckliga och riktiga.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
Livsmedlen och råvarorna förvaras på sådana ställen eller på ett sådant sätt, att
livsmedelssäkerheten försvagas.
Förvaringsförhållandena och förvaringsarrangemangen är sådana, att risk för
mikrobiologisk korskontamination eller förorening förekommer.

Användningstidpunkterna av livsmedlen är bristfällig.
Lagring och förvaring av andra produkter än livsmedel i livsmedelslokalen kan
medföra att livsmedelssäkerheten försvagas.

Några avvikelser har inte bokförts, fastän det framgår att avvikelser
förekommit eller så har de korrigerande åtgärderna i avvikelsesituationer varit
oriktiga eller otillräckliga eller så finns ingen information om dem.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Livsmedlen förvaras och lagras på ett sådant ställe eller på ett sådant sätt, att deras
säkerhet äventyras och/eller lagring och förvaring av andra produkter än livsmedel
medför en risk att livsmedlens säkerhet äventyras.
I livsmedelslokalen lagras eller förvaras livsmedel som är otjänliga som livsmedel.

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 852/2004/EG; art. 4
Livsmedelslagen 23/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta tillåtna halter av vissa främmande ämnen i
livsmedel HIMa 237/2002
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025

Föredragen av
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6.

Kontrollen av livsmedlens temperaturer

6.2

Kylförvaringen av livsmedel

Att beakta:
 Denna anvisning gäller temperaturerna i förvaringsförhållandena för lättfördärvliga,
förpackade och oförpackade livsmedel som skall förvaras i kallt under förvaring och lagring.
 Denna anvisning gäller inte frysvaror och nedfrysning av livsmedel.
 I denna anvisning avses med
o kortvarighet högst 24 timmar
o fiskeriprodukter förknippade med särskild risk för listeria fiskrom, kallrökta eller gravade
fiskförädlingsprodukter förpackade i vakuum eller i en skyddande atmosfär
 Sälj- och serveringstemperaturerna bedöms i enlighet med anvisningarna 7.2/7.5 och 7.3/7.6
”Hanteringen av produkternas hållbarhet och saluhållningstid”.
 I samband med kontrollen kan man mäta förvaringsförhållandenas och livsmedlens
temperaturer. Vid mätning skall termometerns precision och den mätosäkerhet som
konstaterats vid kalibrering beaktas.
 Vid kontroll av hållbarhetstiderna skall beaktas att det i frysen får finnas sådana nedfrusna
produkter avsedda för mathjälp, vilkas sista förbrukningsdatum löpt ut.
 Med anvisningen följer bilaga 1
 Om aktören har ett certifikat av tillverkaren som säger att förvaring av livsmedlet inte kräver
kylförvaring (t.ex. vissa lagrade ostar är inte lättfördärvliga livsmedel), tillämpas inte i
förvaringen av ifrågavarande livsmedel förvarings- och försäljningstemperatur för
lättfördärvliga livsmedel
 Förvaring eller försäljning av rimligt för saluföring iståndsatta och i övriga obearbetade
produkter från växtriket förutsätter inte temperaturkontroll.
Saker som skall kontrolleras:
 Temperaturerna i lagrings- och förvaringsförhållandena för livsmedlen som skall förvaras
kalla
 Vid behov temperaturerna hos livsmedlen
 Kyllagrens påfyllnadsgrad
 Anteckningarna om temperaturen inom egenkontrollen
 Avvikelserna i temperaturerna hos livsmedlen som skall förvaras kalla, de korrigerande
åtgärderna och bokföringen över korrigerande åtgärder
 Hållbarhetstiderna och verifieringen av dem

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Temperaturerna i förvaringsförhållandena för livsmedlen och temperaturerna
hos livsmedlen överensstämmer med kraven i lagstiftningen.
Temperaturen hos livsmedlen som kräver kylförvaring har stigit med högst 3
grader från den temperatur som fastställts för förvaringsförhållandena.
Företagaren kan ändå påvisa att det rört sig om en kortvarig temperaturhöjning
hos livsmedlet.
Kyllagren är fyllda så, att kylanläggningarnas luftväxling är tillräcklig och
hinderfri.

Föredragen av

Tuula Koimäki

Godkänd av

Leena Räsänen

San
Sida/sidor
Anvisning / version
Tagen i bruk
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10225 / 2 sv
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Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

Temperaturmätningarna som ingår i egenkontrollen har gjorts och antecknats.
Avvikelser och korrigerande åtgärder har antecknats. De korrigerande
åtgärderna har varit riktiga och tillräckliga.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Temperaturen hos andra livsmedel, än fiskeriprodukterna som är förknippade med
särskild risk för listeria, har stigit med högst 3 grader från den temperatur som
fastställts för förvaringsförhållandena. Företagaren kan ändå inte påvisa att det rört
sig om en kortvarig temperaturhöjning.
I påfyllnaden av kyllagren finns något att anmärka om.
I temperaturmätningarna som ingår i egenkontrollen förekommer små brister.
I antecknandet av avvikelser och korrigerande åtgärder förekommer små
missförhållanden. De korrigerande åtgärderna har ändå varit riktiga och tillräckliga.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
Temperaturen hos fiskeriprodukterna som är förknippade med särskild risk för
listeria har stigit med högst 3 från den temperatur som fastställts för
förvaringsförhållandena. Företagaren kan ändå inte påvisa att det rört sig om en
kortvarig temperaturhöjning.
Temperaturen hos andra livsmedel som kräver kylförvaring har stigit med mer än 3,
men högst 6 grader från den temperatur som fastställts för förvaringsförhållandena.
Kyllagren är för fulla.
Några temperaturmätningar som ingår i egenkontrollen har inte gjorts.
Avvikelser och korrigerande åtgärder har inte antecknats. De korrigerande
åtgärderna har varit otillräckliga eller också har sådana inte alls vidtagits

Föredragen av

Tuula Koimäki

Godkänd av

Leena Räsänen

San
Sida/sidor
Anvisning / version
Tagen i bruk
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3/3
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Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Temperaturerna hos fiskeriprodukterna som är förknippade med särskild risk för
listeria har stigit med mer än 3 från den temperatur som fastställts för
förvaringsförhållandena.
Temperaturen hos andra livsmedel som kräver kylförvaring har stigit med mer än 6
grader från den temperatur som fastställts för förvaringsförhållandena, vilket visar
att livsmedlens kylkedja har brutits.
I livsmedelslokalen lagras eller förvaras sådana livsmedel, som är otjänliga som
livsmedel.

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 852/2004/EG; art. 4
Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung 853/2004
Livsmedelslagen 23/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1367/2011; 4, 7, 10 och 11 §
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025

Uppdatering i version 2
- Till att beakta har bifogats:
 Om aktören har ett certifikat av tillverkaren som säger att förvaring av livsmedlet inte kräver
kylförvaring (t.ex. vissa lagrade ostar är inte lättfördärvliga livsmedel), tillämpas inte i
förvaringen av ifrågavarande livsmedel förvarings- och försäljningstemperatur för
lättfördärvliga livsmedel
 Förvaring eller försäljning av rimligt för saluföring iståndsatta och i övriga obearbetade
produkter från växtriket förutsätter inte temperaturkontroll.

Bilaga Sak
Sida / Sidor

6.2/ version 2
1/2
16.9.2016

BILAGA 1 till Oiva-anvisningen 6.2 Kylförvaringen av livsmedel

Livsmedel

Temperatur som
fastställts för
förvaringsförhållandena
(1367/2011; 7§):

Uppmätt temperatur hos livsmedlet och
vitsord inom Oiva:

FISKERIPRODUKTER


Färska fiskeriprodukter
(som inte förpackats i
vakuum eller en
skyddande atmosfär)
 Upptinade
ickebearbetade
fiskeriprodukter
 Kokta och nedkylda
skal- och blötdjur
Fiskeriprodukter förknippade
med särskild risk för listeria
 Kallrökta eller gravade
fiskförädlingsprodukter
förpackade i vakuum
eller en skyddande
atmosfär
 Fiskrom











Kallrökta eller gravade
fiskförädlingsprodukter
som inte förpackats i
vakuum eller en
skyddande atmosfär
Färska fiskeriprodukter
förpackade i vakuum
eller en skyddande
atmosfär
Övriga bearbetade
fiskeriprodukter
förpackade i vakuum
eller en skyddande
atmosfär

Övriga bearbetade
fiskeriprodukter
Kalakukko
Sushi
Levande musslor

Temperaturen för
smältande is
(högst 2 ˚C)

0 - 2 ˚C => UTMÄRKT
2 - 5 ˚C => UTMÄRKT, om man kan påvisa
att temperaturhöjningen var kortvarig
2 - 5 ˚C => BRA, om man inte kan påvisa att
temperaturhöjningen var kortvarig
5,1 - 8 ˚C => BÖR KORRIGERAS
>8 ˚C => DÅLIG

0 – 3 ˚C

0 - 3 ˚C => UTMÄRKT
3 - 6 ˚C => UTMÄRKT, om man kan påvisa
att temperaturhöjningen var kortvarig
3 - 6 ˚C => BÖR KORRIGERAS, om man
inte kan påvisa att temperaturhöjningen var
kortvarig
>6 ˚C => DÅLIG

0 – 3 ˚C

högst 6 ˚C

0 - 3 ˚C => UTMÄRKT
3 - 6 ˚C => UTMÄRKT, om man kan påvisa
att temperaturhöjningen var kortvarig
3 - 6 ˚C => BRA, om man inte kan påvisa att
temperaturhöjningen var kortvarig
6,1 - 9 ˚C => BÖR KORRIGERAS
>9 ˚C => DÅLIG

0 - 6 ˚C => UTMÄRKT
6 - 9 ˚C => UTMÄRKT, om man kan påvisa
att temperaturhöjningen var kortvarig
6 - 9 ˚C
=> BRA, om man inte kan påvisa
att temperaturhöjningen var kortvarig
9,1 - 12 ˚C => BÖR KORRIGERAS
>12 ˚C => DÅLIG

Bilaga Sak
Sida / Sidor

6.2/ version 2
2/2
16.9.2016

BILAGA 1 till Oiva-anvisningen 6.2 Kylförvaringen av livsmedel

KÖTT OCH KÖTTPRODUKTER




Malet kött
Malen lever
Malet kött av fjäderfä





Rått kött och organ
Råa köttberedningar
Köttprodukter och
köttberedningar
(charkvaror, korv,
färdigmat av kött etc.)

0 - 4 ˚C => UTMÄRKT
4 - 7 ˚C => UTMÄRKT, om man kan påvisa
att temperaturhöjningen var kortvarig
4 - 7 ˚C
=> BRA, om man inte kan påvisa
att temperaturhöjningen var kortvarig
7,1 - 10 ˚C => BÖR KORRIGERAS
>10 ˚C => DÅLIG

högst 4 ˚C

0 - 6 ˚C => UTMÄRKT
6 - 9 ˚C => UTMÄRKT, om man kan påvisa
att temperaturhöjningen var kortvarig
6 - 9 ˚C
=> BRA, om man inte kan påvisa
att temperaturhöjningen var kortvarig
9,1 - 12 ˚C => BÖR KORRIGERAS
>12 ˚C => DÅLIG

högst 6 ˚C

MJÖLK OCH MJÖLKBASERADE PRODUKTER





-

Mjölk och grädde
Mjölkbaserade
produkter, i
framställningen av vilka
det inte ingår
pastörisering eller
behandling som
motsvarar åtminstone
det
Mjölkbaserade
produkter, i
framställningen av vilka
det ingår åtminstone
pastörisering eller
motsvarande behandling

0 - 6 ˚C => UTMÄRKT
6 - 9 ˚C => UTMÄRKT, om man kan påvisa
att temperaturhöjningen var kortvarig
6 - 9 ˚C
=> BRA, om man inte kan påvisa
att temperaturhöjningen var kortvarig
9,1 - 12 ˚C => BÖR KORRIGERAS
>12 ˚C => DÅLIG

högst 6 ˚C

0 - 8 ˚C => UTMÄRKT
8 - 11 ˚C => UTMÄRKT, om man kan påvisa
att temperaturhöjningen var kortvarig
8 - 11 ˚C => BRA, om man inte kan påvisa
att temperaturhöjningen var kortvarig
11,1 - 14 ˚C => BÖR KORRIGERAS
>14 ˚C
=> DÅLIG

högst 8 ˚C

ÖVRIGA LÄTTFÖRDÄRVLIGA LIVSMEDEL


bl.a. groddar, styckade
grönsaker

högst 6 ˚C

-

0 - 6 ˚C => UTMÄRKT
6 - 9 ˚C => UTMÄRKT, om man kan påvisa
att temperaturhöjningen var kortvarig
6 - 9 ˚C
=> BRA, om man inte kan påvisa
att temperaturhöjningen var kortvarig
9,1 - 12 ˚C => BÖR KORRIGERAS
>12 ˚C => DÅLIG

Uppdatering i version 2
Färska fiskeriprodukter förpackade i vakuum eller en skyddande atmosfär har ändrats till temperatursgrupp 0-3°C

Fördragen av

Mia Piipari

Godkänd av

Leena Räsänen
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Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

6.

Kontrollen av livsmedlens temperaturer

6.3

Varmförvaringen av livsmedel

Att beakta:
 Denna anvisning gäller livsmedel som skall förvaras heta i tillverkningsutrymmet före
försäljning, servering eller transportering
 Om försäljning, servering och transport som heta finns separata anvisningar: 7.2, 7.5
Hanteringen av produkternas hållbarhet och saluhållningstid i försäljning och 7.3, 7.6
Hanteringen av produkternas hållbarhet och saluhållningstid i servering och 15.4.
hanteringen av temperaturen under transport
Saker som skall kontrolleras:
 Temperaturerna hos livsmedlen som skall förvaras heta.
 Återupphettningen av livsmedel.
 Bokföringen av avvikelser i temperaturerna på livsmedel som skall förvaras heta och till
dem anknytande korrigerande åtgärder.
 De korrigerande åtgärderna.
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Temperaturerna på livsmedlen som skall förvaras heta följer författningarna.
Avvikelser och korrigerande åtgärder har antecknats. De korrigerande
åtgärderna har varit riktiga och tillräckliga.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Vid mätning av temperaturerna under myndighetens kontroll uppdagas att
livsmedlens temperaturer inte följer författningarna. Avvikelserna är 1- 3°C.
I anteckningen av avvikelser och korrigerande åtgärder förekommer små
missförhållanden. De korrigerande åtgärderna har varit riktiga och tillräckliga

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
Vid mätning av temperaturerna under myndighetens kontroll uppdagas att
livsmedlens temperaturer inte följer författningarna och att avvikelsen är över
3°C.
Avvikelserna har inte antecknats, fastän det framgår, att avvikelser förekommit
och att de korrigerande åtgärderna i avvikelsesituationer varit oriktiga eller
otillräckliga eller så finns ingen information om dem.

Fördragen av

Mia Piipari

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk
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Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Avvikelserna i temperaturerna hos livsmedlen som skall förvaras heta är mer än
10°C.
Som heta förvaras sådana livsmedel, som enligt lagstiftningen inte får
återupphettas.

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 852/2004/EG; art. 4
Livsmedelslagen 23/2006
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025

Föredragen av

Mia Piipari

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning / version
Tagen i bruk
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Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

6.

Förvaringen av livsmedel, råvaror och färdig mat

6.4

Nedkylningen

Saker som skall kontrolleras:
 Livsmedlens nedkylningstemperaturer och nedkylningstid, särskilt för de lättfördärvliga
livsmedlens del.
 Kylanordningens och nedkylningsmetodens lämplighet för nedkylningen.
 Bokföringen av avvikelser i livsmedlens nedkylningstemperaturer och till dem anknytande
korrigerande åtgärder.
 De korrigerande åtgärderna.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Livsmedlen som är avsedda att förvaras kallt nedkyls efter tillverkningen så som
författningarna förutsätter.
Kylanordningen är lämplig och tillräcklig med tanke på verksamheten, eller en
annan metod för nedkylning av livsmedlen säkerställer att de kyls ned så som
författningarna förutsätter.
Avvikelser och korrigerande åtgärder har antecknats. De korrigerande åtgärderna
har varit tillräckliga och riktiga.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Livsmedlen som är avsedda att förvaras kallt nedkyls efter tillverkningen så som
författningarna förutsätter. I nedkylningen har förekommit små missförhållanden
som inte försvagat livsmedelssäkerheten.
Kylanordningen är lämplig och tillräcklig med tanke på verksamheten, eller en
annan metod för nedkylning av livsmedlen säkerställer att de kyls ned så som
författningarna förutsätter.
I anteckningen av avvikelser och korrigerande åtgärder förekommer små
missförhållanden. De korrigerande åtgärderna har varit riktiga och tillräckliga.

Föredragen av

Mia Piipari

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning / version
Tagen i bruk
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Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
Nedkylningen av livsmedlen som skall förvaras kallt lyckas inte med den använda
kylanordningen eller nedkylningsmetoden.
Några avvikelser har inte antecknats, fastän det framgår, att avvikelser förekommit
eller de korrigerande åtgärderna i avvikelsesituationer har varit oriktiga eller
otillräckliga eller så finns ingen information om dem.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
I livsmedelslokalen kyls livsmedel ned, men man använder inte någon kylanordning
eller nedkylningsmetod.

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 852/2004/EG; art. 4
- Livsmedelslagen 23/2006
- Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda
livsmedelslokaler 1367/2011; 5 § och 9 §
- Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025

Föredragen av

Tuula Koimäki

Godkänd av
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Livsmedelssäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

6.

Kontrollen av livsmedlens temperaturer

6.6

Frysningen

Att beakta:
 Anvisningen gäller framställning av djupfrysta produkter, då dessa är meningen att säljas i fruset
tillstånd. Anvisningen gäller temperaturer av livsmedel som säljs eller överlämnas djupfrysta under
försäljningen, förvaringen eller lagringen.
 Livsmedlens nedfrysning och smältning av nedfrysta eller djupfrysta livsmedel bedöms i punkt 5.1.
hanteringen av riskerna i produktionen.
 Temperaturkontroll av frystransporten bedöms i punkt 15.4 Hanteringen av temperaturerna under
transporter.
 JSM:s förordning (818/2012) om djupfrysta livsmedel tillämpas på livsmedel, som säljs eller övrigt
överlämnas djupfrysta till konsumenten eller industrin. Förordningen och denna anvisning tillämpas
inte för kontroll av temperaturen i livsmedelslokaler, där de djupfrysta produkterna tinas, steks eller
i övrigt används till framställning av livsmedel (Till exempel för temperaturkontroll i
livsmedelslokalen av råvaror som steks eller för övervakning av djupfrysta produkter som används
i matlagningen)
 I kontrollerna kan man i praktiken mäta temperaturen i omgivningen, varvid företagaren ska påvisa
att frysvarornas temperatur i den uppmätta omgivningstemperaturen är -18 grader eller lägre.
 I denna anvisning avses med
 kortvarighet högst 24 timmar.
- 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. Kraven tillämpas inte på temperaturkontrollen av frysta produkter
som används som råvaror.

 Frysen innehåller frysta produkter avsedda för mathjälp, för vilka sista förbrukningsdatumet löpt ut.
Sådana produkter ska lagras så, att de inte sammanblandas med produkter som går till tillverkning
eller försäljning.
Saker som ska kontrolleras:
 Frysutrustningens lämplighet
 Frysningen påbörjas utan onödiga dröjsmål efter de föregående behandlingsfaserna.
 Lagringen av frysvaror och temperaturerna i förvaringsomgivningen
 Vid behov frysvarornas temperaturer
 Fryslagrens fyllnadsgrad
 Öppen säljutrustnings fyllnadsgränser
 Avvikelser i livsmedlens temperatur, korrigerande åtgärder och bokföringen av korrigerande
åtgärder

Föredragen av

Tuula Koimäki

Godkänd av

Leena Räsänen
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Livsmedelssäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

- Frysningen påbörjas systematiskt utan onödiga dröjsmål efter de föregående
behandlingsfaserna.
- De livsmedel som säljs eller i övrig överlämnas djupfrysta har fryst med
utrustning avsedd för frysning.
- Frysvarornas temperaturer följer kraven i lagstiftningen.
- Frysvarornas temperaturer har stigit högst 3 grader. Företagaren kan ändå
påvisa, att höjningen av livsmedlets temperatur varit kortvarig.
- Fryslagren och/eller öppna säljutrustningen är fyllda enligt anvisningarna.
- Avvikelser och korrigerande åtgärder har bokförts. Korrigerande åtgärder har
varit korrekta och tillräckliga.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
-

-

-

BÖR
KORRIGERAS

Frysningen av livsmedel försenas sporadiskt, men dröjsmålen är inte vanliga
eller ofta förekommande, eller så långa att de påverkar produkternas
livsmedelsäkerhet
Frysvarornas temperaturer har stigit högst 3 grader. Företagaren kan inte
påvisa, att höjningen av livsmedlets temperatur varit kortvarig.
Temperaturhöjningarna är av engångskaraktär.
I fyllningen av fryslagren och/eller öppna säljutrustningen förekommer
någonting att anmärka om.
I bokföringen av avvikelser och korrigerande åtgärder förekommer små
missförhållanden. Korrigerande åtgärder har ändå varit korrekta och
tillräckliga.

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

-

-

Frysningen av livsmedel påbörjas ofta flera dagar efter att den övriga
tillverkningsprocessen avslutats eller med livsmedel som håller på att bli
överåriga. Dröjsmålen är vanliga och ofta förekommande, dock inte helt
systematiska
Nedfrysningen av livsmedel som säljs eller i övrig överlämnas djupfrysta sker
med utrustning som inte är avsedd för frysning eller aktören kan inte påvisa
att livsmedlens nedfrysning avancerar minst en centimeter i timmen med den
använda metoden.
Frysvarornas temperaturer har stigit mer än 3 grader från den inställda
temperaturen. Stigningen i temperaturen är av engångskaraktär.
Fryslagren är överfulla och/eller öppna säljutrustningen är fylld över
fyllnadsgränsen.
Avvikelser och korrigerande åtgärder har inte bokförts. Korrigerande åtgärder
har varit otillräckliga eller så har sådana inte vidtagits.
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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.
-

Frysningen av livsmedel påbörjas systematiskt flera dagar efter att den övriga
tillverkningsprocessen avslutats varvid nedfrysningen försenas betydligt.
I livsmedelslokalen lagras, förvaras och/eller saluhålls upptinade frysvaror
som är otjänliga som livsmedel och/eller så har de frysts ned på nytt.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet:
-

Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning
178/2002/EG
Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4
Kommissionens förordning (EG) nr 37/2005 om övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring
och lagring av djupfrysta livsmedel
Livsmedelslagen 26/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djupfrysta livsmedel 818/2012
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 1367/2011
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025
Eviras anvisning Frysning och djupfrysning av livsmedel i livsmedelslokaler16049
Eviras anvisning om livsmedel som överlåts till mathjälp16035

Uppdatering i version 5
- Att beakta–delen preciserats: Har tillagts att standardiseringskraven inte tillämpas på temperaturkontrollen av
frysta produkter som används som råvaror
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7.

Försäljningen och serveringen

7.1 Åtskiljandet av produktkategorier och hygienen hos
produktkategorierna försäljningen och serveringen
Att beakta:
 Denna anvisning gäller saluhållning i en butik eller servering och framläggande på
serveringsställen
 I första hand kontrolleras hur oförpackade livsmedel hålls framlagda
 För de förpackade livsmedlens del kontrolleras också hur de placerats i förhållande till
andra produkter än livsmedel
 Denna anvisning gäller även portionering av maträtter bl.a. på sjukhus och i ålderdomshem
(äldreboenden).
 Obs! Anvisningen gäller inte a la carte portioiner
 Renheten kontrolleras i punkt 3.1 Utrymmenas allmänna snygghet och renhet och punkt 3.2
Arbetsredskapens och utrustningens renhet.
Saker som skall kontrolleras:
 Hur mikrobiologisk korskontamination förhindras i betjäningsförsäljningen
 Hur nedsmutsning av livsmedlen förhindras i saluhållningen, och serveringen och
framläggandet på serveringsställena
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Inget att anmärka om i framläggandet av livsmedlen under saluhållningen eller
serveringen/ framläggandet.
Försäljningen av andra produkter än livsmedel medför inte att
livsmedelssäkerheten försvagas hos de saluhållna eller framlagda livsmedlen

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
De oförpackade lättfördärvliga livsmedlen hålls under saluhållningen eller
serveringen/framläggandet framlagda eller placerade så, att de inte medför
korskontamination eller så är de tillräckligt skyddade mot annan kontamination.
I framläggandet av andra livsmedel förekommer små missförhållanden under
saluhållningen eller serveringen/framläggandet.
Försäljningen av andra produkter än livsmedel medför inte att
livsmedelssäkerheten försvagas hos de saluhållna eller framlagda livsmedlen.
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BÖR
KORRIGREAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
Livsmedlen hålls under försäljning eller är placerade så, att de kan medföra en
risk för korskontamination eller att livsmedlen kan kontamineras under
saluhållningen eller serveringen/framläggandet.
Försäljningen av andra produkter än livsmedel medför att livsmedelssäkerheten
försvagas hos de saluhållna eller serverade/framlagda livsmedlen.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Framläggningen och placeringen av livsmedlen under försäljning eller servering
medför korskontamination eller annan livsmedelshygienisk fara.

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 852/2004/EG; art. 4, bilaga II kapitel IX,
stycke 3.
Livsmedelslagen 23/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1367/2011 4 §, 12 § och 13 §
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025
Eviran avisning om uteförsäljning 16022

Uppdatering i version 2
- Från anvisningens början har hänvisningen till inspektionsblanketten strukits, för att
inspektionsblanketten har uppdateras i samband med årsuppdateringen så att den överensstämmer
med anvisningen.
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7.

Försäljningen och serveringen

7.2 Hanteringen av produkternas hållbarhet och saluhållningstid i
FÖRSÄLJNINGEN
Att beakta:
Denna anvisning gäller främst temperaturerna i saluhållningsförhållandena för lättfördärvliga,
förpackade eller oförpackade livsmedel och temperaturerna hos livsmedlen under
självbetjäningsförsäljningen. Med självbetjäning avses att kunderna själv kan ta livsmedlen under
saluhållningen. Med betjäningsförsäljning avses att en säljare ger livsmedel till kunden.
I denna anvisning avses med
 kortvarighet högst 24 timmar.
 fiskeriprodukter som är förknippade med särskild risk för listeria fiskrom, kallrökta eller gravade
fiskförädlingsprodukter förpackade i vakuum eller i en skyddande atmosfär
 i butikernas så kallade. ”salladsbarer” tillämpas i regel JSMs bestämmelsens (1367/2011) 7§:n
försäljningstemperaturer
I samband med kontrollen kan man mäta förvaringsförhållandenas och livsmedlens temperaturer. Vid
mätning skall termometerns precision och den mätosäkerhet som konstaterats vid kalibrering beaktas.
Temperaturtabell som hör till anvisningen finns i bilaga 2.
 Ifall företaget har ett intyg från framställaren, att livsmedlets hållbarhet inte förutsätter kyllagring
(t ex. vissa mognade ostar är inte lättfördärvliga livsmedel) tillämpas för ifrågavarande livsmedel
inte lagrings och- försäljnings temperaturer för lättfördärvliga livsmedel
 Förvaring och försäljning av iståndsatta och i övrigt obehandlade produkter från växtriket kräver
inte temperaturkontroll.
Saker som skall kontrolleras:
 Saluhållningstiderna och hållbarhetstiderna.
 Temperaturerna i saluhållningsförhållandena för de saluhållna livsmedlen
 Vid behov livsmedlens saluhållningstemperaturer
 Saluhållningsredningens fyllnadsgrad
 Anteckningarna om temperaturerna inom egenkontrollen
 Avvikelserna i temperaturerna hos livsmedlen som saluhålls eller hålls framlagda kalla eller
heta, de korrigerande åtgärderna och bokföringen över korrigerande åtgärder

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Saluhållningen av livsmedel
- Livsmedlens saluhållnings- och hållbarhetstider hanteras.
- Temperaturerna i livsmedlens saluhållningsförhållanden och temperaturerna
hos livsmedlen överensstämmer med kraven i lagstiftningen.
- Temperaturmätningarna som ingår i egenkontrollen har gjorts och antecknats.
- Avvikelser och korrigerande åtgärder har antecknats. De korrigerande
åtgärderna har varit riktiga och tillräckliga.
Livsmedlen som saluhålls kalla:
- Temperaturen hos de livsmedel som kräver kylförvaring har stigit med högst 3
grader från den temperatur som fastställts för förvaringsförhållandena.
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Företagaren kan ändå påvisa att det rört sig om en kortvarig höjning av
livsmedlets temperatur.
- Kylutrustningens påfyllnadsgränser har beaktats.
Livsmedlen som saluhålls heta:
- I saluhållningstemperaturerna hos de livsmedel som saluhålls heta
förekommer en avvikelse på högst 3 grader (livsmedlets temperatur är minst
57°C).

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Saluhållningen av livsmedel
- Livsmedlens saluhållnings- och hållbarhetstider hanteras.
I temperaturmätningarna i enlighet med egenkontrollplanen förekommer små
missförhållanden
- I antecknandet av avvikelser och korrigerande åtgärder förekommer små
missförhållanden. De korrigerande åtgärderna har varit riktiga och tillräckliga.
Livsmedlen som saluhålls kalla:
Temperaturen hos de andra livsmedlen än fiskeriprodukterna som är
förknippade med en särskild risk för listeria har stigit med högst 3 grader från
den temperatur som fastställts för förvaringsförhållandena. Företagaren kan
ändå inte påvisa att det rört sig om en kortvarig höjning av livsmedlets
temperatur.
- I påfyllningen av kylutrustningen finns något att anmärka om.
-

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid
Saluhållningen av livsmedel
- I livsmedlens saluhållnings- eller hållbarhetstider observeras sådana
missförhållanden, som kan försvaga livsmedelssäkerheten. Till exempel att
man under inspektionen observerar att det i försäljningen finns enstaka
livsmedel vars sista användningsdag är överskriden, dessa används till
framställning av livsmedel i butiken eller säljs i betjäningsförsäljningen.
- Temperaturmätningarna som ingår i egenkontrollen har inte gjorts.
- Avvikelser och korrigerande åtgärder har inte antecknats. De korrigerande
åtgärderna har varit otillräckliga eller så har sådana inte alls vidtagits.
Livsmedlen som saluhålls kalla:
- Temperaturen hos fiskeriprodukterna som är förknippade med särskild risk
för listeria har stigit med högst 3 grader från den temperatur som fastställts
för förvaringsförhållandena. Företagaren kan ändå inte påvisa att det rört sig
om kortvarig höjning av livsmedlets temperatur.
- Temperaturen hos de andra livsmedlen som kräver kylförvaring har stigit
med mer än 3, men högst 6 grader från den temperatur som fastställts för
förvaringsförhållandena.
Kylutrustningen är fylld över fyllnadsgränsen.
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Livsmedlen som saluhålls heta:
- I temperaturerna hos de livsmedel som saluhålls heta förekommer en
avvikelse på 3 – 10 grader.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Saluhållningen av livsmedel
- I livsmedelslokalen saluhålls sådana livsmedel, som är otjänliga som
livsmedel. Till exempel försäljning av livsmedel vars sista användningsdag är
överskriden, dessa används till framställning av livsmedel i butiken eller säljs i
betjäningsförsäljningen systematiskt.
Livsmedlen som saluhålls kalla:
- Temperaturen hos fiskeriprodukterna som är förknippade med särskild risk för
listeria har stigit med mer än 3 grader från den temperatur som fastställts för
förvaringsförhållandena.
- Temperaturen hos de andra livsmedlen som kräver kylförvaring har stigit med
mer än 6 grader från den temperatur som fastställts för
förvaringsförhållandena, vilket visar att livsmedlens kylkedja brutits
- Kylutrustningen är fylld över fyllnadsgränsen.
Livsmedlen som saluhålls heta:
- I temperaturerna hos de livsmedel som saluhålls heta förekommer en
avvikelse på mer än 10 grader från den temperatur som fastställts för
livsmedlet (livsmedlets temperatur är 49°C eller lägre).

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

Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning
178/2004/
Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av särskilda hygienregler
för livsmedel av animaliskt ursprung (EY) N:o 853/2004 bilaga III
Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4
Livsmedelslagen 23/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 1367/2011
4, 7, 11 och 14 §
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025
Eviras anvisning om uteförsäljningen 16022

Uppdatering i version 3
Till att beakta delen har bifogats:
- Ifall företaget har ett intyg från framställaren, att livsmedlets hållbarhet inte förutsätter kyllagring (t ex.
vissa mognade ostar är inte lättfördärvliga livsmedel) tillämpas för ifrågavarande livsmedel inte lagrings
och- försäljnings temperaturer för lättfördärvliga livsmedel
- Förvaring och försäljning av iståndsatta och i övrigt obehandlade produkter från växtriket kräver inte
temperaturkontroll.
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7.

Försäljningen och serveringen

7.3 Hanteringen av produkternas hållbarhet och saluhållningstid i servering
Att beakta
 Denna anvisning gäller temperaturerna för lättfördärvliga livsmedel som hålls framlagda. Med
betjäning avses att kunderna själv kan ta livsmedlen under serveringen. Med servering avses
att en servitör portionerar eller serverar mat till kunden. Om maten portioneras i linjen till
kunden, tillämpas för livsmedelen i JSM: förordning (1367/2011) 7 §:n givna temperaturer.
 Anvisningen gäller också portionering av mat bl.a. i sjukhus och äldreboenden. På
”brickservering” av måltider tillämpas serveringstemperaturerna i 8 § i JSM:s förordning.
 Företagaren bör på förhand veta, hur länge livsmedlen hålls framlagda. Ifall
framläggningstiden av livsmedlen överskrider 4 h, följs temperaturerna i § 7i JSM:s
förordning och temperaturen bedöms enligt anvisning 7.2.
 Om företaget i framläggandet av livsmedel följer JSM:s förordning (1367/2011) 8 § om
temperaturer, begränsas framläggningstiden till 4 timmar.
 Oförpackade och lättfördärvliga livsmedel får hållas framlagda endast en gång, oberoende
vilketdera temperatur krav i den ovannämnda JSM:s förordningen 7 eller 8 § som följs.
 I samband med kontrollen kan livsmedlens temperaturer mätas. Till anvisningen hörande
temperaturtabell finns i bilaga 2.
Saker som skall kontrolleras:
 Tiden som livsmedlen hålls framlagda
 Livsmedlens temperaturer som beskrivs JSM:n bestämmelse (1367/2011) för försäljning- (7
§) eller för serveringstemperaturer (8 §)
 Avvikelserna i temperaturerna hos livsmedlen som hålls framlagda kalla eller varma, de
korrigerande åtgärderna och bokföringen över korrigerande åtgärder

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT
Servering eller portionering av livsmedel
- Livsmedlens framläggningstider är under kontroll
- Livsmedlens serveringstemperaturer eller förvaringstemperaturer motsvarar
kraven i livsmedelagen.
- Temperaturmätningarna som ingår i egenkontrollen har gjorts och antecknats
- Avvikelser och korrigerande åtgärder har antecknats. De korrigerande
åtgärderna har varit riktiga och tillräckliga.
Livsmedlen som hålls framlagda kalla:
- Temperaturen hos livsmedlen har under den tid de hållits framlagda stigit till
högst +12°C.
Livsmedlen som portioneras kalla:
- Temperaturen hos de livsmedel som kräver kylförvaring har stigit med högst 3
grader från den temperatur som fastställts för förvaringsförhållandena.
Företagaren kan ändå påvisa att det rört sig om en kortvarig höjning av
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livsmedlets temperatur.
Livsmedlen som hålls framlagda eller portioneras heta:
- I temperaturen hos de livsmedel som hålls framlagda heta förekommer en
avvikelse på högst 3 grader (livsmedlets temperatur är minst 57°C).

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Servering eller portionering av livsmedel
- I temperaturmätningarna som ingår i egenkontrollen förekommer små brister.
- Tiderna då livsmedlen hålls framlagda hanteras
- I antecknandet av avvikelser och korrigerande åtgärder förekommer små
missförhållanden. De korrigerande åtgärderna har varit riktiga och tillräckliga.
Livsmedlen portioneras kalla:
- Temperaturen hos de andra livsmedlen än fiskeriprodukterna som är
förknippade med särskild risk för listeria har stigit med högst 3 grader från den
temperatur som fastställts för förvaringsförhållandena. Företagaren kan ändå
inte påvisa att det rört sig om en kortvarig höjning av livsmedlets temperatur.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid..
Servering eller portionering av livsmedel
- I livsmedlens saluhållnings- eller hållbarhetstider observeras sådana
missförhållanden, som kan försvaga livsmedelssäkerheten.

- Lätt fördärvliga och oförpackade livsmedel hålls framlagda mera än en
gång.
- Temperaturmätningarna som ingår i egenkontrollen har inte gjorts.
- Avvikelser och korrigerande åtgärder har inte antecknats. De korrigerande
åtgärderna har varit otillräckliga eller så har sådana inte alls vidtagits.
Livsmedlen som hålls framlagda kalla:
- Livsmedlens temperatur har stigit under framläggandet högst +15°C:n.
Livsmedlen som portioneras kalla:
- Temperaturen hos fiskeriprodukterna som är förknippade med särskild risk för
listeria har stigit med högst 3 grader från den temperatur som fastställts för
förvaringsförhållandena. Företagaren kan ändå inte påvisa att det rört sig om
kortvarig höjning av livsmedlets temperatur.
- Temperaturen hos de andra livsmedlen som kräver kylförvaring har stigit med
mer än 3, men högst 6 grader från den temperatur som fastställts för
förvaringsförhållandena.
Livsmedlen som hålls framlagda eller portioneras heta
- I temperaturerna hos de livsmedel som saluhålls heta förekommer en
avvikelse på 3 – 10 grader.
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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.
Servering eller portionering av livsmedel
- I livsmedelslokalen serveras sådana livsmedel, som är otjänliga som livsmedel
Livsmedlen som hålls framlagda kalla:
- Temperaturen hos livsmedlen har under den tid de hållits framlagda stigit till
mer än +15°C
Livsmedlen som portioneras kalla:
- Temperaturen hos fiskeriprodukterna som är förknippade med särskild risk för
listeria har stigit med över 3 grader från den temperatur som fastställts för
förvaringsförhållandena.
- Temperaturen hos de andra livsmedlen som kräver kylförvaring har stigit över
6 grader från den temperatur som fastställts för förvaringsförhållandena, vilket
visar att livsmedlens kylkedja har brutits
Livsmedlen som hålls framlagda eller portioneras heta:
- I temperaturerna hos de livsmedel som saluhålls heta förekommer en
avvikelse på över 10 grader, från den temperatur som fastställts för
förvaringsförhållandena (livsmedlets temperatur ät 49°C eller lägre).

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

Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning
178/2004/EG
Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4
Livsmedelslagen 23/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1367/2011 8 § och 11 §
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025
Eviran anvisning om uteförsäljning 16022

Uppdatering i version 3
- Från anvisningens början har hänvisningen till inspektionsblanketten strukits, för att
inspektionsblanketten har uppdateras i samband med årsuppdateringen så att den överensstämmer
med anvisningen.

Bilaga Sak
Sida / sidor

7/ version 2
1/4
16.9.2016

BILAGA 2, Anvisningar om bedömningen inom Oiva
Temperaturkraven till anvisningarna 7- Försäljningen och serveringen
Försäljningstemperaturerna

Livsmedel

Temperatur som
fastställts för
förvaringsförhållandena
(1367/2011; 7§):

Uppmätt
Vitsord inom Oiva
temperatur hos
livsmedlet

Fiskeriprodukter
 Färska
fiskeriprodukter (som
inte förpackats i
vakuum eller en
skyddande atmosfär)
 Upptinade
ickebearbetade
fiskeriprodukter
 Kokta och nedkylda
skal- och blötdjur

Temperaturen för
smältande is (högst 2
˚C)

0 - 2 ˚C

UTMÄRKT

2 - 5 ˚C

UTMÄRKT, om man kan
påvisa att temperaturhöjningen var kortvarig

2 - 5 ˚C

BRA, om man inte kan påvisa
att temperatur-höjningen var
kortvarig

5,1 - 8 ˚C
>8 ˚C

Fiskeriprodukter
förknippade med särskild
risk för listeria
 Kallrökta eller gravade
fiskförädlingsprodukter
förpackade i vakuum
eller en skyddande
atmosfär
 Färska
fiskeriprodukter
förpackade i vakuum
eller en skyddande
atmosfär
 Fiskrom
 Kallrökta eller gravade
fiskförädlingsprodukter
som inte förpackats i
vakuum eller en
skyddande atmosfär
 Övriga bearbetade
fiskeriprodukter
förpackade i vakuum
eller en skyddande
atmosfär
 Färska
fiskeriprodukter som
förpackats i vakuum
eller en skyddande
atmosfär

DÅLIG

0 - 3 ˚C

UTMÄRKT

3 - 6 ˚C

UTMÄRKT, om man kan
påvisa att temperaturhöjningen var kortvarig

3 - 6 ˚C

BÖR KORRIGERAS, om man
inte kan påvisa att temperaturhöjningen var kortvarig

0 – 3 ˚C
>6 ˚C

0 – 3 ˚C

BÖR KORRIGERAS

DÅLIG

0 - 3 ˚C

UTMÄRKT

3 - 6 ˚C

UTMÄRKT, om man kan
påvisa att temperaturhöjningen var kortvarig

3 - 6 ˚C

BRA om man inte kan påvisa
att temperatur-höjningen var
kortvarig

6,1 – 9 ˚C
>9 ˚C

BÖR KORRIGERAS
DÅLIG
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Övriga bearbetade
fiskeriprodukter
Limpa med inbakad
fisk (kalakukko)
Sushi
Levande musslor

högst 6 ˚C

0 - 6 ˚C

UTMÄRKT

6 - 9 ˚C

UTMÄRKT, om man kan
påvisa att temperaturhöjningen var kortvarig

6 - 9 ˚C

BRA, om man inte kan påvisa
att temperatur-höjningen var
kortvarig

9,1 - 12 ˚C
>12 ˚C

Livsmedel

BÖR KORRIGERAS
DÅLIG

Försäljningstemperaturerna
Temperatur som
Uppmätt
fastställts för
temperatur
förvaringshos livsmedlet
förhållandena
(1367/2011; 7§):

Vitsord inom Oiva

Kött och köttprodukter

 Malet kött
 Malen lever
 Malet kött av fjäderfä

högst 4 ˚C

0 - 4 ˚C

UTMÄRKT

4 - 7 ˚C

UTMÄRKT om man kan
påvisa att temperaturhöjningen var kortvarig

4 - 7 ˚C

BRA, om man inte kan
påvisa att temperaturhöjningen var kortvarig

7,1 - 10 ˚C





Rått kött och organ
Råa köttberedningar
Köttprodukter och
köttberedningar
(charkvaror, korv,
färdigmat av kött etc.)

BÖR KORRIGERAS

>10 ˚C

DÅLIG

0 - 6 ˚C

UTMÄRKT

6 - 9 ˚C

UTMÄRKT, om man kan
påvisa att temperaturhöjningen var kortvarig

6 - 9 ˚C

BRA, om man inte kan
påvisa att temperaturhöjningen var kortvarig

högst 6 ˚C

9,1 - 12 ˚C

BÖR KORRIGERAS

>12 ˚C

DÅLIG

0 - 6 ˚C

UTMÄRKT

6 - 9 ˚C

UTMÄRKT, om man kan
påvisa att temperaturhöjningen var kortvarig

6 - 9 ˚C

BRA, om man inte kan
påvisa att temperaturhöjningen var kortvarig

Mjölk och mjölkbaserade produkter




Mjölk och grädde
Mjölkbaserade produkter, i
framställningen av vilka
det inte ingår pastörisering
eller behandling som
motsvarar åtminstone det

högst 6 ˚C
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9,1 - 12 ˚C



Mjölkbaserade produkter, i
framställningen av vilka
det ingår åtminstone
pastörisering eller
motsvarande behandling

>12 ˚C

DÅLIG

0 - 8 ˚C

UTMÄRKT

8 - 11 ˚C

UTMÄRKT, om man kan
påvisa att temperaturhöjningen var kortvarig

8 - 11 ˚C

BRA, om man inte kan
påvisa att temperaturhöjningen var kortvarig

högst 8 ˚C

11,1 - 14 ˚C
>14 ˚C

Livsmedel

bl.a. groddar,
styckade grönsaker



livsmedel som
ska serveras
heta

BÖR KORRIGERAS
DÅLIG

Försäljningstemperaturerna
Temperatur som fastställts Uppmätt
för förvaringstemperatur hos
förhållandena (1367/2011;
livsmedlet
7§):
0 - 6 ˚C



BÖR KORRIGERAS

högst 6 ˚C

minst + 60˚C

Vitsord enligt Oiva

-

UTMÄRKT

6 - 9 ˚C

UTMÄRKT, om man
kan påvisa att
temperatur-höjningen
var kortvarig

6 - 9 ˚C

BRA, om man inte
kan påvisa att
temperatur-höjningen
var kortvarig

9,1 - 12 ˚C

BÖR KORRIGERAS

>12 ˚C

DÅLIG

> +57˚C

UTMÄRKT

+50 – + 57˚C
≤ 49˚C

Serveringstemperaturerna
Lagstiftning
Uppmätt
JSM:s förordning
temperatur hos

BÖR KORRIGERAS
DÅLIG

Vitsord enligt Oiva

livsmedlet
(1367/2011; 8 §):
Livsmedel som ska
serveras kalla

+12 ˚C

UTMÄRKT

högst +12 ˚C
+12,1 - +15 ˚C

BÖR KORRIGERAS
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Livsmedel som ska
serveras heta

minst + 60˚C

>+15 ˚C

DÅLIG

> +57˚C

UTMÄRKT

+50 – + 57˚C
≤49˚C

BÖR KORRIGERAS
DÅLIG

Uppdatering i version 2
Färska fiskeriprodukter förpackade i vakuum eller en skyddande atmosfär har ändrats till temperatursgrupp 0-3°C

Föredragen av

Minna Anthoni

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk
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Livsmedelssäkerhet
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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, förvarar 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
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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.

Föredragen av

Minna Anthoni

Godkänd av

Leena Räsänen
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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 4
I att beakta delen, 2, har tillsatts ”förvarar”.

Föredragen av

Kirsi-Helena Kanninen

Godkänd av

Leena Räsänen
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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.

Föredragen av
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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, aromer och enzymer överensstämmer
med kraven som nämnts ovan.

BRA

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
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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,
- recept på blandningar av tillsatser, aromer, enzymer och tillverkningsämnen är
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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 som kräver omedelbar
tillrättaläggelse och/eller återkallelse, såsom att:
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 vid
tillverkning av livsmedel,
- tillsatser, aromer eller enzymer innehåller sådana tillsatser eller bärare, som
inte är godkända i EU,
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- 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 på förpackningarna
överensstämmer med kraven.
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.

Föredragen av

Arja Lyytikäinen

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/version
Tagen i bruk

11.2
2/3
10234 / 1 sv
12.1.2015

Kontrollavdelningen, Enheten för produktsäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda och godkända livsmedelslokaler

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
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-

det tillsatta vitaminet, mineralämnet eller andra ämnet ingår i en så stor
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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11

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.

Föredragen av

Sanna Viljakainen

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
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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.

Föredragen av

Sanna Viljakainen

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.
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

Föredragen av

Sanna Viljakainen

Godkänd av

Leena Räsänen
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11

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.

Föredragen av

Sanna Viljakainen

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
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Anvisning/Version
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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:
- 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
- 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 (EU) 2015/2283 om nya livsmedel
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

Uppdateringar i version 2:
- Lagstiftningen har ändrats

Föredragen av

Anna Mizrahi

Godkänd av
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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 på förpackningarna
överensstämmer med kraven.
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.

Föredragen av

Anna Mizrahi

Godkänd av
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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.

Föredragen av

Anna Mizrahi

Godkänd av

Leena Räsänen
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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.

Föredragen av
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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 till och i reklamen 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 till och i marknadsföringen 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/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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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).

Föredragen av

Niina Matilainen
Tuulikki Lehto

Godkänd av

Leena Räsänen

Asia
Sida/sidor
Anvisning/version
Tagen i bruk

12.4
2/2
10240 / 2 sv
18.12.2015

Kontrollavdelningen, Enheten för produktsäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda och godkända livsmedelslokaler

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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12.5 Ekoproduktens äkthet
Bedöms enligt anvisningen. Resultatet syns tillsvidare inte i Oiva-rapporten utan endast i inspektionsberättelsen, ifall saken inspekterats.
Observera:
Denna anvisning gäller endast minutförsäljning av ekoprodukter i detaljhandeln. Kontrollfrekvens är
minst en gång per tre år.
Tillsynen över ekolivsmedlens påskrifter har tre huvudsyften:
- Övervakning av ekolivsmedlens äkthet, vilket innebär kontroll av produktens spårbarhet
- Övervakning av produkternas presentation, för att säkerställa att ekoprodukter inte avsiktligt
eller i misstag förväxlas med andra produkter, och att uppgifterna på ekoproduktens reklam/infoblad/hylletikett/broschyr/skylt är korrekta
- Tillsyn över ekomärkningen, där inspektören bedömer ifall livsmedlets påskrifter vilseleder
konsumenten

Saker som kontrolleras:
I kontrollen av saluföringen av varor utreds hur bra aktören har uppfyllt sina skyldigheter
 Hör butiken till ekokontrollen i fråga om tillverkningen eller förpackningen av ekoprodukter
eller har de produkter som saluförs anskaffats av en varuleverantör som hör till kontrollen
o med andra ord: har butiken försäkrat sig om att varuleverantören, t.ex. partiaffären,
är ansluten till ekotillsynen genom att granska dennes dokumentation (ekointyg)
 har man gjort en mottagningskontroll och kan det åtföljande dokumentet entydigt förknippas
med det produktparti det är fråga om
 hur har eko-märkningarna använts vid försäljningen och marknadsföringen
 hur ser butiken till att konventionella och ekologiska produkter hålls åtskils
 har konventionella produkter märkts med ekomärke

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT






Ursprunget/produktionssättet för de använda råvarorna eller de produkter
som säljs kan bevisas med dokument som innehåller de märkningar som
krävs. Det är fråga om ekouttryck och kontrollmyndighetens kodnummer.
Ekomärket och andra ekomärkningar har använts enligt kriterierna
Verksamheten i fråga om ekoprodukter motsvarar de ovannämnda kraven.
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BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Verksamheten sker huvudsakligen enligt de ovannämnda kraven. Det förekommer små missförhållanden som exempelvis
 anskaffningsdokumenten är inte försedda med ekomärkningar, men säljaren hör bevisligen till kontrollen (t.ex. finns på Eviras söktjänst för ekoproducenter)
 ekomärket kan inte förknippas med en viss kontrollerad ekoprodukt, men
inspektören blir övertygad om att produkten är ekologisk
 ekologotypen, Europalövet, saknas på ett färdigförpackat livsmedel, men
inspektören blir övertygad om att produkten är ekologisk
 kontrollmyndighetens kodnummer eller ursprungsmärkning som är obligatorisk då logotypen används saknas, men inspektören blir övertygad om
att produkten är ekologisk
 uppgifterna om de ekologiska ingredienserna i innehållsförteckningen är
bristfälliga
 konventionella produkter som innehåller ekologiska ingredienser saknar
uppgifter om procentandelen ekologiska ingredienser av jordbruksursprung i förhållande till den totala ingrediensmängden
 produkterna har lagts fram på ett sätt som ökar risken för förväxling av
produkter i lösvikt

BÖR KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall rättas till
inom utsatt tid.
Verksamheten i fråga om ekoprodukter sker inte enligt de ovannämnda kraven, utan innehåller avsevärda brister, till exempel:
 i reklamen används ekouttryck, men ekologiska måltider eller livsmedel
finns inte till försäljning
 ekomärkningar (logotyper) har använts i butikens eller storkökets reklam
Företaget har ekoprodukter, men märkningarna kan inte förknippas med
de enskilda produkterna
 försäljningsbroschyrerna innehåller diffusa syftningar på att produktionssättet är ekologiskt
 ekouttryck har använts på ett sådant sätt att produktens ekologiska ursprung inte kunnat kontrolleras
 aktören kan inte bevisa att ett livsmedel skaffats från ett företag som hör
till ekokontrollen, men kan på kort tid skaffa fram intyg
 uppgifterna i broschyren om ett livsmedel är felaktiga och strider mot förpackningsmärkningarna
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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.
Brister som kräver omedelbar korrigering eller återtagande är exempelvis:
 konventionella produkter säljs som ekologiska
 naturprodukter från jakt och fiske säljs som ekologiska
 produkter som innehåller konventionellt producerade ingredienser säljs
som ekoprodukter
 de ekologiska ingredienserna eller -produkterna saknar dokumentering av
ursprunget
 aktören kan inte lägga fram dokument över att livsmedlet köpts från ett företag som hör till ekotillsynen
 ekomärkningar har använts i företagets reklam, men företaget har aldrig
använt ekologiska ingredienser i måltider och har aldrig haft ekologiska
livsmedel till salu

Lagstiftning och anvisningar om ämnet (de ändrade versionerna beaktas)
- Livsmedelslagen (23/2006, §3 och §5, ändrad 20.3.2015)
- Lag om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015)
- Eviras anvisning 18245. Anvisning till kommunerna om övervakning av ekomärkning
- Eviras anvisning (18247/2) till detaljhandeln om försäljning av ekolivsmedel Anvisning till detaljhandeln
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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 livsmedel som distansförsäljning
 saluhåller livsmedel oförpackade i en butik
 saluhåller/serverar måltider oförpackade på ett serveringsställe i storhushåll.
Denna bedömningsrad används också då man kontrollerar
- märkningen ”kraftigt saltat” eller ”innehåller mycket salt” på ett livsmedel
- användningen av identifieringsmärkningen
- annan information som frivilligt ska ges än närings- och hälsopåståendena. Sådan
information är till exempel glutenfritt, laktosfritt, utan tillsatser, mjölkfritt, antibiotikafritt –
uppfött utan antibiotika och naturligt.
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 jämte 13.6
Angivandet av ursprungslandet för mjölk jämte mjölk och kött som använts som ingrediens i ett
livsmedel samtidigt kontrolleras.
Ursprungsmärkningarna på nötkött, svinkött, får- och getkött, fjäderfäkött och köttfärs gjord på kött
från djuret i fråga 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)
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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
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.
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Förpackade och oförpackade livsmedel i distansförsäljning (förordningen om
livsmedelsinformation artikel 14 och JSMf 834/2014, 2 §)
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. För oförpackade
livsmedels del följs de informationskrav som allmänt förutsätts för oförpackade på ett
detaljhandelsställe eller serveringsställe.

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.
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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 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 eller påståendet ”antibiotikafritt –
uppfött utan antibiotika” är felaktigt
- det använda receptet motsvarar inte märkningarna på förpackningen

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:
- 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 eller mjölkfritt 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).
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Uppdateringar i version 3:
- Lagstiftningen som upphävts t.o.m. 13.12.2016 har avlyfts.
Uppdateringar i version 4:
- Ändrats så att den gäller oförpackade livsmedel i distansförsäljning.
- Kompletterats så att märkningen kraftigt saltat, identifieringsmärket och andra frivilliga påståenden
än närings- och hälsopåståendena understryks
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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 ska anges följs (förordningen om
livsmedelsinformation, bilaga XV).

Om information i den obligatoriska näringsdeklarationen upprepas frivilligt, ska kraven i
artiklarna 30.3 och 22.2 i förordningen om livsmedelsinformation följas. Om näringsvärdet
anges per portion eller konsumtionsenhet, ska den obligatoriska näringsdeklarationen då
också anges per 100 g eller 100 ml.
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.
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I märkningarna förekommer väsentliga fel och/eller brister, såsom att:
- det använda receptet motsvarar inte märkningarna på förpackningen
- näringsdeklaration på finska och svenska saknas
- näringsdeklarationen är otydlig och oläslig
- sådana näringsämnen, som inte får anges, har angetts

DÅLIG

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”.
Uppdateringar i version 4:
- Punkten Saker som ska kontrolleras har preciserats med näringsdeklarationen, då den anges per
portion eller konsumtionsenhet.
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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.
- hälsopåståenden som gäller minskad sjukdomsrisk åtföljs av en sådan
tilläggsmärkning som avses i artikel 14(2):En mängd riskfaktorer finns för den
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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.
- 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
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-

DÅLIG

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
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.
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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
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.

Föredragen av

Tuulikki Lehto

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning / version
Tagen i bruk

13.6
1/5
10590/1 sv
15.1.2018

Livsmedelssäkerhet

Anvisning om bedömningen inom Oiva i anmälda och godkända livsmedelslokaler

13

Informationen som ska ges om livsmedel

13.6 Angivande av ursprungslandet för mjölk jämte mjölk och kött som
använts som ingrediens i ett livsmedel OBS! FÖR ANVISNINGEN FINNS
ÄNNU INTE NÅGON EGEN KUTIRAD SÅ RESULTATET AV
KONTROLLEN ANTECKNAS I PUNKTEN ”TILLÄGGSINFORMATION”
OCH MED NUMRET ”13.6" PÅ KONTROLLPROTOKOLLET.
Att beakta:
Denna punkt kontrolleras, då det rör sig om följande förpackade och i Finland tillverkade
livsmedel
 i vilka nötkött, svinkött, får- eller getkött eller fjäderfäkött (eller mekaniskt urbenat kött från
djuren i fråga ingår som en ingrediens i livsmedlet (såsom köttberedningar och
köttprodukter jämte mat som innehåller kött, såsom ärtsoppa, skinkpizza och barnmat)
 mjölk (mjölk från alla djur, såsom ko-, får- och getmjölk)
 i vilka mjölk* ingår som en ingrediens i mjölkprodukter och vissa motsvarande produkter.
Sådana produkter är till exempel
o surmjölk, kefir, yoghurt, fil, kvarg och andra motsvarande syrade eller fermenterade
mjölkprodukter (smaksatta och naturella)
o grädde, matlagningsgrädde inberäknad, som behandlats och/eller i vilken andra
ingredienser tillsatts
o smör och andra fetter och oljor som härstammar från mjölk jämte matfetter som
innehåller mjölk
o ost (mognad och omognad), smältost och ostprodukter
*Ursprungslandet för mjölk som använts som ingrediens anges för såväl flytande som
torkad mjölk (mjölkpulver).
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 eller låter tillverka och/eller förpackar livsmedel.
Det verbala angivandet av ursprungslandet kan ersättas med märket Gott från Finland som
administreras av Föreningen Matinformation rf.
Informationen om ursprungslandet kan tillhandahållas i livsmedlets ingrediensförteckning eller i
omedelbar närhet av ingrediensförteckningen eller om ingrediensförteckning saknas på ett sätt
som gör att den är tydlig och lätt att få syn på.
Mellangärdet och tuggmusklerna hör till skelettmuskulaturen. Utanför definitionen på kött faller bl.a.
fettet som avlägsnats från slaktkroppen före vägningen, muskulaturen från huvudet (andra än
tuggmusklerna), organen, tungan och muskulaturen i främre knäets hasled och svansen.
Vi rekommenderar att punkterna 8.5 Tillverkningen av köttfärs och köttberedningar, 13.1 De
allmänna märkningarna på förpackningarna, 13.4 Märkningarna som särskild lagstiftning om kött
förutsätter, 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 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. Angivandet av ursprungslandet för kött
”Uppfött i: (namnet på EU-staten eller staten utanför EU)”
”Slaktat i: (namnet på EU-staten eller staten utanför EU)”
Landet som djuret fötts upp i har definierats på följande sätt:
Nötkreatur:
EPRf EG nr 1760/2000, 13 art.
Svin, får, get, fjäderfä:
EPRf EU nr 1337/2013, 5 art.
Exempel:
 nötkött (uppfött i: Finland, slaktat i: Finland) eller nötkött (uppfött i: Finland, slaktat i:
Finland eller nötkött (uppfött och slaktat i: Finland)
Om ett djur fötts, uppfötts och slaktats i ett och samma land KAN
ursprungslandsinformationen för köttet tillhandahållas på följande sätt:
”Ursprung: landet namn" (namnet på EU-staten eller staten utanför EU)
Exempel:
 nötkött (ursprung: Finland) eller nötkött (Finland) eller finskt nötkött eller
 märket Gott från Finland
Då djuren uppfötts och/eller slaktats i flera EU-stater eller stater utanför EU
”Uppfött i:
 Förteckning över de EU-stater och stater utanför EU där djuret uppfötts eller
 uttrycken ”flera EU-stater” (eller ”EU”), ”flera stater utanför EU” eller ”flera EU-stater och
stater utanför EU”
”Slaktat i:
 Förteckning över de EU-stater och stater utanför EU där djuret uppfötts eller
 uttrycken ”flera EU-stater” (eller ”EU”), ”flera stater utanför EU” eller ”flera EU-stater och
stater utanför EU”
Exempel
 svinkött (uppfött i: Finland och Danmark*, slaktat i Finland och Danmark*), mekaniskt
urbenat svinkött (uppfött i: Danmark och Tyskland*, slaktat i: Polen och Tyskland*) eller
 svinkött (uppfött och slaktat i: flera medlemsstater i EU), mekaniskt urbenat svinkött (uppfött
och slaktat i: flera EU-stater) eller
 svinkött (uppfött och slaktat i: EU), mekaniskt urbenat svinkött (uppfött och slaktat i: EU)
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*produkten ska alltid innehålla kött från ett djur som uppfötts och/eller slaktats i såväl landet X som
landet Y
Då djurens uppfödnings- och/eller slaktland varierar t.ex. under årets lopp



”Uppfött i: ” flera EU-stater” (eller ”EU”), ”flera stater utanför EU” eller ”flera EU-stater och
stater utanför EU”
”Slaktat i: ” flera EU-stater” (eller ”EU”), ”flera stater utanför EU” eller ”flera EU-stater och
stater utanför EU”

Exempel
 broilerkycklingkött (uppfött i: flera stater utanför EU), slaktat i: (flera stater utanför EU),
nötkött (uppfött i: Sverige, slaktat i: Sverige eller
 broilerkycklingkött (uppfött i: flera stater utanför EU, slaktat i: flera stater utanför EU),
nötkött (uppfött i: Sverige, slaktat i: Sverige eller
 broilerkycklingkött (uppfött och slaktat i: flera stater utanför EU), nötkött (uppfött och slaktat
i: Sverige)
2. Mjölk och mjölk som använts som ingrediens i mjölkprodukter och motsvarande
produkter
Ursprungslandet anges i formen: ” Mjölkad i: (namnet på EU-staten eller staten utanför EU)”
Om mjölken / mjölken som använts som ingrediens mjölkats, förpackats och
bearbetats i ett och samma land KAN informationen om landet som mjölken mjölkats i
tillhandahållas på följande sätt:
”Ursprung: landet namn" (namnet på EU-staten eller staten utanför EU)
Exempel:
 fettfri mjölk (mjölkad i: Finland), grädde (mjölkad i: Finland) eller
 fettfri mjölk (ursprung: Finland), grädde (ursprung: Finland)* eller
 ett motsvarande entydigt uttryck såsom mjölk (Finland)* eller finsk mjölk* eller
 märket Gott från Finland
*mjölken uppsamlad, förpackad och bearbetad i ett och samma land
Då mjölken uppsamlats i flera EU-stater eller stater utanför EU:
Mjölkad i: (förteckning över EU-staterna och/eller staterna utanför EU) eller
uttrycken ”flera EU-stater” (eller ”EU”), ”flera stater utanför EU” eller ”flera EU-stater och stater
utanför EU”
Exempel:
mjölk (mjölkad i: Finland och Sverige)* eller mjölk (mjölkad i: EU)
*Produkten ska innehålla mjölk som mjölkats i såväl landet X som landet Y.
Då mjölken uppsamlats i flera EU-stater eller stater utanför EU och staterna varierar:
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Mjölkad i:”flera EU-stater” (eller ”EU”), ”flera stater utanför EU” eller ”flera EU-stater och stater
utanför EU”)
Exempel
 mjölk (mjölkad i: flera EU-stater), fettfritt mjölkpulver (mjölkad i: flera EU-stater och
stater utanför EU) eller
 mjölk (mjölkad i: EU), fettfritt mjölkpulver (mjölkad i: EU och stater utanför EU)
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

DÅLIG

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:
- ursprungsmärkningarna är otydliga eller för små
- ursprungsmärkning saknas
- i de obligatoriska särskilda märkningarna förekommer flera väsentliga 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 ursprungsland har angetts fel på ett vilseledande sätt.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet:
-

-

-

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 §
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-

Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 218/2017 om ursprungsmärkning av vissa livsmedel
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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
Livsmedelslagen 23/2006
Kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att
komma i kontakt med livsmedel
Kommissionens förordning (EG) nr 450/2009 om aktiva och intelligenta material och produkter avsedda att
komma i kontakt med livsmedel
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-

-

Kommissionens förordning (EU) nr 284/2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för
import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från
Folkrepubliken Kina och den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina
Kommissions förordning (EG) nr 1895/2005 om begränsad användning av vissa epoxiderivat i material och
produkter avsedda att komma I kontakt med livsmedel

-

Handels- och industriministeriets förordning 165/2006 om keramiska förnödenheter som kommer i
beröring med livsmedel (dir. 2005/31/EY, 84/500/ETY)

-

Handels- och industriministeriets förordning 697/2005 om regenererad cellulosafilm som används vid
framställningen av förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel (dir 2004/14/EY)

-

Handels- och industriministeriets beslut 268/1992 om tungmetaller som övergår från förnödenheter som
kommer i beröring med livsmedel
Eviras anvisning 17018/3: Anvisningar om tillsynen över material och produkter avsedda att komma i
kontakt med livsmedel

-

Uppdatering i version 6
- Lagstiftningslistan har uppdaterats
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15. Leveranserna av livsmedel
15.1 Mottagningen av livsmedel
Att beakta:
 En beskrivning över hur mottagningen av livsmedel görs i praktiken ska finnas inskrivet i
planen för egenkontroll och den bedöms enligt anvisningen1.2 Egenkontrollplanens
tillräcklighet
 Ifall livsmedelslokalen endast tar emot livsmedel på natten, är mottagningsanteckningarna
(så som temperaturer) allmänt inte tillgängliga.
o För natt-transporternas del kan man intervjua företagaren om rutinerna kring natttransporterna (hurdana anvisningar har getts till leverantörena, finns det anvisningar
och skyltar i lagret, till vilket lager och temperaturer vilka livsmedel placeras osv.)
samt om eventuella avvikelser och deras korrigerande åtgärder med anknytning till
natt-transporter.
Saker som skall kontrolleras:
 Säkerställ att praxis vid mottagning av livsmedel motsvarar den tillräckliga

riskhantering, som beskrivits i egenkontrollen, och att hanteringen av
temperaturerna vid mottagning av livsmedel fungerar.



Bokföringen av avvikelser i mottagningskontrollen
Bokföringen av de korrigerande åtgärderna som hänför sig till avvikelserna

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

I livsmedelslokalen har mottagits endast sådana livsmedel, som levererats till
livsmedelslokalen i riktiga temperaturer. Mottagningen av livsmedel har ordnats
så, att kylkedjan inte bryts eller så att livsmedel som skall tas emot varma hålls
varma.
Avvikelser och korrigerande åtgärder har antecknats. De korrigerande
åtgärderna har varit tillräckliga och riktiga.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
I livsmedelslokalen har mottagits endast sådana livsmedel, som levererats till
livsmedelslokalen i riktiga temperaturer. Mottagningen av livsmedel har ordnats
så, att kylkedjan inte bryts eller så att livsmedel som skall tas emot varma hålls
varma.
I anteckningen av avvikelser och korrigerande åtgärder förekommer små
missförhållanden. De korrigerande åtgärderna har varit tillräckliga och riktiga
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
I mottagningen av livsmedel säkerställs inte att livsmedlen mottagits i riktiga
temperaturer. Det är möjligt att kylkedjan bryts vid mottagning eller att livsmedel som
skall tas emot varma inte hålls varma och/eller andra rutiner som hänför sig till
mottagningen medför att livsmedelssäkerheten försvagas.
Avvikelser har inte antecknats, fastän det framgår att avvikelser förekommit eller de
korrigerande åtgärderna i situationer med avvikelser varit oriktiga eller otillräckliga
eller så finns ingen information om dem

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Några mottagningskontroller förekommer inte eller så gör mottagningen av livsmedel
inte enligt den riskhantering som beskrivits i egenkonterollen, varvid man kan
konstatera att temperaturkontollen inte fungerar i praktiken.
Inspektören uppdagar till exempel mottagning av laster som blivit varma som
nedkylnings i efterskott eller annan skadlig verksamhet, med vilken man försöker ta i
bruk oduglig vara.
Några anteckningar har inte alls gjorts fastän det av diskussioner framgår att
avvikelser förekommer, eller så konstateras anteckningarna vara förfalskade.

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

Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4, bilaga II kapitel
IX
Livsmedelslagen 23/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1367/2011; kapitel 3
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025
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15. Leveranserna av livsmedel
15.3 Omständigheterna kring hämtning och leverans av livsmedel
Att beaktas:
 Denna anvisning används endast, då kontrollen inriktar sig på sådan transport, som
företagaren själv utför eller på sådan transportverksamhet som företagaren använder, som
inte är en livsmedelslokal, men som företagaren svarar för. I övrigt utövas tillsyn över
transporter som livsmedelslokal i tillämpliga delar enligt anvisningarna avsedda för alla
anmälda livsmedelslokaler.
 Att transportkärlen är rena och hela kontrolleras i punkt 5.5. Förpackningen.
Saker som skall kontrolleras:
 Att de trasportmedel (bilens lastutrymme, transportbehållaren, transportkärlet), som
livsmedelslokalen använder är tillräckliga och att konstruktioner och ytor är lämpliga för
ändamålet
 Att livsmedlen är tillräckligt skyddade och åtskilda från andra produkter som skall
transportera
 Om livsmedlen inte transporteras i skyddande kärl, kontrolleras att lastutrymmet eller
transportbehållaren är ren och hel
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Det finns tillräckligt med transportmedel med tanke på verksamheten.
Konstruktionerna och ytorna som kommer i beröring med livsmedlen är lämpliga
för ändamålet.
Livsmedlen transporteras skyddade och/eller tillräckligt åtskilda från andra
produkter som skall transporteras så, att det inte förekommer någon risk att
livsmedlen kontamineras.
Lastutrymmena och transportbehållarna är rena och hela.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Det finns för det mesta tillräckligt med transportmedel med tanke på
verksamheten. Konstruktionerna och ytorna som kommer i beröring med
livsmedlen är lämpliga för ändamålet.
I skyddandet eller åtskiljandet av livsmedlen förekommer små missförhållanden,
men de försvagar inte livsmedlens säkerhet.
I lastutrymmena förekommer en aning orenhet, som inte försvagar
livsmedelssäkerheten.
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
Transportmedlens otillräcklighet eller konstruktionernas och ytornas olämplighet
för ändamålet medför att livsmedelssäkerheten försvagas.
Livsmedlen är inte tillräckligt skyddade eller tillräckligt åtskilda från andra
produkter som skall transporteras, varvid det förekommer en risk att lukt eller
smak överförs från dem till livsmedlen eller att livsmedelssäkerheten kan
försvagas. Tillsammans med livsmedlen transporteras produkter eller varor som
försvagar livsmedelssäkerheten.
I lastutrymmena eller transportbehållarna förekommer sådan orenhet, som
försvagar livsmedelssäkerheten.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
I transportmedlens konstruktioner och ytmaterial förekommer sådana lösningar
och fel, som äventyrar livsmedelssäkerheten.
Livsmedlen transporteras tydligt otillräckligt skyddade eller helt oskyddade eller
också har livsmedlen placerats bland andra produkter som skall transporteras så,
att livsmedelssäkerheten äventyras. Tillsammans med livsmedlen transporteras
produkter eller varor som äventyrar livsmedelssäkerheten.
I lastutrymmena eller transportbehållarna förekommer tydlig smuts eller trasiga
konstruktioner, som äventyrar livsmedelssäkerheten

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

Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; bilaga II, kapitlen IV och
IX
Livsmedelslagen 23/2006, 10 och 11 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1367/2011, 5 §
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025.

Uppdatering i version 2
- Anvisningens rubrik har ändrats till den samma som finns på inspektionsblanketten
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15. Leveranserna av livsmedel
15.4 Hanteringen av temperaturerna under transporter
Att beakta
 Detta kontrolleras endast, om produkterna som skall transporteras kräver kall- eller
varmförvaring
 I frystransporterna och i över två timmar varande
 Vid frystransporter och över två timmar långa transporter av lättfördärvliga livsmedel ska
finnas ett registrerande temperaturuppföljningssystem. Vid frystransporter ska användas
sådan apparatur för uppföljning och registrering av temperaturen, som uppfyller kraven i
kommissionens förordning om frysvaror.
 Något registrerande temperaturuppföljningssystem krävs inte då transporten av livsmedel tar
mindre än två timmar eller då livsmedlen levereras från en livsmedelslokal direkt till
konsumenten
 Av transporterna som hänför sig till primärproduktion är transport av mjölken bort från
primärproduktionsstället livsmedelslokalsverksamhet. I dessa mjölktransporter krävs inte något
registrerande temperaturuppföljningssystem. I övrigt är transporter av primärprodukter bort
från primärproduktionsstället primärproduktionsverksamhet och offentliggörandet av
tillsynsinformationen gäller således inte dem.
 Då registrerande temperaturuppföljningssystem inte krävs skall det av egenkontrollen framgå
med vilka metoder man säkerställer att temperaturerna hos livsmedlen hålls inom tillåtna
gränser
 Temperaturavvikelserna för blandlaster beskrivs närmare i Eviras anvisning om
livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler.
 Denna anvisning används inte på transporter, som ingår i godkännandet av anläggningar.
Saker som skall kontrolleras:
 hanteringen av temperaturerna under transport av livsmedel
 de i bruktagna tillåtna avvikelserna i temperaturerna
 temperaturuppföljningssystemet

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Temperaturerna hanteras under transport av livsmedel, kallt som kallt och hett
som hett.
Tillåtna temperaturavvikelser kan förekomma i blandlaster, men också då
transporteras oförpackad färsk fisk isad.
Vid transport används ett registrerande temperaturuppföljningssystem eller så
framgår det av egenkontrollen med vilka metoder man hanterar de temperaturer
som krävs.
Vid frystransporter används sådan apparatur för uppföljning och registrering av
temperaturen som uppfyller kraven i kommissionens förordning om frysvaror.
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BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Temperaturerna hanteras under transport av livsmedel, kallt som kallt och hett som
hett.
Tillåtna temperaturavvikelser kan förekomma i blandlaster, men också då
transporteras oförpackad färsk fisk isad.
Något temperaturuppföljningssystem finns inte, fastän det borde finnas, men
temperaturer behärskas. I egenkontrollen framgår inte medlen för
temperaturkontrollen, med ändå behärskas temperaturkraven.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
I transporttemperaturerna förekommer ofta överskridningar eller underskridningar
av de tillåtna avvikelserna.
Oförpackad färsk fisk osad i blandtranskorter
Vid frystransporter används sådan apparatur för uppföljning och registrering av
temperaturen som inte uppfyller kraven från förordning om frysvaror.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.
Transporttemperaturerna hanteras inte och man gör inget för att rätta till saken.
Kylkedjan bryts under transport. Den heta maten kallnar under transport.

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

Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; bilaga II, kapitlen IV
och IX
Kommissionens förordning om övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och
lagring av djupfrysta livsmedel 37/2005/EY
Livsmedelslagen 23/2006, 10 och 11 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1367/2011, 5, 6 och 11 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djupfrysta livsmedel 818/2012
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025
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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. Efterföljandet av ATP-överenskommelsen övervakas i huvuddrag i samband
med annan övervakning av transport. Andra saker som gäller transportverksamheten bedöms i
sina egna punkter.
 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. I sådana fall följs
nationella krav på temperaturen och temperaturerna bedöms i en annan punkt.
Temperaturkrav enligt ATP-överenskommelsen:
 Under transport kan den kortvariga temperaturhöjningen då kylaggregatets ånggenerator avfrostas
vara högst + 3 °C på ytan till livsmedlet.
 Lättfördärvliga livsmedel: för fisk temperaturen för smältande is, malet kött +2 °C, vilt +4 °C,
lättfördärvliga livsmedel +6 °C eller den temperatur som angetts i handlingarna, rött kött +7 °C.
 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.
 I transporten av djupfrysta livsmedel bör det finnas en registrerande temperaturuppföljning.
Apparaten som registrerar temperaturen ska enligt ATP-överenskommelsen uppfylla kraven i EN
12830. Vid behov kan övervakaren be aktören om temperaturuppgifter för transporten, om det finns
orsak att misstänka att livsmedlens temperaturer inte har varit inom tillåtna gränser under
transporten eller om uppgifterna behövs för evalueringen av livsmedlens säkerhet. Om
övervakaren under inspektionen själv mäter livsmedlens temperaturer bör mätningen utföras enligt
bilaga 2 tillägg 2.

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).
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En apparat som registrerar temperaturen finns i transport av djupfrysta livsmedel.
Temperaturerna följer ATP-överenskommelsen.

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 i transporter av djupfrysta varor.
Temperaturerna följer ATP-överenskommelsen, och temperaturen har temporärt
stigit (då kylaggregatets ånggenerator avfrostats) med högst 3 grader.

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
BÖR KORRIGERAS livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska
rättas till inom utsatt tid.
Transportmedlet har ett ATP-intyg beviljat av det land där det registrerats, men ATPintyget 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.
Temperaturerna avviker:
1) Temperaturen på djupfrysta varor är högre än -15 °C.
2) Den kortvariga temperaturavvikelsen från temperaturkraven i bilaga 3 till
ATP-överenskommelsen på ytan till lättfördärvliga livsmedel är antingen över
3 grader eller så är temperaturavvikelsen högst 3 grader men den kan inte
tolkas som kortvarig.

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.
Tätningarna är så skadade, att avsedd temperatur inte uppnås.
Temperaturerna avviker över 3 grader från temperaturkraven enligt ATPöverenskommelsen.
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Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet:
-

-

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 §

Uppdateringen i version 2:
- Att beakta-delen har ändrats.
- Nationella krav på temperaturen har tagits bort därför att saken bedöms i en annan punkt.

Föredragen av

Jussi Peusa

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk

16.1
1/4
10249 / 2 sv
18.12.2015

Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien, Enheten för produktsäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva i anmälda och godkända livsmedelslokaler

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

Spårbarheten och återkallelserna

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

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
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-

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/

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 fiskerioch 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?
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Hålls fisk som omfattas dioxinundantaget åtskild från annan fisk?
o havslaxpartier och regnbågspartier får till exempel inte blandas med varandra.
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”.
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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
16.7 Följandet av reglerna för verksamhet förenad med låg risk
Att beakta:








Kontrollen gäller sådana livsmedelslokaler, av vilka det i regel krävs ett godkännande som
anläggning, men för vilka det enligt statsrådets förordning 1258/2011 om vissa
verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten räcker med en
anmälan om livsmedelslokal.
1) Förordning 1258/2011 4 § 1 mom. punkterna 1) – 5)
2) Livsmedelslokaler som avses i förordning 1258/2011 5 § och som idkar detaljhandel
och som i samband med försäljning eller servering hanterar livsmedel av animaliskt
ursprung och levererar sådana till andra livsmedelslokaler antingen för försäljning eller
för tillredning av mat. Leverans inom område stort som landskapet eller motsvarande
område. Leverans till grosshandeln eller anläggningar är inte tillåtet.
Verksamheten som är förenlig med förordningen 1258/2011 4 § kan enligt punkterna 1)
och 4) leverera styckat kött även till den egna detaljförsäljningsplatsen. Då begränsas
vidareleverans av produkter som framställs av köttet i samband med detaljförsäljningen av
förordningen 1258/2011 5§.
Med verksamhet av lokal karaktär anses leveranser inom landskapet eller motsvarande
område.
Med landskapsstort område definieras endast det lokala området som tillämpas i 5§. I
övrigt är lokal verksamhet en kort kedja från producenten till konsumenten, som inte är
bunden till
Kraven i hygienbestämmelserna som hänför sig till lågriskverksamhet har sammanförts i
tabell 1 i anvisningen om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler. Över dessa
krav utövas tillsyn med för ämnet lämpliga Oivaanvisningar.

Saker som ska kontrolleras:
1) hanterade mängder och leveranssätt, såsom att renkött får överlåtas direkt till
konsumenten endast från ett på renskötselområdet beläget primärproduktionsställe
eller från renens slaktningsplats
2) levererade mängder livsmedel av animaliskt ursprung för försäljning på annat håll
räknat på det förmånligaste sättet för företagaren, antingen som använda råvara, som
en del av slutprodukten eller som en slutprodukt, leveransen sker lokalt inom ett
landskapsstort område.

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Företagaren följer bestämmelserna i förordning 1258/2011 4 eller 5 §.
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BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
1) I mängderna förekommer överskridningar på högst 10 %, men leveranssätten
följer bestämmelserna.
2) För försäljning eller servering på annat håll har levererats högst 10 % mer än
vad författningen tillåter.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska
rättas till inom utsatt tid.
1) Företagaren har inte följt bestämmelserna om leveranssätt i författningen.
2) För försäljning eller servering på annat håll har levererats 10 – 50 % mer än
vad författningen tillåter och/eller leveransområdet är bredare än lokalt.
Bokföring över leveranserna finns inte eller så framgår inte leveransställena,
leveranstidpunkter eller leveransmängderna av den.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har
inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till..
Verksamhetens karaktär och omfattning förutsätter ett godkännande som
anläggning.

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

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler
för livsmedel av animaliskt ursprung, artikel 1
Statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten
1258/2011
Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 16025
Eviras anvisning om hanterig av kött från frilevande vilt och leverans av köttet till försäljning 16027

Uppdatering i version 2
- till kriterierna har bifogats definitionen för lokalt från förordningen 1258/2011 5 §:
- den senaste förändringen av förordning1258/2011, som trädde i kraft 15.3.2016 har beaktats
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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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17. Livsmedelsundersökningarna
17.1 Provtagningen som ingår i planen för egenkontroll
Att beakta:
 Innehållet i och behovet av en provtagnings- och undersökningsplan bedöms som en del av
bedömningen av om planen för egenkontroll är tillräcklig i punkt 1.2.
 Punkten 16.1 bedöms inte,
o om provtagnings- och undersökningsplanen i punkt 1.2 konstaterats otillräcklig eller
o om det till planen för egenkontroll inte bifogats någon provtagnings- och
undersökningsplan, eftersom verksamhetens karaktär och omfattning är sådan, att
det inte behövs.
 Om provtagnings- och undersökningsplanen i punkt 1.2. konstateras otillräcklig eller saknas,
fastän företagaren borde ha en sådan, ges företagaren en uppmaning att inom utsatt tid
utarbeta en provtagnings- och undersökningsplan eller komplettera denna. Om man under
uppföljningskontrollen konstaterar att företagaren följt uppmaningen, bedöms punkt 17.1 i
samband med nästa planmässiga kontroll (inte genast under uppföljningskontrollen, eftersom
det fram till den tidpunkten ännu inte hunnit komma in några undersökningsresultat av den
planmässiga egenkontrollprovtagningen). Om uppmaningen inte följts, tillgrips administrativa
tvångsmedel.
 För att verifiera att planen följts skall företagaren kunna uppvisa för inspektören skriftliga
undersökningsresultat eller intyg över utförda egenkontrollundersökningar.
 Resultatens innehåll och åtgärderna som vidtagits till följd av resultaten bedöms i punkt 17.2.
Saker som skall kontrolleras:
 Att provtagnings- och undersökningsplanen följts
 Laboratoriet/laboratorierna som anlitas
 Att provtagaren har tillräcklig sakkunskap
Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Verksamheten överensstämmer med provtagnings- och undersökningsplanen i
planen för egenkontroll. De egenkontrollprover som förutsätts tas i
livsmedelsbestämmelserna undersöks i ett laboratorium som godkänts av Evira
(då inhemskt laboratorium anlitas). Provtagaren har tillräcklig sakkunskap för
tagning och hantering av prover.

BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
I följandet av provtagnings- och undersökningsplanen förekommer små
missförhållanden och man är till exempel försenad i provtagningstidtabellen,
men tidigare har prover tagits regelbundet enligt planen.
De egenkontrollprover som förutsätts tas i livsmedelsbestämmelserna
undersöks i ett laboratorium som godkänts av Evira (då inhemskt laboratorium
anlitas). Provtagaren har tillräcklig sakkunskap för tagning och hantering av
prover.
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BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
Prover tas, men provtagningen sker inte enligt provtagnings- och
undersökningsplanen. De egenkontrollprover som förutsätts tas i
livsmedelsbestämmelserna undersöks i ett inhemskt laboratorium som inte
godkänts av Evira. Provtagaren har inte tillräcklig sakkunskap för tagning och
hantering av prover.

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller företagaren
har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Prover tas inte alls eller så tas mycket få prover, fastän den provtagnings- och
undersökningsplan som företagaren utarbetat förutsätter annat.
Företaget har inte följt givna bestämmelser.

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

Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4
Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel
Livsmedelslagen 23/2006, 20, 39 och 50 §
Eviras anvisning 10501 ” Mikrobiologiska krav för livsmedel, tillämpning av kommissionens förordning
(EG) nr 2073/2005”

Föredragen av

Annika Pihlajasaari
Annika Nurttila

Godkänd av
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17. Livsmedelsundersökningarna
17.2 Åtgärderna som vidtas utgående från undersökningsresultaten
Att beakta:
 Punkten 17.2 bedöms inte,
o om provtagnings- och undersökningsplanen i punkt 1.2 konstaterats otillräcklig eller
o om det till planen för egenkontroll inte bifogats någon provtagnings- och
undersökningsplan, eftersom verksamhetens karaktär och omfattning är sådan, att det
inte behövs.
 Undersökningsresultaten som gäller en sak med egen bedömningspunkt (tex. 17.12-17.16)
görs bedömningen i samband med ifrågavarande sak
 Om provtagnings- och undersökningsplanen i punkt 1.2. konstateras otillräcklig eller saknas,
fastän företagaren borde ha en sådan, ges företagaren en uppmaning att inom utsatt tid
utarbeta en provtagnings- och undersökningsplan eller komplettera denna. Om man under
uppföljningskontrollen konstaterar att företagaren följt uppmaningen, bedöms punkt 17.2 i
samband med nästa planmässiga kontroll (inte genast under uppföljningskontrollen, eftersom
det fram till den tidpunkten ännu inte hunnit komma in några undersökningsresultat av den
planmässiga egenkontrollprovtagningen). Om uppmaningen inte följts, tillgrips administrativa
tvångsmedel.
 Vid bedömning av om företagaren vidtagit riktiga och tillräckliga åtgärder till följd av
undersökningsresultaten, beaktas både de resultat som erhållits av egenkontrollproverna
som de resultat som erhållits av myndighetstillsynsproverna (bägge kan medföra krav på
korrigerande åtgärder).
 En granskning av utvecklingsriktningarna eller trendanalys är en lagstadgad skyldighet för
företagaren (mikrobkriterieförordningen 2073/2005 art. 9). Att trendanalysen saknas sänker
bedömningen inom Oiva (B).
Saker som skall kontrolleras:
 Resultaten av undersökningarna av proverna
 Anteckningarna om granskningen av resultaten
 Granskningen av utvecklingsriktningarna i resultaten (trendanalysen)
 De korrigerande åtgärderna och anteckningarna om dem

Verksamheten motsvarar kraven.
UTMÄRKT

Undersökningsresultaten granskas och utvecklingsriktningarna i resultaten
granskas på korrekt sätt. Riktiga och tillräckliga åtgärder vidtas till följd av
avvikelser. Granskningen av resultaten och eventuella korrigerande åtgärder
antecknas.

Föredragen av

Annika Pihlajasaari
Annika Nurttila

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
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BRA

I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Undersökningsresultaten granskas och riktiga och tillräckliga åtgärder vidtas till följd
av avvikelser. Granskningen av resultaten eller vidtagna åtgärder antecknas inte.
Utvecklingsriktningarna granskas inte eller så leder en allt sämre utvecklingsriktning i
resultaten inte till åtgärder.

BÖR
KORRIGERAS

I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar
livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall
rättas till inom utsatt tid.
Vid resultaten som erhållits fästs inte tillräcklig uppmärksamhet. På avvikelser, som
kan tyda på att livsmedelssäkerheten försvagas (såsom hygienindikatorbakterier)
har inte alltid reagerats eller så har åtgärderna varit oriktiga eller otillräckliga

DÅLIG

I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar
livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller företagaren
har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
Undersökningsresultaten granskas inte. På avvikelser, som kan tyda på att
livsmedelssäkerheten äventyras, har inte reagerats eller så har åtgärderna varit
oriktiga eller otillräckliga (såsom ett patogenfynd i en produkt, ingen återkallelse).

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, art. 19
Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG; art. 4
Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel
Livsmedelslagen 23/2006; 20, 39 och 50 §
Eviras anvisning 10501: ”Mikrobiologiska krav för livsmedel, tillämpning av kommissionens förordning
(EG) nr 2073/2005”

Uppdatering i version 2
- Att beakta –punkten har preciserats att saker med egen bedömningspunkt bedöms i samband med
ifrågavarande sak.

Kontrollavdelningen, Enheten för livsmedelshygien, Enheten för produktsäkerheten

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda livsmedelslokaler

17. Livsmedelsundersökningarna
17.11 Resterna av läkemedel
Att beakta:
-

Saken bedöms inte i anmälda livsmedelslokaler.
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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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Sanna Viljakainen

Sak
Sida/sidor

Godkänd av

Leena Räsänen

Anvisning/Version
Tagen i bruk

17.12
2/3
10257 / 5
sv
15.1.2018

Livsmedelssäkerhet

Anvisningar om bedömningen inom Oiva för anmälda och godkända livsmedelslokaler

Kraven i lagstiftningen gäller alla företagare i livsmedelskedjan oberoende av verksamhetens
omfattning och relevans. Att tillsynen utgår från riskerna har i Oiva-anvisningen beaktats på så sätt
att man avgränsar de verksamheter, på vilka myndighetstillsynen i första hand borde inriktas. Allt
enligt övervägande (såsom särskilda problem, uppgifter om tidigare kontroller, en misstanke,
återkallelser, tillsynsenhetens egna projekt) kan en punkt också kontrolleras då en företagare
tillverkar, låter tillverka, förpackar, importerar (från den inre marknaden och/eller tredje länder) eller
förmedlar sådana livsmedel eller ingredienser i sådana, för vilka det i lagstiftningen fastställts
gränsvärden för resterna av växtskyddsmedel.

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.
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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 växtskyddsmedelsrester 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 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):
-

-

1

Europaparlamentets 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 5:
-

Begreppet enligt övervägande har preciserats.
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17

Livsmedelsundersökningarna

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.
Kraven i lagstiftningen gäller alla företagare i livsmedelskedjan oberoende av verksamhetens
omfattning och relevans. Att tillsynen utgår från riskerna har i Oiva-anvisningen beaktats på så sätt
att man avgränsar de verksamheter, på vilka myndighetstillsynen i första hand borde inriktas. Allt
enligt övervägande (såsom särskilda problem, uppgifter om tidigare kontroller, en misstanke,
återkallelser, tillsynsenhetens egna projekt) kan en punkt också kontrolleras då en företagare
tillverkar, låter tillverka, förpackar, importerar (från den inre marknaden och/eller tredje länder) eller
förmedlar sådana livsmedel eller ingredienser i sådana, för vilka det i lagstiftningen fastställts
gränsvärden för främmande ämnen som härstammar från omgivningen.
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:
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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).
 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.
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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 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.
- 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):
-

-

1

Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa
främmande ämnen i livsmedel
2
Kommissionens 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 3:
-

Begreppet enligt övervägande har preciserats.
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17

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.
Kraven i lagstiftningen gäller alla företagare i livsmedelskedjan oberoende av verksamhetens
omfattning och relevans. Att tillsynen utgår från riskerna har i Oiva-anvisningen beaktats på så sätt
att man avgränsar de verksamheter, på vilka myndighetstillsynen i första hand borde inriktas. Allt
enligt övervägande (såsom särskilda problem, uppgifter om tidigare kontroller, en misstanke,
återkallelser, tillsynsenhetens egna projekt) kan en punkt också kontrolleras då en företagare
tillverkar, låter tillverka, förpackar, importerar (från den inre marknaden och/eller tredje länder) eller
förmedlar sådana livsmedel eller ingredienser i sådana, för vilka det i lagstiftningen fastställts
gränsvärden för mögeltoxinerna.

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:
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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).
 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.
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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.

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
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 3:
-

Begreppet enligt övervägande har preciserats.
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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.
Kraven i lagstiftningen gäller alla företagare i livsmedelskedjan oberoende av verksamhetens
omfattning och relevans. Att tillsynen utgår från riskerna har i Oiva-anvisningen beaktats på så sätt
att man avgränsar de verksamheter, på vilka myndighetstillsynen i första hand borde inriktas. Allt
enligt övervägande (såsom särskilda problem, uppgifter om tidigare kontroller, en misstanke,
återkallelser, tillsynsenhetens egna projekt) kan en punkt också kontrolleras då en företagare
tillverkar, låter tillverka, förpackar, importerar (från den inre marknaden och/eller tredje länder) eller
förmedlar sådana livsmedel eller ingredienser i sådana, för vilka det i lagstiftningen fastställts
gränsvärden för främmande ämnen som uppkommer under processen.
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:
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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.

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 och/eller god
produktionssed.
- Kemiska analyser har gjorts som stöd för riskhanteringen.

BRA

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.
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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.

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):
-

1

Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa
främmande ämnen i livsmedel
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-

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_projektit/pah_hanke/liite_6_ohjeita_pah-yhdisteiden_vahentamiseksi.pdf)

Uppdateringar i version 3:
-

Begreppet enligt övervägande har preciserats.
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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, tropanalkaloiders och vätecyanids del:
 spenat, färsk sallad, isbergssallad, rucola, vegetabiliska oljor och fetter, livsmedel som
innehåller vegetabiliska oljor och fetter, spannmålsbaserade (sorgum, hirs eller bovete)
livsmedel för spädbarn och småbarn, och obearbetade hela, malda, krossade eller
hackade aprikoskärnor som släpps ut på marknaden till slutkonsumenter1.
Denna anvisning tillämpas allt enligt övervägande endast på sådana detaljhandels- och
serveringsställen, som inför (från inre marknaden eller tredje länder) ovan nämnda livsmedel.
Kraven i lagstiftningen gäller alla företagare i livsmedelskedjan oberoende av verksamhetens
omfattning och relevans. Att tillsynen utgår från riskerna har i Oiva-anvisningen beaktats på så sätt
att man avgränsar de verksamheter, på vilka myndighetstillsynen i första hand borde inriktas. Allt
enligt övervägande (såsom särskilda problem, uppgifter om tidigare kontroller, en misstanke,
återkallelser, tillsynsenhetens egna projekt) kan en punkt också kontrolleras då en företagare
tillverkar, låter tillverka, förpackar, importerar (från den inre marknaden och/eller tredje länder) eller
förmedlar sådana livsmedel eller ingredienser i sådana, för vilka det i lagstiftningen fastställts
gränsvärden för andra främmande ämnen.
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, tropanalkaloider eller vätecyanid 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,
tropanalkaloider och vätecyanid (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; obearbetade hela,
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malda, krossade eller hackade aprikoskärnor som släpps ut på marknaden till
slutkonsumenter - vätecyanid).
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.
Verksamheten motsvarar kraven.

UTMÄRKT

Företagaren identifierar och hanterar farorna som hänför sig till nitrat, erukasyra,
tropanalkaloider och vätecyanid.
- 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, tropanalkaloider och vätecyanid 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, tropanalkaloider eller
vätecyanid 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, tropanalkaloider eller vätecyanid
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.

Föredragen av

Marika Jestoi

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk
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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
- Kemiska kontaminanter i livsmedel och dricksvatten (Eviras publikationer 13/2013)
Uppdateringar i version 4:
-

Begreppet enligt övervägande har preciserats
Tillsynen över vätecyanid har inkluderats i anvisningen (och de tekniska omarbetningarna som
hänför sig till detta tillägg har gjorts).

ja hyväk
Fördragen av

Marina Häggman

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk
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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
Fördragen av

Marina Häggman

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning/Version
Tagen i bruk
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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

Föredragen av

Niina Matilainen

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning / version
Tagen i bruk
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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

Niina Matilainen

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning / version
Tagen i bruk
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2/3
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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
livsmedelssäkerheten 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

Niina Matilainen

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 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.

Föredragen av

Niina Matilainen

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
Anvisning / version
Tagen i bruk
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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.

Föredragen av

Niina Matilainen

Godkänd av

Leena Räsänen

Sak
Sida/sidor
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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.

