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Med stöd av 5, 6 och 40 §§ livsmedelsförordningen (2006:813)
föreskriver 1 Livsmedelsverket att 5, 8, 12 och 13 §§ verkets föreskrifter
(SLVFS 2000:14) om livsmedel för särskilda näringsändamål ska ha följande
lydelse.
5 § Den som saluhåller livsmedel för särskilda näringsändamål ska, om
kontrollmyndigheten begär det, visa att föreskrivna krav i 2 och 3 §§ samt 4 §
första strecksatsen är uppfyllda genom att tillhandahålla erforderliga uppgifter
eller vetenskapligt material.
8 § Föreskrifter om märkning m.m. av livsmedel finns i Livsmedelsverkets
föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel.
Utöver föreskrivna krav i bestämmelserna i första stycket ska livsmedel
för särskilda näringsändamål vara märkta med följande uppgifter.
1. Livsmedlets särskilda näringsmässiga egenskaper, i anslutning till dess
beteckning. I stället för denna uppgift ska livsmedel som är avsedda
för friska spädbarn eller friska småbarn vara märkta med upplysning
om livsmedlets avsedda ändamål.
2. Arten och mängden av livsmedlets särskilda beståndsdelar eller den
speciella tillverkningsmetod som ger livsmedlet dess särskilda näringsmässiga karaktär.
3. Livsmedlets innehåll av energi uttryckt i kilojoule (kJ) och kilokalorier
(kcal). Dessutom ska livsmedlet vara märkt med uppgift om mängden
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protein, kolhydrater och fett per 100 gram eller per 100 milliliter av
saluhållen vara samt, när det är lämpligt, per angiven kvantitet av det
konsumtionsfärdiga livsmedlet.
I de fall då energivärdet är mindre än 50 kJ (12 kcal) per 100 gram eller
per 100 milliliter av saluhållen vara får energivärdet i stället anges som
’’energivärde mindre än 50 kJ (12 kcal) per 100 gram’’ eller ’’energivärde
mindre än 50 kJ (12 kcal) per 100 milliliter’’.
För sådana livsmedel för särskilda näringsändamål som anges i bilaga 1
gäller inte punkterna 2 och 3.
12 § Livsmedel för särskilda näringsändamål, för vilka tillstånd enligt 11§
inte krävs, ska anmälas till Livsmedelsverket.
För livsmedel för speciella medicinska ändamål samt för modersmjölksersättning finns särskilda föreskrifter om anmälningsskyldighet.
Anmälan behöver inte göras för
- tillskottsnäring enligt bilaga 1 punkt 1,
- livsmedel som avses i bilaga 1 punkterna 2-3,
- natriumfattiga livsmedel och natriumreducerat salt,
- livsmedel som är avsedda att intas i samband med mycket krävande
muskelarbete, såsom för idrottande.
Anmälan ska innehålla uppgifter om märkningens utformning och uppgift
om de länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EESavtalet) som tidigare mottagit anmälan.
13 § Ansökan om tillstånd enligt 11 § och anmälan enligt 12 § ska göras av
den som tillverkar ett livsmedel, importerar livsmedlet från tredje land eller
för in livsmedlet från länder som omfattas av avtalet om det Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet).
___________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de utkommer från trycket.
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