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Livsmedelsföretagarna       
 
 
TILLBAKADRAGANDE AV LISVMEDEL I FALL AV AVIÄR INFLUENSA 
 
 
 Om högpatogen aviär influensa påträffas hos finskt fjäderfä eller vid 

stark misstanke om sådan, skall livsmedelsföretagarna vidta tillbakadrag-
ningsåtgärder enligt följande anvisningar. Om det rör sig om lågpatogen 
aviär influensa, ger Evira vid behov noggrannare anvisningar om saken. 
Nedan beskrivna åtgärder vidtas då smittan gäller fjäderfä, inte fåglar i na-
turen.  

 
 Om aviär influensa misstänks eller konstateras förekomma hos fjäderfä i 

Finland (misstänkta gårdar, infekterade gårdar, kontaktgårdar) vidtar vete-
rinärmyndigheterna nödiga åtgärder för att fastställa och förinta sjukdomen 
eller förhindra att den sprider sig till exempel genom att med stöd av lagen 
om djursjukdomar förbjuda överlåtelse av djuret eller produkter som fås av 
djuret.  

 
Livsmedelsföretagarens ansvar  
 

Enligt EG:s allmänna livsmedelsförordning (178/2002) bär livsmedelsföre-
tagaren det primära ansvaret för att produkterna på marknaden är säkra. 
Om en livsmedelsföretagare anser eller har skäl att anta att ett livsmedel 
som han har importerat, producerat, bearbetat, framställt eller distribuerat 
inte uppfyller kraven för livsmedelsäkerhet skall han omedelbart inleda för-
faranden för att dra tillbaka detta livsmedel från marknaden (artikel 19). En-
ligt förordningen anses ett livsmedel inte säkert, om det är skadligt för häl-
san eller otjänligt som människoföda (artikel 14). 

 
Tillbakadragande Livsmedelssäkerhetsverket anser att sådana livsmedel, som härstammar 

från fjäderfä som konstaterats ha insjuknat i aviär influensa, inte skall an-
ses som ett sådant säkert livsmedel, som avses i artikel 14 i EG:s allmän-
na livsmedelsförordning. Av den orsaken har livsmedelsföretagaren med 
stöd av artikel 19 i förordningen skyldighet att dra bort livsmedelspartiet el-
ler livsmedelspartierna i fråga. Tillbakadragandet bygger på den försiktig-
hetsprincip, som avses i artikel 7 och på att sådana livsmedel kan anses 
otjänliga som människoföda. Tillbakadragandet gäller produktionen fyra 
dygn innan de första symptomen hos fjäderfäet visat sig. Kravet på 
tillbakadragande gäller rått kött, köttberedningar och ägg. 

 
Tvångsmedel En tillsynsmyndighet kan förelägga en livsmedelsföretagare att dra tillbaka 

ett livsmedel från marknaden, om livsmedelsföretagaren inte iakttar skyl-
digheten enligt artikel 19 i allmänna livsmedelsförordningen att dra tillbaka 
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de livsmedel från marknaden, som inte motsvarar kraven på livsmedelssä-
kerhet (57 § livsmedelslagen). Om en livsmedelsföretagare inte på eget ini-
tiativ vidtar ovan nämnda åtgärder, beslutar Livsmedelssäkerhetsverket 
med stöd av 64 § livsmedelslagen och beaktande lagen om djursjukdomar 
om användning av tvångsmedel och befaller med stöd av 57 § livsme-
delslagen livsmedelsföretagaren att dra tillbaka från marknaden de livsme-
del som strider mot bestämmelserna.  

 
 Anvisningen kommer också att placeras ut på Eviras webbsidor under an-

visningar och blanketter. 
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