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beslutade den 10 juni 2004. 

 Med stöd av 55 § livsmedelsförordningen (1971:807)1 föreskriver Livs-
medelsverket i fråga om verkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 
1993:34) om aromer 
 dels att 3 och 4 §§ och bilaga 1 skall ha följande lydelse, 
 dels att det skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse. 
 
3 §  Endast aromer som uppfyller reglerna i dessa föreskrifter får saluhållas 
och användas i livsmedel.  
 
3 a §  Aromer får inte tillsättas till produkter som saluhålls under beteck-
ningen saft. 
 
4 §  I bilaga 1 regleras i vilka livsmedelsgrupper rökaromer får användas.  
 De preparat innehållande rökarom och rökarompreparat som förtecknas i 
bilaga 2 får användas i livsmedel i avvaktan på att en förteckning över god-
kända primärprodukter upprättas enligt Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 2065/2003 av den 10 november 2003 om rökaromer som 
används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel2. 

                                                 
1 Förordningen omtryckt 1990:310. Senaste lydelse av 55 § 1998:133. 
2 EUT L 209, 26.11.2003, s. 1, Celex 303R2065. 
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_______________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de utkommer från trycket. 
 
 
 
INGER ANDERSSON 
 
 
 
  Susanne Carlsson 
  (Regelavdelningen) 
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Bilaga 13 
 (till SLVFS 1993:34) 

Förteckning över livsmedelsgrupper i vilka rökaromer får 
användas 
 Uppdelningen i livsmedelsgrupper anknyter till indelningen i bilaga 1, 
avsnitt B, i Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 
1995:31) om livsmedelstillsatser. 

Se även Livsmedelsverkets föreskrifter om kakao- och chokladvaror, Livs-
medelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad m.m. och Livsmedels-
verkets föreskrifter om kaffeextrakt och cikoriaextrakt. 
 
 
8.2 Köttprodukter, hela eller i bitar 
 
8.3 Köttprodukter, finfördelade 
 
9.3 Beredda fiskvaror utom kylkonserver och helkonserver 
 
9.4 Fiskvaror, kylkonserv 
 
9.5 Fiskvaror, helkonserv 
 
12.6 Såser 
 
15 Snacks 
 
16.6 Snus och tuggtobak 
 

                                                 
3 Ändringen innebär att avsnitt A utgår ut bilagan. Denna innehåller därför endast det tidigare 
avsnittet B. 


