Handläggare: Rikard Åsgård, Astma- och Allergiförbundet

Remissvar från Astma- och Allergiförbundet på revidering av:
Livsmedelsverkets vägledning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om
tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna och Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4)
om livsmedelsinformation.

Astma- och Allergiförbundet godkänner ändringarna i vägledningen, men vill framföra nedanstående synpunkter
som behöver uppmärksammas och framföras till EU:

3.21.2.1 Om ”kan innehålla spår av”-märkning används, ska då allergener användas även där?
Kravet om att allergener ska framhävas gäller den obligatoriska ingrediensförteckningen, inte för frivilliga uppgifter.
Den som t ex. märker en produkt med ”kan innehålla spår av nötter” måste alltså inte framhäva ”nötter” på det sätt
som krävs då nötter och produkter som härrör från nötter anges i en ingrediensförteckning. I artikel 36.2 står det att
frivilliga märkningsuppgifter inte får vara vilseledande enligt vad som anges i artikel 7, att informationen inte får
vara tvetydig eller förvillande för konsumenten samt att den i förekommande fall ska vara grundad på relevanta
vetenskapliga uppgifter.
Bedömning av om ”kan innehålla spår av”-märkning och annan frivillig märkning uppfyller lagstiftningens krav,
måste göras från fall till fall. Ett framhävande av allergener i ”kan innehålla spår av”-märkning borde ytterst sällan
strida mot de krav som gäller frivillig märkning. Det innebär att det i de allra flesta fall går bra att framhäva
allergener utan att det blir otydligt för konsumenterna
Astma- och Allergiförbundets svar:
Astma- och Allergiförbundet anser det mycket viktigt att märkningen ”kan innehålla spår av” regleras, då det visat
sig att förpackningar som har märkningen lika ofta innehåller allergenet som att de inte gör det. Märkningen är
därför inte till hjälp för konsumenter med allergi- eller överkänslighet mot olika allergen. Astma- och
Allergiförbundet vill istället ersätta märkningen med relevanta gränsvärden som tas fram, samt framhålla fördelarna
med märkningen ”Fri från”.
Medan märkningen ”kan innehålla spår av” finns kvar bör texten användas. Om producenten väljer att inte särskilja
allergenet i ingrediensförteckningen vid märkningen ”kan innehålla spår av”, så kan det uppfattas som att
produkten inte innehåller allergenet och att produkten därför inte behöver undvikas av konsumenter med allergieller överkänslighet mot ämnet. Skriver producenten ut allergenet i ingrediensförteckningen, vid märkningen ”kan
innehålla spår av”, så tydliggörs risken för konsumenter med allergi- eller överkänslighet mot ämnet.

BESÖKSADRESS: Rosenlundsgatan 52, 118 63 Stockholm POSTADRESS: Box 17069, 104 62 Stockholm
TELEFON 08-506 28 200. TELEFAX 08-506 28 249
ORG.NR 802005-7512 , PG 1875-4
MAIL: info@astmaoallergiforbundet.se
www.astmaoallergiforbundet.se

3.7.1 Artikel 7.1 a Det som är utmärkande för livsmedlet
Inslagna folierade godisbitar som saluförs i lösvikt ska inte betraktas som färdigförpackade livsmedel.
Inslagningspappret/folien bör betraktas som ett skyddande hölje som används för att bitarna inte ska kladda ihop.
Astma- och Allergiförbundets svar:
Astma- och Allergiförbundet anser att inslagna folierade godisbitar som saluförs i lösvikt inte betraktas som
färdigförpackade livsmedel, och därför inte behöver ha ingrediensförteckning på varje godisbit. Däremot bör det
tydligt framgå i vägledningen att i sådana fall så har handlaren ansvaret för att upprätta bra rutiner för att
informationen ska finnas i nära anslutning till godisbitarna och lättillgänglig för personalen i butiken samt för
konsumenten, att tas fram vid förfrågan om innehållet.

3.8.3 Artikel 8.3 Livsmedelsföretagare som inte påverkar livsmedelsinformation
Exempel:
På en bensinstation säljs färdigförpackade livsmedel. Butiksansvarig noterar att ett färdigförpackat livsmedel saknar
märkning med ingrediensförteckning. Butiken ansvarar för att livsmedlet inte släpps ut på marknaden.
Astma- och Allergiförbundets svar:
Astma- och Allergiförbundet anser att exemplet är bra formulerat men undrar vad som händer då butiksansvarig
inte bryr sig och ändå säljer livsmedlet? Är det för butiksägare tydliggjort vilka konsekvenser, för såväl kund som
företag, som följer på ett felaktigt agerande så man förstår vikten av att följa rekommendationen?
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Vänliga hälsningar,
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