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Martina Görnebrand, Livsmedelsverket 20221209

EU:s arbete med nya regelförslag på märkningsområdet

• Revidering av förordning (EU) nr 1169/2011 (”FIR”)

• Frivillig märkning enligt artikel 36.3 i ”FIR”

• Allergenarbete inom Codexkommittén för märkning (CCFL)

• ”Hållbarhetsmärkning”

Agenda
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Revidering av förordning (EU) nr 1169/2011

Märkningsinitiativ i EU:s jord till bord-strategi och
Europas plan mot cancer
EU:s jord till bord-strategi för ett rättvisare, hälsosammare och
miljövänligare livsmedelssystem (F2F) – en del av EU:s gröna giv

Europas plan mot cancer

Förslag till revidering av förordning (EU) nr 1169/2011 – “FIR”

Näringsprofiler för att
begränsa användningen

av närings- och
hälsopåståenden

Harmoniserad, 
obligatorisk

framsidesmärkning

Utökat krav på
ursprungsmärkning på

vissa livsmedel

Översyn av EU:s regler
om datummärkning

Märkning av
alkoholdrycker

(näringsdeklaration och
ingrediensförteckning)

Harmoniserad, 
obligatorisk

framsidesmärkning

Sustainable Food 
Processing & Distribution

Sustainable Food 
consumption

Food Loss & Waste 
Prevention

Sustainable cancer 
prevention
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Obligatorisk eller frivillig framsidesmärkning

1. Information om innehållet av näringsämnen

2. Färgkodad information om innehållet av näringsämnen

3. Positiv märkning såsom Nyckelhålet

4. Graderingsmärkning såsom Nutri-Score

Begränsning av användning av närings- och hälsopåståenden 
genom näringsprofiler

Framsidesmärkning och 
näringsprofiler

• Fler kategorier av livsmedel, t.ex:
• Mjölk, mjölk som ingrediens 
• Kött som ingrediens
• Viltkött och kaninkött
• Durumvete i pasta
• Tomater i tomatprodukter

• Olika nivåer av ursprungsmärkning:
• EU/icke-EU
• Land 
• Regional

Ursprungsmärkning
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• Utöka listan med fler livsmedel som inte behöver ha 
bäst före-datum

• Avskaffa bäst före-märkningen

• Avskaffa bäst före-märkningen och ersätt med 
tillverkningsdatum

• Komplettera med symboler

• Utöka ordalydelsen 

• Definiera en fast position för datummärkningen

Datummärkning

Obligatorisk 
alkoholmärkning
Energivärde Fullständig 

näringsdeklaration
Ingrediensförteckning

På etikett Utanför etikett Utanför etikett

På etikett Utanför etikett På etikett

På etikett På etikett Utanför etikett

På etikett På etikett På etikett
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• Inledande konsekvensanalys F2F (dec 2020)

• Inledande konsekvensanalys alkoholmärkning 
(jun 2021)

• Öppet offentligt samråd (mars 2022)

• Riktad enkät (mars 2022)

• Intervjuer och workshops (2022)

• Vetenskapliga bevis (2021-2022)

• Konsekvensanalys 

Urval av KOM:s arbete

Q1 2023  

• KOM publicerar förslag till ändring av FIR samt 
konsekvensanalys

• Remittering och dialog med intressenterna

• Sverige inleder rådsförhandlingar av förslaget

2023 –

• Förhandlingar

Revidering FIR, tidplan
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Ytterligare märkning i förändring

• Försiktighetsbaserad allergenmärkning 
(PAL)

• Lämplig för veganer och vegetarianer
• Referensintag för särskilda 

befolkningsgrupper

Frivillig märkning enligt 
artikel 36.3 i FIR



2022-12-09

7

• Översyn av Codex standard för 
märkning av färdigförpackade 
livsmedel

• Referensdoser för allergener
• Riktlinjer för försiktighetsbaserad 

allergenmärkning (PAL)

Allergenarbete inom 
Codex (CCFL)

• Bidra till ett hållbart livsmedelssystem i EU med allt fler hållbara livsmedel på EU-
marknaden:

• Allmänna principer, mål och definitioner, allmänna minimikriterier för hållbarhet osv. 
• Obligatoriska minimikriterier vid offentliga upphandlingar 
• Ett ramverk för märkning av hållbart producerade livsmedel

• Kommissionens förslag väntas under 2023.

Rättslig ram för ett hållbart livsmedelssystem 
(”hållbarhetslagen”)
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Sveriges EU-ordförandeskap 2023 -
Regeringen.se

Livsmedelsverkets arbete i EU 

Codex Alimentarius Commission 
(livsmedelsverket.se)

Proposal revision Regulation of FIC

Legislative framework (europa.eu)

Tips till fördjupning 


