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Remissammanställning till förslag om ändringar av
Livsmedelsverkets föreskrifter med anledning av en ny EUförordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring
1. Förslag
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och
tillskottsnäring genomför bestämmelserna i kommissionens direktiv 2006/141/EG av den
22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring. På grund av att
direktivet i stora delar har upphört att gälla och ersatts av kommissionens delegerade
förordning (EU) 2016/127 av den 25 september 2015 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda
sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring
och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn, ska LIVSFS
2008:2 upphävas. En övergångsbestämmelse föreslås införas i vilken det anges att de
upphävda bestämmelserna i LIVSFS 2008:2 ska tillämpas för produkter som framställs av
hydrolyserade proteiner t.o.m. den 21 februari 2021.
Bestämmelser om anmälan av modersmjölksersättning och viss tillskottsnäring i enlighet
med förordning (EU) 2016/127 föreslås införas i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS
2019:1) om livsmedel avsedda för särskilda grupper. Vidare föreslås bl.a. bestämmelser
om att anmälan ska göras till Livsmedelsverket av den livsmedelsföretagare som släpper
ut produkten på marknaden i Sverige föras in i dessa föreskrifter.
Övergångsbestämmelser föreslås också av vilka det framgår att föreskrifterna ska gälla
för produkter som framställs av hydrolyserade proteiner först fr.o.m. den 22 januari 2021.
2. Remissbehandling m.m.
Förslag till föreskrifter och en promemoria som beskriver bakgrunden och innehåller en
konsekvensanalys remitterades till totalt 30 företag, branschorganisationer och
myndigheter. Remissen lades även ut för öppen konsultation på
www.livsmedelsverket.se. 16 remissinstanser har svarat.
3. Sammanställning av remissinstansernas yttranden
Famna, Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala, Regelrådet och Sveriges kommuner
och landsting avstår från att yttra sig över remissen.
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Konkurrensverket, Konsumentverket, Socialstyrelsen och Svensk Dagligvaruhandel har
inga synpunkter på förslaget.
Kommerskollegium har inga generella synpunkter på förslaget och bedömer att
Livsmedelsverket inte behöver anmäla förslaget till kollegiet enligt förordning
(1994:2029) om tekniska regler samt förordning (2009:1078) om tjänster på den inre
marknaden.
Byggnads- och tillståndsnämnden i Sundbyberg, Folkhälsomyndigheten,
Miljöförvaltningen i Göteborgs stad, Miljöförvaltningen i Stockholms stad,
Miljöförvaltningen i Malmö stad, Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna stad och Södra
Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor tillstyrker förslaget.
Byggnads- och tillståndsnämnden i Sundbyberg och Miljö- och hälsoskyddsnämnden i
Solna stad anser därutöver att det ska finnas en databas för produkter som anmäls till
Livsmedelsverket, som kontrollmyndigheterna ska ha tillgång till.
Kontaktpersoner vid Livsmedelsverket
Elin Häggqvist, chefsjurist, 018-17 53 67
Rebecka Rynning, verksjurist, 018-17 57 69

