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Information om ändring i kravspecifikationen för Svensk 

Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit  

 

Bakgrund  

Beteckningen Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit (härefter Svensk 

Aquavit) skyddas i Sveriges anslutningsakt till EG från 1994. 

Livsmedelsverket beslutade den 19 december 2014 om att överlämna en 

kravspecifikation för Svensk Aquavit till kommissionen i enlighet med EU-regler 

som kräver att en specifikation ska lämnas in för att skyddet ska kvarstå för redan 

tidigare skyddade beteckningar.  

 

Europeiska kommissionen har i december 2015 inkommit med en begäran om 

precisering och ändring av kravspecifikationen. Livsmedelsverket har varit 

skyldigt att åtgärda vissa brister i det så kallade tekniska underlaget inom fyra 

månader. Annars skulle bedömningen göras att underlaget inte har lämnats in, 

vartefter den geografiska beteckningen skulle strykas ur bilaga III till förordning 

(EG) nr 110/2008.  

 

Livsmedelsverket har i samarbete med branschorganisationen Sprit- och 

vinleverantörsföreningen, SVL, samt andra företag i branschen tagit fram en 

kompletterad kravspecifikation som nu har lämnats in till kommissionen.  

 

Huvudsakliga ändringar i kravspecifikationen;   

 

 De särskilda steg i tillverkningsprocessen som påverkar produktens 

särdrag lyfts fram tydligare.  

 Det tydliggörs att aromämnena till kryddspriten får komma från platser 

utanför Sveriges territorium.   

 Beskrivningen av Svensk Aquavits historiska bakgrund utvecklas.  

 Kravet på att produkten måste tappas i Sverige tas bort.   

 Möjligheten att översätta den skyddade beteckningen till andra språk i 

märkning eller presentation tas bort då det inte är tillåtet enligt EU-rätten.  
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Vilka berörs av ändringarna?  

 

Alla producenter som tillverkar eller är intresserade av att i framtiden tillverka 

Svensk Aquavit är berörda av ändringarna.  

 

Kravet på tappning i Sverige  

 

Ett krav på tappning av drycken på flaska i det avgränsade geografiska området 

kan strida mot EU-rättens bestämmelser om fri rörlighet för varor, artikel 34-36 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett sådant krav ska därför 

motiveras. Livsmedelsverket bedömer numera att de skäl som har framkommit för 

att kräva tappning på flaska i det geografiska området inte kan anses vara 

tillräckliga för att kravet ska bedömas som nödvändigt, proportionellt och 

lämpligt för att skydda beteckningens anseende.  Kravet på att tappning ska göras 

i Sverige av Svensk Aquavit kan således inte anses vara förenligt med EU:s 

lagstiftning. Detta krav har därför tagits bort från den korrigerade 

kravspecifikationen. 

 

Den fortsatta hanteringen  

 

Kommissionen kommer nu att inleda en förnyad granskning av den kompletterade 

kravspecifikationen.  

 

Vart kan jag hitta ytterligare information?  

 

Mer information finns i den nya kravspecifikationen för Svensk Aquavit.  

 

http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/livsmedelsinformation-markning-halsopastaenden/skyddade-beteckningar/kravspecifikation-svensk-akvavit.pdf

