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Remissammanställning till förslag om ändringar av
Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation
1. Förslag
Livsmedelsverket föreslår att Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om
livsmedelsinformation ändras på följande sätt.









Lydelsen i 14 § första stycket LIVSFS 2014:4 bör ändras så att det framgår att
enbart produkter som är avsedda att släppas ut på den svenska marknaden
omfattas av anmälningskravet.
Hänvisningen i 14 § andra stycket till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS
2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring bör tas bort.
Lydelsen i 15 § LIVSFS 2014:4 bör ändras så att det framgår att anmälan ska
göras av den som för in eller importerar livsmedlet till den svenska marknaden,
om den företagare i vars namn eller firmanamn livsmedlet saluförs inte är
etablerad i Sverige. Av bestämmelsen bör också framgå att namn och
adressuppgifter för den som för in eller importerar livsmedlet ska anges, om det
är denne som gör anmälan.
Lydelsen i 16 § bör ändras på så sätt att det anges att ändringar av uppgifter i 15 §
andra stycket 2 och 3 ska meddelas till Livsmedelsverket senast när livsmedlet,
med ändringen, släpps ut på den svenska marknaden för första gången.
Slutligen bör en övergångsbestämmelse införas av vilken det framgår att den
gamla lydelsen av 14 § andra stycket alltjämt ska gälla för
modersmjölksersättning och tillskottsnäring som framställs av hydrolyserade
proteiner till och med den 21 februari 2021.

2. Remissbehandling m.m.
Förslag till föreskrifter och en promemoria som beskriver bakgrunden och innehåller en
konsekvensanalys remitterades till totalt 50 företag, branschorganisationer och
myndigheter. Remissen lades även ut för öppen konsultation på
www.livsmedelsverket.se. 12 remissinstanser har svarat.
3. Sammanställning av remissinstansernas yttranden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun och Regelrådet avstår från att yttra sig
över remissen.
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Läkemedelsverket har inget att invända mot förslaget.
Kommerskollegium bedömer att det remitterade förslaget är anmälningspliktigt enligt
förordningen (1994:2029) om tekniska regler under förutsättning att det på ett väsentligt
sätt kan påverka de aktuella produkternas sammansättning, natur eller saluföring.
Kollegiet överlåter väsentlighetsbedömningen till Livsmedelsverket.
Kommerskollegium bedömer att det remitterade förslaget inte behöver anmälas till WTO
eftersom det inte innehåller några tekniska föreskrifter i TBT-avtalets mening. Förslaget
är inte heller anmälningspliktigt enligt förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre
marknaden eftersom det inte innehåller några nya eller förändrade krav på
tjänsteverksamhet.
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor, Miljöförvaltningen i Göteborgs stad,
Miljöförvaltningen i Malmö stad, Miljöförvaltningen i Stockholms stad, Svensk
Dagligvaruhandel, Miljönämnden i Helsingborg och Folkhälsomyndigheten tillstyrker
förslaget.
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i Solna stad tillstyrker förslaget med vissa undantag.
Nämnden anser att ändringen i 14 § ska innehålla ordet ”ska” istället för ”är avsedda att”.
Nämnden ser vidare inte hur den föreslagna ändringen i 16 § ska bidra till att tydliggöra
på vilken marknad bestämmelsen avser och tillägger att det inte är livsmedlet som har
ändrats.
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