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Till att börja med vill vi tacka för att vi uppmärksammats som sakägare och beretts tillfälle att yttra
oss i frågan. Detta ävensom vi inte återfinns i sändlistan men vi önskar  fortsättningsvis stå som
mottagare då stor del av vår verksamhet omfattar traditionell livsmedelsframställning.

Vi inskränker oss till yttranden i Kvalitetspaketets andra dokument, 
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvalitetsordningar för
jordbruksprodukter

Vi anser oss otvivelaktigt representera en näring som producerar och  saluför ”äkta produkter som
framställts med väldefinierade och traditionella metoder” i enlighet med definitionen för GTS.

Vi  har förhoppningen  att SUB och SGB ska bidra till den ekonomiska basen för miljömässiga
kollektiva nyttigheter och  att ordningen skall ge positiva ekonomiska och sociala effekter och bidra
till att bevara traditionella produktionsformer, att de traditionella metoderna ges tillträde till
undantag från vissa hygienkrav och GTS registreringen ges ekonomiska fördelar i och med att
produkternas värde ökar men vi har inte beretts tillfälle att åtnjuta dessa skydd och kan ej
heller bedöma att så eftersträvas.

Vi uppfattar förändringarna för definitionen GTS med förlängd tidsperiod för begreppet
”traditionell” som positivt, ävenså borttagandet av icke förädlade jordbruksprodukter från
benämningen GTS.

Vi ser positivt på förslaget att kontroll av SUB, SGB och GTS föreslås ske mutatis mutandis vid
offentlig kontroll för att minimera merarbetet för alla parter.

Det är även vår förhoppning att  SUB, SGB och GTS kommer att bidra till att även våra
traditionella produktionsformer bevaras till fördel både för producenter och konsumenter.

Syftet, som anges i  förslaget om fakultativa kvalitetstermer, att göra det lättare för producenten att
informera om värdehöjande egenskaper eller kvaliteter, ser vi som ett steg i rätt riktning för att
utöver de grundläggande deklarationskraven, kunna informera kunden om de mervärden som vi
anser vårt produktionssätt står för och som efterfrågas, speciellt på den nationella marknaden.



Vi välkomnar konstaterandet att det i ”Förslag till EUROPAPARLAMENTETS  OCH RÅDETS
FÖRORDNING om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter”,  sid 8, 2:3,  ”Därför kommer att
göras ytterligare studier och analyser för att bedöma de problem som småproducenter som
vill delta i EU:s kvalitetsordningar möter”.

Om så sker hoppas FSF att vi som organisation då förskaffat oss ytterligare kunskaper i frågan och
återbördat oss rätten att använda vår unika traditionella brukningsform som namn för de produkter
som de producenter vi företräder framställer.
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