Formulär för underrättelse enligt 6 § förordningen (1994:2029) till
Kommerskollegium för anmälan av tekniska regler enligt direktiv (EU)
2015/1535 samt WTO:s TBT- och SPS-avtal

Instruktion
Formuläret ska fyllas i elektroniskt, de grå rutorna expanderar.1 Formuläret kan laddas ned från
Kommerskollegiums webbplats, www.kommers.se/anmalan9834
Ifyllt formulär och det anmälningspliktiga regelförslaget samt eventuella övriga bilagor överförs till
registrator@kommers.se.
Myndigheternas skyldigheter framgår av förordningen (1994:2029) om tekniska regler och av
Kommerskollegiums föreskrifter (KFS 2008:1) om tekniska regler.
Kontaktuppgifter
Myndighet:
Livsmedelsverket
Adress:
Hamnesplanaden 5, 753 19 Uppsala
Ansvarig handläggare:
Gabriella Modin

Telefon:
018-175394

E-postadress:
gabriella.modin@slv.se

Anmälningspliktigt regelförslag
Regelförslagets svenska titel:
Regelförslagets engelska titel (endast om anmälan
Livsmedelsverkets föreskrifter om berikning av vissa även avser WTO:s TBT- eller SPS-avtal):
livsmedel
Regelförslaget har försetts med en fullständig hänvisning till direktiv (EU) 2015/1535 enligt 18 a §
författningssamlingsförordningen (1976:725).1 Anmälan avser att uppfylla förfarandekraven i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av
vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel.
Planerad tidpunkt för beslut: 24 oktober 2016
Regelförslaget gäller följande varor eller informationssamhällets tjänster:
Svenska: konsumtionsmjölk, vegetabiliska och laktosfria produkter och som är avsedda att användas som
alternativ till konsumtionsmjölk, fermenterad mjölk, vegetabiliska produkter som är avsedda att användas som
alternativ till fermenterad mjölk, margarin, matfettsblandningar, flytande produkter och produkter med andra
fetthalter vilka i övrigt motsvarar margarin eller matfettsblandningar.
Engelska (endast om anmälan även avser WTO:s TBT- eller SPS-avtal):
Kommerskollegium rekommenderar följande lydelse: ”Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9
september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för
informationssamhällets tjänster.”
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Regelförslagets huvudinnehåll, högst 20 rader:
Svenska: Obligatoriska krav på berikning enligt följande för livsmedel som är avsedda att användas av
slutkonsumenter eller storhushåll.
Konsumtionsmjölk, motsvarande laktosfria och vegetabiliska produkter – 0,95–1,10 mikrogram vitamin D per
100 gram.
Fermenterade produkter samt motsvarande vegetabiliska produkter: 0,75–1,10 mikrogram vitamin D per 100
gram (omfattar även smaksatta produkter).
Margarin och matfettsblandningar samt flytande varianter: 19,5–21,0 mikrogram vitamin D per 100 gram.
Undantag för produkter som har släppts på marknaden eller producerats i annat EU-land; för produkter som
producerats i Sverige, men som är avsedda för utländsk marknad; för produkter med ett högre vitamininnehåll
till följd av ett Novel food-godkännande; för småskalig verksamhet. Även möjlighet att få dispens.
Engelska (endast om anmälan även avser WTO:s TBT- eller SPS-avtal):
Regelförslagets syfte, högst tio rader:
Svenska: Livsmedelsverkets matvaneundersökningar har visat att intaget av vitamin D i delar av befolkningen
ligger på en för låg nivå. Genom föreslagna föreskrifter utökas därför de nu gällande obligatoriska
berikningskraven. Syftet är att öka halten av vitamin D i blodet i befolkningen från en relativt låg medelnivå
till en högre medelnivå, vilket bedöms vara av signifikant positiv betydelse för folkhälsan i Sverige.
Engelska (endast om anmälan även avser WTO:s TBT- eller SPS-avtal):
Regelförslaget innehåller klausul(er) om ömsesidigt erkännande.

Ja

Nej

Om ja, ange paragraf(er) som innehåller klausul(er) om ömsesidigt erkännande: 7 §
Om nej, ange orsaken härför:
Regelförslaget berör område där det finns EU-rättsakter.

Ja

Nej

Om ja, ange rättsakter: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december
2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel.
Om ja, ange vilka bestämmelser i regelförslaget som är svenska särregler:1–8§§
Regelförslaget motsvarar helt internationell eller europeisk standard. (Se 4 § förordningen)

Ja

Nej

Om ja, hänvisning till standarden:
Regelförslaget avviker från antagna eller föreslagna internationella eller europeiska standarder.

Ja

Nej

Om ja, ange skälen härför (Se 8 § förordningen):
Underrättelsen avser brådskande beslut enligt 18 § förordningen

Ja

Nej

Om ja, ange orsak till brådskande beslut:

Bilagor
Regelförslaget
Konsekvensutredning enligt förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244). (Ska
alltid bifogas)

Bakomliggande lagar och andra föreskrifter bifogas elektroniskt. (Ska bifogas om de är nödvändiga för att
förstå effekterna av regelförslaget.)
Svensk titel:
Tidigare anmäld.

Ja

Nej

Om ja ange anmälningsnummer:

Uppgifter enligt 4 § Kommerskollegiums föreskrifter bifogas. (Ska bifogas om anmälan avser kemiska
ämnen, preparat eller produkter.)

