ANVÄNDNING AV TRADITIONELLA MATERIAL VID HANTVERKSMÄSSIG
PRODUKTION AV OST OCH ANDRA MEJERIPRODUKTER
GODKÄNNANDE FÖRFARANDEN

Egenskaperna hos livsmedelslokaler och utrustningskraven beskrivs specifikt i förordning (EG)
nr 852/2004, bilaga II, kapitel I till V. Generellt är det användning av ogenomträngliga, ickeabsorberande, tvättbara och giftfria material, som såväl som släta ytor krävs.
Vid hantverksproduktion av dessa produkter finns det ofta material och ytor som inte uppfyller
dessa egenskaper: bland annat trä och tyg. Det är möjligt att använda dessa traditionella material
inom ramen för hygienpaketet, särskilt i enlighet med förordning (EG) nr 852/2004. Dessa
material används emellertid i stor utsträckning utan att ha tillåtits av den behöriga myndigheten.
Det är nödvändigt att känna till förfarandena för att få dessa material godkända för att kunna
använda dem i enlighet med hygienreglerna.
Det finns två olika förfaranden för att anpassa innehållet i förordning (EG) nr 852/2004, bilaga
II, kapitel I-V, för att tillåta användning av traditionella material: genom anpassningar och
undantag för livsmedel med traditionella egenskaper.

1. Anpassningar
Enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 852/2004 får medlemsstaterna utan att äventyra
uppnåendet av målen i denna förordning anta nationella åtgärder som anpassar kraven i bilaga II
i syfte att
a) Möjliggör fortsatt användning av traditionella metoder, vid olika stadier för produktion,
bearbetning eller distribution av livsmedel eller
b) Att tillgodose behoven hos livsmedelsföretag i regioner som är föremål för speciella
geografiska begränsningar.
I annat fall gäller dessa nationella åtgärder endast för anläggningar, anläggningar och utrustning.
När traditionella produktionsmetoder tillämpas, är det möjligt att begära anpassningar av bilaga
II för att fortsätta använda traditionella material.
I enlighet med principen om öppenhet skall medlemsstater som önskar anta nationella åtgärder
underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om vilka krav som ska anpassas, de berörda
livsmedlen och de berörda anläggningarna och motiveringen till anpassningen. Kommissionen
och de andra medlemsstaterna har en tremånadersperiod för att skicka kommentarer. Nationella
åtgärder får endast antas av medlemsstaterna om konsensus uppnås.
Detta är ett långt komplicerat förfarande, i allmänhet genom nationell lagstiftning, när det är
nödvändigt att vidta vissa åtgärder på nationell nivå för en viss livsmedelssektor eller
livsmedelsvaror.

2. Undantag för livsmedel med traditionella egenskaper
I enlighet med förordning (EG) nr 2074/2005 föreskrivs i artikel 7.2 b att vid tillverkning av
livsmedel med traditionella egenskaper, behöver den typ av material, instrument och utrustning
för beredning och förpackning av dessa produkter tillverkas av, inte vara slät, ogenomsläpplig,
tvättbar och / eller korrosionsbeständig. Under alla omständigheter skall denna utrustninga
underhållas på ett tillfredsställande och hygieniskt sätt och rengöras regelbundet och
desinficeras.
Tänk på att i denna förordning (se artikel 7.1) avses livsmedel med traditionella egenskaper
livsmedel som i den medlemsstat där de traditionellt tillverkas är:
a) Historiskt erkänns som traditionella produkter, eller
b) Tillverkad enligt kodifierade eller registrerade tekniska referenser till den traditionella
processen, eller enligt traditionella produktionsmetoder, eller
c) Skyddas som traditionella livsmedelsprodukter genom en gemenskaps, nationell,
regional eller lokal lagstiftning (SUB, BGB, TSG)
Ett förenklat anmälningsförfarande (enkel information) fastställs för livsmedel med
traditionella egenskaper. I det här fallet måste medlemsstaterna senast tolv

månader efter det att enskilda eller generella undantag beviljats anmäla till
kommissionen och de andra medlemsstaterna vilka undantag som beviljats, med
en beskrivning av de anpassade kraven och de berörda livsmedlen och
anläggningarna. Varken en stilleståndsperiod eller kommentarer från andra
medlemsstater och kommissionen är tillämpliga.
Detta förenklade förfarande är snabbare och lättare att begära och ge. Alla traditionella material
som är avsedda att användas vid framställning av mejeriprodukter med traditionella egenskaper
skall godkännas av den behöriga myndigheten och anmälas till kommissionen och övriga
medlemsstater inom tolv månader efter det att de beviljats.
Ingen nationell lag behövs och tillståndet kan innehålla en viss livsmedelssektor eller
livsmedelsvaror, ett traditionellt material som ska användas i vissa anläggningar eller till och
med en viss anläggning.
Med tanke på att gårds- och hantverksostar och mejeriprodukter tillverkas enligt traditionella
produktionsmetoder (artikel 7.1.b, se ovan) och att traditionella material används i stor
utsträckning i nästan alla sådana mejerier, rekommenderas det starkt att ansöka om kollektiva
undantag ( för alla de nationella gårds och hantverksmejerierna) och att inkludera alla
traditionella material som vanligtvis finns i gårds- och hantverksmejerier.

