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beslutade den 9 december 2004. 

 Med stöd av 15 och 19 §§ livsmedelsförordningen (1971:807)1 samt 26 § 
förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer 
föreskriver2 Livsmedelsverket ifråga om verkets föreskrifter (LIVSFS 
2003:2) om material och produkter avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel  
 dels att 1 kap. 5-9 §§ skall upphöra att gälla, 
 dels att 1 kap. 1-4 §§ samt 3 kap. 2 och 4 §§ skall ha följande lydelse.  
 

1 kap. Allmänna bestämmelser 
1 §  Dessa föreskrifter kompletterar bestämmelserna i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om 
material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om 
upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG3.  
 Föreskrifterna gäller material och produkter som anges i artikel 1.2 i 
förordning (EG) 1935/2004 med de begränsningar som framgår av artikel 1.3 
i samma förordning. 
 
2 §  Allmänna krav på material och produkter avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel finns i artikel 3 i förordning (EG) nr 1935/2004. 

                                                 
1 Förordningen omtryckt 1990:310. Senaste lydelse av 15 § 1993:1376 och 19 § 2000:695.  
2 Jfr kommissionens direktiv 2004/13/EG om ändring av direktiv 2002/16/EG om användning av 
vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT 
L 27, 30.1.2004, s. 46, Celex 32004L0013).  
3 EUT L 338, 13.11.2004, s. 4, Celex 32004R1935.  
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3 §  Endast sådana material och produkter som uppfyller kraven i förordning 
(EG) nr 1935/2004 och i förekommande fall de särskilt föreskrivna kraven i 
dessa föreskrifter får importeras eller saluhållas. 
 
4 §  Bestämmelser om märkning av material och produkter avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel finns i artikel 15 i förordning (EG) nr 
1935/2004. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 kap. Användning av vissa epoxiderivat 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2 §  Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte containrar eller lagringstankar 
med en kapacitet på mer än 10 000 liter eller rör som hör till eller är 
kopplade till dessa och som är täckta med särskilda ytbeläggningar som 
kallas ”kraftiga beläggningar”. 
 Bestämmelserna i 4, 5 och 6 §§ gäller inte de material och produkter som 
avses i 3 § b och c, som kommit i kontakt med livsmedel före den 1 mars 
2003. Dessa material och produkter får saluhållas, under förutsättning att 
datum för fyllning anges på materialen och produkterna. Datum för fyllning 
får dock ersättas av annan märkning, förutsatt att denna märkning gör det 
möjligt att fastställa datum för fyllning. Uppgift om datum för fyllning skall 
på begäran lämnas till tillsynsmyndigheten.  
 Andra stycket skall gälla utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation 
av livsmedel samt om reklam för livsmedel4.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4 §  De material och produkter som anges i 1 § får inte avge de ämnen som 
anges i bilaga 7 i sådana mängder att de överskrider det gränsvärde som 
fastställs i den bilagan.  
 Användningen och/eller förekomsten av BADGE vid framställning av 
dessa material och produkter får bara fortsätta till den 31 december 2005. 
 

                                                 
4 EGT L 109, 6.5.2000, s. 29, Celex 32000L0013.  
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_____________ 
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de utkommer från trycket.  
 
 
 
INGER ANDERSSON 
 
 
 
  Susanne Carlsson 
  (Regelavdelningen) 


