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Område Strategisk utveckling och stöd
Juridiska avdelningen

Remissammanställning till förslag om föreskrifter om ändring i
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:18) om fruktjuice
och fruktnektar
1. Förslag
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:18) om fruktjuice och fruktnektar
genomför rådets direktiv 2001/112/EG av den 20 december 2001 om fruktjuice och vissa
liknande produkter avsedda som livsmedel. Genom kommissionens delegerade
förordning (EU) nr 1040/2014 av den 25 juli 2014 om ändring av rådets direktiv
2001/112/EG om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel i syfte
att anpassa bilaga I till de tekniska framstegen har det gjorts ett tillägg i del II.3 i bilaga I
till direktivet. I och med att ändringen har beslutats genom en EU-förordning som är
direkt tillämplig kan regeln tillämpas utan genomförande. För tydlighetens skull införs
dock ändringen i föreskriften då ändringen utgör en del av en i övrigt uttömmande lista.
2. Remissbehandling m.m.
Förslag till föreskrifter och en promemoria som beskriver bakgrunden remitterades till
totalt 27 företag, branschorganisationer och myndigheter. Remissen lades även ut för
öppen konsultation på www.livsmedelsverket.se. 7 remissinstanser har svarat.
3. Sammanställning av remissinstansernas synpunkter
Konkurrensverket, Konsumentverket och Svensk Dagligvaruhandel har inga synpunkter
på förslaget.
Sveriges kommuner och regioner och Regelrådet avstår från att yttra sig.
Astma- och Allergiförbundet påpekar att det är viktigt ur allergihänsyn att proteiner från
vete och ärter inte finns kvar i slutprodukten. Om de är kvar så måste det märkas ut i
ingrediensförteckningen. Livsmedelsverket bör informera livsmedelsbranschen om
ändringen, hur den ska hanteras och påpeka riskerna. Det bör specificeras vilka proteiner
som omfattas.
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Kommerskollegium bedömer att förslaget inte behöver anmälas till kollegiet enligt
förordning (1994:2029) om tekniska regler eftersom det är ett införlivande av EU-regler
utan nationella särregler. Kollegiet bedömer vidare att förslaget inte heller behöver
anmälas enligt förordning (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden.
Kontaktpersoner vid Livsmedelsverket
Elin Häggqvist, chefsjurist, 018-17 53 67
Sofia Norlin, jurist, 018-17 43 34

