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beslutade den 24 november 2014.

Med stöd av 2 och 6 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) föreskriver
Livsmedelsverket att 1 och 3 §§ samt bilagan till Livsmedelsverkets föreskrifter
(SLVFS 2001:37) om handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter1
ska ha följande lydelse.
1 § Tillåtna handelsbeteckningar för fiskeri- och vattenbruksprodukter enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11
december 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
framgår av bilagan till dessa föreskrifter.
3 § Bestämmelserna gäller inte för små kvantiteter fiskeri- och vattenbruksprodukter förutsatt att de säljs direkt till konsumenter från fiskefartygen
och inte överskrider det värde som avses i artikel 58.8 i rådets förordning (EG)
nr 1224/2009 av den 20 november 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.
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Föreskrifterna omtryckta LIVSFS 2013:2.
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___________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 december 2014.

STIG ORUSTFJORD

Claudia Gardberg Morner
(Avdelningen för strategisk utveckling och
stöd)
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3
Bilaga
(till SLVFS 2001:37)

Handelsbeteckningar för fiskeri- och vattenbruksprodukter
Vetenskaplig beteckning

Handelsbeteckning

Snäckor
Buccinum undatum

Valthornsnäcka

Concholepas concholepas

Locosnäcka

Littorina littoria

Strandsnäcka

Sjögräs och andra alger
Alaria esculenta

Havskål

Ascophyllum nodosum

Knöltång

Chlorella vulgaris

Chlorella

Chondrus crispus

Karragentång

Durvillaea antarctica

Chamisso, Cochayuyu

Fucus vesiculosos

Blåstång

Himanthalia elongata

Remtång

Kalimenia dentata

Tosaka-Nori

Laminara digitata

Fingertång, Fingertare

Lithohamnion calcareum

Skorpalg

Mastocarpus stellatus

Vårtig rödalg

Palmaria palmata

Söl, Rödsallat

Porphyra ssp.

Nori, Purpurtång, Sloke

Saccharina japonica

Kombu, Japansk tare

Salicornia eurapaea

Glasört

Sargassum fusiforme

Hijiki

Arthrospira platensis/ Spirulina platensis

Spirulina

Ulva spp.

Havssallat, Aosa

Undaria pinnatifida

Wakame, Mekabu
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