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Anvisningar om återkallelse till följd av fel i märkningarna på förpackningen 
 

 

Anvisningar om återkallelse till följd av fel i märkningarna på förpackningen 
 
 
De allmänna principerna för återkallelse av livsmedel från marknaden framgår av 

Livsmedelsverket anvisningar om tillbakadragande från marknaden. 

 

Ett utelämnande av ingredienser som orsakar allergier eller intolerans1 i påskrifterna på 

förpackningen leder alltid till återkallelse. Om sådan återkallelse finns separata anvisningar. 

 

För de övriga allmänna märkningarnas del anser Livsmedelsverket att konsumenten inte 

heller i följande fall får tillräcklig information för att kunna göra ett säkert val med tanke på 

sin hälsa: 
 

1. alla märkningar saknas på förpackningen 

2. märkningarna är inte gjorda på finska och/eller svenska2 

3. en ingrediensförteckning saknas i märkningarna på förpackningen (i sådana fall 

då en sådan är obligatorisk3) 

4. alla använda ingredienser har inte märkts ut (beaktande undantagen i angivandet 

av ingredienserna4). 

 

I dessa fall skall företagaren vidta åtgärder för att återkalla livsmedlen från marknaden i 

enlighet med ovan nämnda anvisning om tillbakadragande från marknaden. 

 

Utgående från sin riskvärdering skall företagaren vidta tillbakadragningsåtgärder också till 

följd av andra fel i märkningarna på förpackningen, om livsmedelssäkerheten kan ha 

äventyrats (till exempel utelämnad varningsmärkning/bruksanvisning eller 

utelämnad/felaktig datummärkning) eller om konsumenten väsentligt vilseleds. 

 

Uppdateringar i version 2 

- Anvisningen ändrad från Livsmedelssäkerhetverket Eviras till Livsmedelsverkets anvisning och till 

tillgänglighet form. 

- Jord- och skogsbruksministeriets förordning (1084/2004) har uppdaterats.  

- Anvisning nr 6089/04.02.00.01/2021/2 ersätter anvisning nr 17048.  

 
1Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till 
konsumenterna 21 art. och bilaga II 
2Jord- och skogsbruksministeriets förordning 834/2014 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, 4 §  
3Undantagen EPRf EU nr 1169/2011, 19 art. 
4 Undantagen EPRf EU nr 1169/2011, 18 art. och 20 art., bilaga VII, del B och del E 2 a), b) och c). 
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