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Den som lämnar anmälan fyller i blanketten i sin helhet. Tilläggsanvisningar i anvisningen om hur 
blanketten fylls i. 
 
1. UPPGIFTER OM ANMÄLAN 

Anmälan gäller 

 Ett material eller en produkt avsedd att komma i kontaktmed ett livsmedel 

 
Anmälan har lämnats till 

 den lokala livsmedelstillsynsmyndigheten, datum och tid:       
Namnet på tillsynsmyndighet: E-postadress: 

            

 Till Livsmedelsverkets adress takaisinvedot@ruokavirasto.fi, datum och tid:       
 
2. UPPGIFTER OM FÖRETAGET SOM SVARAR FÖR ÅTERKALLELSEN 

Företagets namn: FO-nummer: Telefon: 

                  
Adress: E-postadress: 

            

Företagets verksamhetstyp:  tillverkare  importör 

Kontaktperson i återkallelsen: Telefon: 

            
Adress: E-postadress: 

            
Leverantörens kontaktuppgifter i övriga EU eller i ett tredjeland 
Namn: Adress: Land: 

                  
 
3. UPPGIFTER OM PRODUKTEN 

Kontaktmaterialets handelsnamn: 

      
Kontaktmaterialets artnamn*: 

      
Kontaktmaterialets materialtyp**: 

      
Förpackningsstorlek eller -storlekar: Partiidentifikation: 

            

Bild på produkten:  som bilaga  webblänk:       
Tillverkarens namn: 

      
Tillverkningsland: Namnet på den som låtit tillverka produkten: 

            
Kontaktuppgifter för den finländska importören om den skiljer sig från det företag som ansvarar för återkallelsen: 

      
Marknadsförarens namn: 

      
*Kontaktmaterialets artnamn såsom förpackningsmaterial, serveringskärl, bestick, tillredningsapparat etc. 
**Kontaktmaterialets materialtyp såsom plast, keramik, metall, papper- och kartong etc.  
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4. FEL SOM LETT TILL ÅTERKALLELSE AV PRODUKTEN OCH EVENTUELLA REKLAMATIONER FRÅN
KONSUMENTER

Beskrivning av felet: 

 Överskridning av gränsvärdena för migration. Vilka ämnen migrerar?*** 

 Misstanke om att ämnena som migrerar är skadliga 

 Innehåller ett icke godkänt ämne. Vilket ämne rör det sig om?*** 

 Överskridning av gränsvärdet för mängden använt tillverkningsämne. 
Vilket ämne rör det sig om?*** 

 Misstanke om att det orsakar färg-, smak- eller luktolägenheter i livsmedel 

 Vilseledande marknadsföring. Med vilka påståenden har det marknadsförts? 

 Felaktiga märkningar på förpackningen (konsumentprodukter). Vilket fel? 

 Annat fel, vad? 

Hur uppdagades felet? 

 myndighetstillsyn  RASFF-anmälan  egenkontroll 

 information från en annan företagare (såsom från tillverkaren till importören)  reklamation från konsument eller kund 

 annat, vad? 
Har reklamationer om produkten inkommit i samband med att felet uppdagades eller tidigare? 

 Ja. När och hur många: 

 Nej 

Analysresultat (bifogas). Av resultaten ska minst följande framgå: vem har tagit proven, vad har analyserats, resultaten? 

De kommande analysresultaten sänds till: 

 den lokala livsmedelstillsynsmyndigheten, datum: 

 till Livsmedelsverket, datum: 

*** Uppges, om man vet. 

5. UPPGIFTER OM SALUHÅLLANDET OCH DISTRIBUTIONEN AV PRODUKTEN
Var har produkterna saluhållits i Finland?**** 

Om produkten har saluhållits i en webbutik, vem upprätthåller då webbutiken? 

Hur länge har den felaktiga produkten förekommit på marknaden? 

Hur stora mängder har tillverkats / importerats av den felaktiga produkten? 

Hur mycket bedöms ännu kvarstå på marknaden av den felaktiga produkten? 

Förekommer det felaktiga partiet / de felaktiga partierna på marknaden i andra EU-länder? 

 Ja, i vilket land / vilka länder? 

 Nej  Vet inte 
Förekommer det felaktiga partiet / felaktiga partier av produkten på marknaden i länder utanför EU? 

 Ja, i vilket land / vilka länder? 

 Nej  Vet inte 
**** Uppge till exempel webbutikens adress eller namnen på de butiker, till vilka produkten har levererats för försäljning 
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6. ÅTGÄRDER FÖR ÅTERKALLELSE OCH INFORMERING 
Vidtagna eller planerade åtgärder för återkallelse (vem, vad, när?) 
      

Vidtagna eller planerade meddelanden till konsumenterna (tidningar, meddelanden etc.) 
      

Vad tänker man göra med de återkallade produkterna? 

 de försätts i handelsskick t.ex. genom om etikettering 

 de returneras till säljaren / tillverkaren i härkomstlandet 

 de bortskaffas, hur?       
 annat, vad?       

Övrig information som hänför sig till produkten och återkallelsen 
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