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Med stöd av 25 § livsmedelsförordningen (197 1 :807)1 beslutar Statens livs-
medelsverk följande regler. 

1 § Livsmedel som är angivna i bilaga till denna kungörelse skall, förutom 
med ti llämpliga märkningsuppgifter enligt 16 § Statens livsmcdelsverks kun-
görelse (SL V FS 1993: 19) med föreskrifter och allmänna råd om märkning 
och presentation av livsmedel , märkas med de uppgifter som anges i bi lagan. 

Allmä1111a råd 
Enligt 2 i § ovan nämnda kungörelse skall ingrediemförteckningen för ett 

livsmedel om/alla samtliga ingredienser i livsmedlet. Tillåtnaförpacknings-
gaser anses i delta sammanhang inte som en ingrediens och skall därför inte 
anges i ingrediensförteckningen. Gasen skall i stället anges skildfrånför-
/eckningen och på det säll som anges i bilagan. 

Exempel på när gaser skall anges enligt denna kungörelse är när syre har 
tagits bort ur förpackningen i syfte altförlänga hållbarheten ochförpack-
ningsgas tillförts vid/örpackningstillfället. Aven om gasen inte har någon 
direkt effekt på hållbarheten skall processen med att ta bort syre och tillföra 
/örpackningsgas ses som en helhet. 

Reglerna i denna kungörelse är tillämpliga endast om livsmedlets håll-
barhet förlängts genom användning av förpackningsgaser. Delta innebär all 
reglerna i kungörelsen inte skall tillämpas bl.a. 

- när gas använts för all lösa ett tekniskt problem, t. ex. för att öl skall 
kunna förpackas eller torkning av pulverkaffe innan produkten förpackas, 

1Scnastc lydelse 1993: 1376. Jfr kommissionens direktiv 94/54/EEG (EGT nr L 300, 23. 11 . 1994, 
s. 14) 
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- när gas återförts för att ersätta naturligt förekommande gas som gått 
förlo rad under processen, I. ex. återförande av koldioxid när rostade 
ka.ffebönor/örpackas samt 

- när gas tillförts för att ge produkten dess karaktäristiska organoleptiska 
egenskaper, I.ex. mineralvatten och läskedrycker. 

2 § Livsmedelsverket kan medge undantag (dispens) från föreskrifterna i 
denna kungörelse. 

Den na kungörelse träder i kraft den I januari 1997 men får tillämpas dess-
förinnan. Livsmedel som märkts före detta datum får saluhållas till dess att 
lagret är slut utan hinder av bestämmelserna i denna kungörelse. 

ARN E KARDELL 

Anita Janelm 
(Norm enheten) 
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Bilaga 
(till SLY FS 1995 :14) 

LIVSMEDEL SOM SKALL MÄRKAS MED SÄRSKILDA UPP-
GIFTER 

Slag eller kategori av livsmedel 

Livsmedel vars hållbarhet har 
förlängts genom användning av 
förpacknings gaser 

Uppgifter 

Förpackat i en skyddande atmosfär 
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