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Om: Andragende 0846/2011 af Avvocati Giuseppe Giacomini, Stefano Cresta og 
Sergio Maradei, italienske statsborgere, for forbrugerorganisationen Assoutenti, 
om korrekt etikettering af alkoholiske drikke

1. Sammendrag

Andragerne, som repræsenterer en forbrugerorganisation, gør opmærksom på, at indtagelsen 
af alkoholiske drikke kan medføre alvorlige sygdomme og føre til afhængighed i tilfælde af 
misbrug. I denne forbindelse anmoder man om, at der indføres europæiske regler om passende 
forbrugeroplysning på etiketterne på alkoholiske drikke.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Andrageren henviser til en række undersøgelser, som påviser, at alkoholholdige drikke har 
en negativ indvirkning på helbredet, og at alkohol kan føre til særlige typer af kræft uanset 
indtagelsens omfang. Andrageren mener derfor, at EU-lovgivningen bør indføre regler om 
etikettering af alkoholholdige drikke, som præcist og klart advarer forbrugerne.

Andrageren beklager ligeledes, at der ikke er vedtaget særlige regler om etikettering af 
alkoholholdige drikke som fastsat i artikel 6, stk. 3, i direktiv 2000/13/EF. Andrageren hævder 
endvidere, at Kommissionen ikke har afhjulpet det retlige tomrum i forbindelse med forslag 
til forordning om fødevareinformation til forbrugerne.
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Kommissionens bemærkninger

Kommissionen prioriterer beskyttelsen af forbrugernes sundhed højt. Forbrugerne skal derfor 
modtage passende information, således at de kan træffe et informeret valg af fødevarer.

Direktiv 2000/13/EF1 fastsætter horisontale regler for de angivelser, der skal forekomme i 
mærkningen af fødevarer, herunder alkoholholdige drikke. Mærkningen af fødevarer skal 
derfor indeholde særlige oplysninger i henhold til direktivets artikel 3. Artikel 9, stk. 5, tager 
dog forbehold for visse alkoholholdige drikke, idet der ikke kræves anførelse af 
holdbarhedsdatoen for vine, hedvine, mousserende vine, aperitifvine og lignende produkter, 
der er fremstillet af druer, druemost eller andre frugter samt drikkevarer med et 
alkoholindhold på 10 volumenprocent eller derover.

Alkoholholdige drikke skal principielt indeholde en mærkning af ingredienserne. Det fremgår 
af artikel 6, stk. 3, i direktiv 2000/13/EF, at der skal vedtages regler på dette område. 
Andrageren hævder imidlertid, at den manglende vedtagelse af sådanne regler vanskeliggør 
gennemførelsen af dette princip. Kommissionen har tre gange fremsat et forslag til Rådet (i 
1982, 1991 og 1997) vedrørende regler om mærkning af ingredienser i alkoholholdige drikke. 
Det har desværre ikke været muligt for Europa-Parlamentet og Rådet at nå til enighed.

Det skal dog nævnes, at angivelsen af ingredienser i alkoholholdige drikke er obligatorisk, 
hvis de er opført på listen i bilag IIIa (allergener) i direktiv 2000/13/EF.

Hvad angår angivelsen af ingredienser i alkoholholdige drikke, har Kommissionen med sit 
forslag til forordning om fødevareinformation til forbrugerne2 forsøgt at forbedre og præcisere 
det eksisterende retlige tomrum. For at tage hensyn til forbrugernes behov for information 
fastsætter forslaget, at alkoholholdige blandede drikkevarer såsom alkoholsodavand skal 
forsynes med oplysninger om ingredienserne. I lyset af de særlige karakteristika ved vin, 
spiritus og øl og i betragtning af behovet for at sikre en konsekvent og sammenhængende 
tilgang inden for denne sektor var det forudset, at Kommissionen ville rapportere om status 
for så vidt angår EU-lovgivningen om mærkning af ingredienser og næringsdeklarationer, 
således at der kunne træffes foranstaltninger på dette område.

De efterfølgende drøftelser i Rådet og Europa-Parlamentet støttede imidlertid ikke 
Kommissionens politiske linje. Europa-Parlamentet ønskede, at alle alkoholholdige drikke 
blev undtaget fra reglerne om mærkning af ingredienser og næringsdeklarationer. Rådet 
opfordrede til, at der blev indført en undtagelse for vin, spiritus og øl samt lignende produkter, 
og til inden for fem år at fremlægge en rapport om mærkning af disse produkter. Det seneste 
kompromis, der er indgået på dette område, var at fastholde mærkningsundtagelsen for alle 
alkoholholdige drikke. Kommissionen skulle inden for tre år fremlægge en rapport om 
mærkningskrav for sådanne produkter for så vidt angår ingrediensliste samt beslutte, om 
alkoholholdige drikke fremover skal indeholde ernæringsoplysninger, herunder oplysninger 
om energiværdi.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for 
sådanne levnedsmidler, EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.
2 KOM(2008)0040.



CM\892912DA.doc 3/3 PE483.592v01-00

DA

I forbindelse med revisionen af EU's nuværende lovgivningsramme om fødevareinformation 
til forbrugerne drøftede man ikke muligheden for at anvende advarselsmærker på 
alkoholholdige drikke. På trods af de alkoholrelaterede skader, der fremhæves i forbindelse 
med den frivillige mærkningsordning, indfører den nye forordning (EU) nr. 1169/20111 ingen 
bestemmelser i den henseende. Medlemsstaterne har imidlertid mulighed for at indføre 
sådanne advarsler i forbindelse med de nationale bestemmelser, hvilket bl.a. kan ske af 
hensyn til folkesundheden. Kommissionen skal vurdere foreneligheden med 
fællesskabslovgivningen fra sag til sag. Forordning (EU) nr. 1169/2011 opfordrer ligeledes 
Kommissionen til at indføre særlige bestemmelser vedrørende alkoholholdige drikke inden 
for rammerne af rapporten om mærkning af alkoholholdige drikke. Kommissionen opfordres 
endvidere til at tage hensyn til den offentlige bekymring over alkoholrelaterede skader, 
navnlig for unge og sårbare forbrugere.

Endelig bør det nævnes, at EU's strategi, der skal hjælpe medlemsstaterne med at begrænse 
alkoholrelaterede skader, prioriterer information om, undervisning i og bevidstgørelse om 
virkningen af skadeligt og farligt alkoholforbrug. Kommissionen opfordrer 
alkoholproducenterne til frivilligt at mærke alkoholholdige drikke og dermed informere 
forbrugerne om de forbundne risici. Nogle producenter har valgt at advare om risici i relation 
til graviditet, hvilket er obligatorisk i Frankrig. Denne praksis kan bidrage til en ensartet og 
konsekvent tilgang til drikkevarer i medlemsstaterne.

Konklusion

I lyset af den seneste lovgivning om mærkning af fødevarer agter Kommissionen at undersøge 
oplysningskravene vedrørende alkoholholdige drikke yderligere. Efter høring af de berørte 
parter og medlemsstaterne vil Kommissionen fremlægge en rapport den 13. december 2014, 
som, hvis det er hensigtsmæssigt, vil blive ledsaget af lovgivningsmæssige foranstaltninger, 
der fastsætter særlige mærkningskrav for førnævnte produkter. Kommissionen vil tage 
behørigt hensyn til alle tilgængelige undersøgelser og oplysninger, herunder andragerens 
oplysninger."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne, EUT L 
304 af 22.11.2011.


