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Område Strategisk utveckling och stöd
Juridiska avdelningen
Sofia Norlin

Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om fruktjuice
och fruktnektar
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 del II.3 i bilaga I till direktivet regleras tillåtna bearbetningsmetoder och ämnen.
Tillägget innebär att växtproteiner från vete, ärter och potatis får användas för klarning.
I och med att ändringen har beslutats genom en EU-förordning som är direkt tillämplig
kan detta tillägg enligt Livsmedelsverkets uppfattning tillämpas direkt av producenterna
utan att något genomförande i en svensk författning är nödvändigt. Att detta tillägg
utelämnas i Livsmedelsverkets föreskrifter om fruktjuice och fruktnektar riskerar dock att
skapa en otydlighet om vad som är tillåtna bearbetningsmetoder och ämnen eftersom
föreskrifterna i övrigt innehåller en uttömmande uppräkning. Livsmedelsverket anser
därför att tillägget om att växtproteiner från vete, ärter och potatis får användas för
klarning ska införas i föreskrifterna.
Den föreslagna ändringen syftar till en ökad tydlighet om vad som är tillåtna
bearbetningsmetoder och ämnen. Livsmedelsverket bedömer att ändringen inte har några
kostnadsmässiga eller andra negativa konsekvenser för dem som berörs. Eftersom det är
fråga om direkt tillämpliga EU-regler saknar Livsmedelsverket dessutom möjlighet att
påverka det sakliga innehållet. Av den anledningen bedömer Livsmedelsverket att det
saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning, se 5 § förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning.
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