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Livsmedelsverkets föreskrifter om ändring i
verkets föreskrifter (SLVFS 1997:27) om
spannmålsbaserade livsmedel och barnmat
för spädbarn och småbarn;1
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(H 375:4)
Utkom från trycket
den 9 juni 2016

beslutade den 30 maj 2016.
Med stöd av 2, 6 och 7 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) föreskriver Livsmedelsverket i fråga om Livsmedelsverkets föreskrifter
(SLVFS 1997:27) om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för
spädbarn och småbarn
dels att 3 och 9 §§ ska upphävas,
dels att 1, 2 och 4 §§ ska ha följande lydelser.
1 §2 Dessa föreskrifter innehåller regler om vissa livsmedel för
friska spädbarn och friska småbarn.
Livsmedlen ska vara avsedda att användas av spädbarn under avvänjning eller av småbarn som komplement till kosten eller för gradvis anpassning till vanlig föda.
Föreskrifterna gäller dels beredda spannmålsbaserade livsmedel för
spädbarn och småbarn, dels annan barnmat för spädbarn och småbarn.
Föreskrifterna gäller inte mjölk avsedd för småbarn.
Föreskrifterna kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för
spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål
och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av
upphävande av rådets direktiv 92/52EEG, kommissionens direktiv 96/
8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar
(EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009.
2 § Utöver definitionerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 avses i dessa föreskrifter med bekämpnings1
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medelsrester rester av bekämpningsmedel samt nedbrytnings- eller
omvandlingsprodukter av sådana.
4 § Beredda spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn ska uppfylla de villkor för sammansättning som anges i bilaga 1.
Annan barnmat för spädbarn och småbarn ska uppfylla de villkor
för sammansättning som anges i bilaga 2.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 juli 2016.
ANNICA SOHLSTRÖM
Kristina Ohlsson
(Juridiska avdelningen)
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