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Utlåtande av rådet för bedömning av lagstiftningen om utkastet till regeringens
proposition till riksdagen med förslag till livsmedelslag och till ändring av vissa
lagar som har samband med den
Rådet anser att nuläget, målsättningen och de viktigaste förslagen i fråga om lagen beskrivs i
tillräcklig utsträckning i propositionsutkastet. Målgrupperna för lagen presenteras som sig bör,
och i utkastet lyfts också fram de aktörer som t.ex. anmälningsskyldigheten och tillsynsavgifterna inte gäller. Det är positivt att utkastet innehåller många numeriska bakgrundsuppgifter
och konsekvensbedömningar, vilka hjälper till att förstå nuläget och en hur stor ändring det är
fråga om. Utifrån utkastet till regeringsproposition får man en bra uppfattning om förslagens
konsekvenser för företagen. I utkastet framförs på ett föredömligt sätt de myndighetsresurser i
form av årsverken som för närvarande använts för livsmedelssäkerheten och hälsoskyddet. I utkastet beskrivs de observationer som gjorts under remissbehandlingen och de ändringar som
gjorts utifrån dem som sig bör.
De väsentligaste bristerna och utvecklingsobjekten i utkastet till proposition är följande:
i)
I utkastet till proposition behandlas inte olika alternativ för att nå målet, dvs. minska
regleringen och upprätthålla livsmedelssäkerheten. Utkastet till proposition bör behandla olika alternativ och klargöra på vilka grunder metoderna valts.
ii)
Utifrån utkastet till proposition är det svårt att bedöma i vilken utsträckning de föreslagna metoderna minskar regleringsbördan för företagen som helhet.
iii)
Konsekvensbedömningarna ger en ganska god allmän överblick över konsekvenserna,
men konsekvensbedömningarna skulle på flera ställen kunna kompletteras. Till exempel hur tillsynsavgifterna förhåller sig och vilken betydelse de har i relation till andra
kontroll-, anmälnings- och handläggningsavgifter samt skyldigheter skulle kunna preciseras ytterligare för att ge en mer heltäckande bild.
iv)
Utifrån propositionsutkastet skulle det totala antalet nya tillsynsavgifter ungefär tredubblas jämfört med nuläget. I utkastet bör det behandlas hur tillsynsavgiften ska
påföras företag av olika storleksklass och särskilt små företag.
Rådet anser att utkastet till regeringens proposition delvis följer anvisningarna för konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.
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