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COM(2016) 750 slutlig  

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 

definition, presentation och märkning av spritdrycker, 

användning av namn på spritdrycker i presentationen och 

märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska 

beteckningar för spritdrycker. 

 
Sammanfattning 

Nu gällande förordning på området är (EG) nr 110/2008 om definition, 

presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, 

spritdrycker mm. Kommissionen antog ett förslag till ny spritförordning den 1 

december 2016. Syftet är främst att anpassa reglerna till Fördraget om Europeiska 

Unionens funktionssätt (TEUF), särskilt när det gäller kommissionens möjligheter 

att besluta om ändringar i förordningen. Vidare har införts de ändringar som gjorts 

via kommissionens genomförandeförordningar efter ikraftträdandet av den 

nuvarande spritförordningen. Man har även gjort en del smärre tekniska ändringar 

samt försökt att öka läsbarheten. Reglerna om skyddade beteckningar för 

spritdrycker, särskilt när det gäller vilka förfaranden som ska tillämpas, har 

ändrats för att likna reglerna i (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar på 

jordbruksprodukter och livsmedel.  

 
Ändringar och nyheter i korthet  

Förordningens rättsliga grund har ändrats så att det utöver artikel 114.1 i TEUF 

numera även  hänvisar till artikel 43.2 i TEUF. Detta har skett i syfte att 

återspegla kravet på att etanolen som används i spritdrycker och andra 

alkoholhaltiga drycker måste framställas av jordbruksprodukter. Definitionen på 

framställning av spritdryck i artikel 2.1 ii) har ändrats så att andra livsmedel 

(istället för andra drycker) kan tillsättas vid framställningen en spritdryck. 

Kategorierna av spritdrycker har fått en ändrad indelning i avdelning I och II. 

Kategorierna 1-47 återfinns i avdelning I och avdelning II utgörs av övriga 

spritdrycker som inte passar in i någon kategori. 

Reglerna om försäljningsbeteckningar, sammansatta beteckningar och 

hänvisningar samt om presentation och märkning av blandningar i artikel 8-10 har 
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fått en ny indelning med hänvisningar till kategorier i avdelning I och avdelning 

II. 

Reglerna om försäljningsbeteckningar har specificerats närmare så att namnen på 

försäljningsbeteckningarna tillsammans med ordet smak eller liknande, endast får 

användas för aromer som imiterar en spritdryck eller för livsmedel som inte är 

drycker. Geografiska beteckningar får inte användas för att beskriva aromer. 

En ny artikel 12 har förts in som reglerar att om ursprung anges för en spritdryck 

ska det ske i enlighet med artikel 60 i (EU) nr 952/2013 (Tullkodex). Det ska inte 

vara obligatoriskt att ange ursprung för ingredienser. Tidigare definition på 

tillverkningsort i bilaga I är borttagen. 

Reglerna om språk för märkning av spritdrycker har förenklats genom att man 

istället hänvisar till horisontella regler. Ord i kursiverad stil och geografiska 

beteckningar får liksom tidigare inte översättas. 

Skyddet av geografiska beteckningar mot obehörigt bruk, har utökats till att även 

omfatta tjänster. 

Lagringsperiod får endast anges när den refererar till den yngsta 

alkoholkomponenten och detta har kompletterats med att lagringen ska ske under 

övervakning av skattemyndigheterna eller under tillsyn som ger likvärdiga 

garantier.  

Rörande geografiska beteckningar ersätts befintliga förfaranden för handläggning 

av geografiska beteckningar på spritdrycksområdet med nya förfaranden som 

bygger på de mer omfattande förfarandena för jordbruksprodukter och livsmedel. 

Förslaget innehåller även bestämmelser om gemensam ansökan och invändning 

liknande kommissionens förordningar (EU) nr 664/2014 och (EU) nr 668/2014. 

Bilaga III som innehåller namnen på skyddade geografiska beteckningar på 

spritdrycker ersätts av en elektronisk databas. I artikel 22 har en ny regel om 

nationellt skydd införts att medlemsstaterna får bevilja nationellt skydd från och 

med när en ansökan om att skydda ett namn kom in till kommissionen. 

Ett namn får inte skyddas om inte produktionen eller de produktionssteg som är 

obligatoriska för den relevanta kategorin spritdryck, inte sker i det berörda 

geografiska området. Krav på produktspecifikationen för en geografisk 

beteckning har ändrats, så att när det är lämpligt, uppgifter om förpackning i det 

fall den ansökande gruppen fastställer och ger tillräcklig produktspecifik 

motivation till att förpackningen ska ske i det avgränsade geografiska området i 

syfte att trygga kvaliteten eller säkerställa ursprung eller kontroll, med beaktande 

av unionsrätten, särskilt om den fria rörligheten för varor och det fria 

tillhandahållandet av tjänster. 

Angående medlemsstaternas egen lagstiftning anges liksom tidigare att man inte 

får förbjuda eller begränsa import, försäljning, eller konsumtion av spritdrycker 
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som är förenliga med förordningen. Det finns en minimigräns för alkoholhalt för 

spritdrycker på 15 % vol, men det finns ingen övre gräns.  

Medlemsstaterna ska utföra riskbaserad kontroll på marknaden av användningen 

av skyddade namn på spritdrycker och föras in i ett separat avsnitt av den fleråriga 

nationella kontrollplanen. 

Bilaga I har ändrats genom att en del definitioner flyttas över i artikeldelen. 

Definitionen på tillsats av vatten har modifierats. 

Bilaga II har anpassats genom att ändringar som beslutats av kommissionen i 

tillämpningsförordningar har förts in. En ändring rörande ordet traditionell för 

rom, som numera kursiverats, och får därmed inte översättas har förts in. 

Bilaga III har tagits bort och namnen på skyddade beteckningar för sprit kommer 

att finnas i ett elektroniskt register. 

 

Förslaget anger att kommissionen ska bemyndigas att anta delegerade akter 

avseende: 

 

 ändringar av tekniska definitioner i bilaga I, och 
 ändring av kraven för kategorier och övriga spritdrycker, 

för att tillgodose påvisade behov på grund av förändringar i efterfrågemönster, 

tekniska framsteg, internationella standarder eller produktinnovation. 

 införande av nya produktkategorier (under vissa villkor), 
 i undantagsfall göra undantag från tekniska krav i bilaga I och krav på 

kategorier av spritdrycker och övriga spritdrycker i bilaga II om det 
krävs i exportlandets lagstiftning. 

 ändringar av märkningsbestämmelserna för spritdrycker när det gäller 
sammansatta beteckningar eller hänvisningar, 

 ändringar av bestämmelserna om presentation och märkning av 
blandningar 

 uppdateringar och kompletteringar av EU:s referensmetoder för analys 
av spritdrycker, 

 undantag när det gäller hur man anger lagringsperiod i märkningen, 
 i undantagsfall ge undantag från bestämmelserna om märkning och 

presentation om det krävs i exportlandets lagstiftning. 
 ytterligare kriterier för avgränsning av ett geografiskt område, 
 ytterligare begränsningar och undantag för framställning inom det 

avgränsade området, 
 föreskriva villkor i syfte att garantera produktkvalitet och spårbarhet 

rörande krav i produktspecifikationerna om förpackning eller särskilda 
märkningsbestämmelser, 

 reglering i vilka fall en enskild producent får ansöka om skydd av en 
geografisk beteckning, 

 reglering rörande krav för inledande nationella förfaranden, 
kommissionens granskning, invändningsförfarande och avregistrering av 
skyddade geografiska beteckningar. 
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 begränsning av uppgifter i ansökan för att undvika för långa 
ansökningar, 

 tillfälliga ändringar av produktspecifikationer, i vissa fall som erkänts av 
offentliga myndigheter, på grund av obligatoriska sanitära eller 
fytosanitära åtgärder, naturkatastrofer, ogynnsamma 
väderförhållhållanden. 

 lämpliga åtgärder som medlemsstaterna ska vidta för att förhindra 
olovlig användning av geografiska beteckningar, 

 livsmedelsföretagares meddelanden till behöriga myndigheter, 
 information som medlemsstaterna ska utbyta för tillämpningen av 

förordningen och 
 att under tre år från att förordningen börjar tillämpas, anta åtgärder som 

ändrar eller avviker från den för att underlätta övergången. 
 

Förslaget anger att kommissionen ska bemyndigas att anta genomförandeakter 

med tillämpning av granskningsförfarandet:  

 

 villkor för användning av EU-logotypen för geografiska beteckningar i 
presentation och märkning av spritdrycker, 

 bestämmelser om villkoren för att nämna ursprungsland på etiketten, 
 indragning av skyddet för befintliga geografiska beteckningar på 

spritdrycker som är skyddade i dagsläget, om de inte uppfyller kraven 
enligt definitionen i artikel 2.1.6 i förslaget,  

  krav på vilken utformning och information om sambandet mellan det 
geografiska området och slutprodukten som ska finnas i 
produktspecifikationen, 

 förfarande, utformning och framställan av ansökningar och 
invändningar, 

 utformning och framställan av ansökningar om ändring 
 förfarande och utformning av avregistreringsförfarandet 
 medlemsstaternas kontroller och verifieringar inklusive provtagning och 
 nya metoder för informationsutbyte. 
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