
Kort guide för att svara på EU:s samråd

Food labelling - revision of rules on information provided to 
consumers for alcoholic beverages



Vad gäller frågan?

EU gör just nu en översyn av reglerna kring märkningen av 

alkoholprodukter. Översynen gäller främst om 

alkoholprodukter framåt ska skriva ut närings- och 

kalorivärden samt ingrediensförteckningar på sina etiketter. 

För tillfället har alkoholprodukter i EU ett undantag från den 

så kallade FIC-regleringen som anger att livsmedel måste 

skriva ut dessa värden på sina etiketter. 

En stor konfliktlinje i frågan är om all märkning ska ske på 

etiketterna, eller om industrin ska få möjlighet att istället 

skriva ut detta online genom att inkludera QR-koder på 

etiketterna. 

Det är viktigt att alkoholprodukter måste informera om dessa 

värden på etiketten. Ett undantag från detta skulle vara ett 

sätt för industrin att slippa samma märkningskrav som finns 

på alla andra dryckesprodukter i EU.

Kommissionen förväntas, efter översynen, presentera en ny 

reglering på området i slutet av 2022.



Hur svarar vi?

Gå in på följande länk för att hitta till samrådet

Scrolla ner till "respond to this questionnare"

Logga därefter in, om ni har fyllt i ett samråd tidigare

är det bara att logga in med samma uppgifter igen.

Om ni inte tidigare besvarat ett samråd går det smidigt 

att skapa en ny användare, antingen genom sitt 

Facebook eller Google-konto, alternativt med sin mail.

Efter att ni fyllt i de allmänna uppgifter kommer ni se 

de alkoholrelaterade frågorna vilket är fråga 6-9 i 

enkäten. 

Vad är ett samråd?

EU begär åsikter från medborgare, 

civilsamhällesorganisationer och andra intressenter 

Det här är därför en möjlighet för er att tycka 

till om hur ni anser att den här regleringen 

ska se ut i framtiden

Nedan följer lite exempelsvar för inspiration

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13028-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers-for-alcoholic-beverages/public-consultation_en








Ett förslag på den öppna frågan för inspiration. 
 

Skriv gärna om med egna ord!


