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Anvisningar om återkallelse av genetiskt modifierade livsmedel och
foder som inte är godkända
Enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt
modifierade livsmedel och foder måste säkerheten hos livsmedel och foder som består av,
innehåller eller är framställda av genetiskt modifierade organismer bedömas innan produkterna
släpps ut på marknaden inom gemenskapen. Av denna orsak får produkterna inte släppas ut på
marknaden förrän en säkerhetsbedömning har gjorts och produkterna beviljats tillstånd.
Förekomst av icke godkända genetiskt modifierade material i livsmedel eller foder leder till att
produkterna dras bort från marknaden. Om myndigheterna i sina kontrollundersökningar upptäcker
att ett livsmedel eller foder som företaget släpper ut på marknaden innehåller icke-godkänt
genetiskt modifierat material, eller om en uppgift om detta fås via Rasff-alarmsystemet eller
upptäckten görs av företagaren själv, måste företagaren omedelbart upphöra med att sälja
produkten från lagret och inleda förfaranden för att dra bort det aktuella livsmedlet eller fodret från
marknaden och underrätta den behöriga myndigheten om saken. Evira informerar de andra
medlemsstaterna i gemenskapen via Rasff-alarmsystemet. Företagaren måste komma överens
med tillsynsmyndigheten om den fortsatta behandlingen av de livsmedel eller foder som återkallats
från marknaden.
Nedan beskrivs hur företagaren ska agera om ett livsmedel eller foder innehåller icke godkänt
gmo-material:
1.

Produkten innehåller icke godkänt genetiskt modifierat material för vilket en
tillståndsansökan redan har lämnats in
• Om EFSA har gett ett positivt utlåtande om materialets säkerhet
→ Produkten måste dras bort från marknaden, men återkallelsen behöver inte
utsträckas ända till konsumentnivå eftersom organismens säkerhet har bedömts
• Om EFSA inte har gett ett utlåtande om det genetiskt modifierade materialets
säkerhet
→ Produkten måste dras bort från marknaden och konsumenterna informeras om
återkallelsen och vidare måste man säkerställa att de produkter som redan
levererats till konsumenterna returneras eftersom det genetiskt modifierade
materialets säkerhet inte har bedömts (EG nr 178/2002, artiklarna 7 och 19)

2.

Produkten innehåller genetiskt modifierat material på väg att försvinna (tillståndet
har löpt ut och företagaren har inte ansökt om nytt tillstånd, men i kommissionens
beslut har det aktuella materialet beviljats en övergångsperiod och ett tillåtet
gränsvärde)
• Om halten understiger det tillåtna gränsvärdet
→ Föranleder inga åtgärder under övergångsperioden
• Om halten överstiger det tillåtna gränsvärdet
→ Produkten måste dras bort från marknaden, men återkallelsen behöver inte
utsträckas ända till konsumentnivå eftersom materialets säkerhet har bedömts i
samband med att den genetiska organismen godkändes

Ansvarig
Uppgjord av
Godkänd av

O’Toole
O’Toole&Sippola
Marmo

Sida/sidor
Anvisning
Tas i bruk

2/2
REHU 810/1
13.12.2007

Enheten för foder- och gödselkontroll

Eviras anvisning till företagarna om återkallelse av genetiskt modifierade livsmedel och foder som
inte är godkända

3.

Produkten konstateras innehålla icke godkänt genetiskt modifierat material för vilket
ingen tillståndsansökan har lämnats in
→ Produkten måste dras bort från marknaden och konsumenterna informeras om
återkallelsen och vidare måste man säkerställa att de produkter som redan
levererats till konsumenterna returneras eftersom det genetiskt modifierade
materialets säkerhet inte har bedömts (EG nr 178/2002, artiklarna 7 och 19)

4.

Produkten misstänks innehålla icke godkänt genetiskt modifierat material för vilket
ingen tillståndsansökan har lämnats in
→ Försäljningen från lager måste stoppas tillfälligt tills produktens beskaffenhet är
klarlagd
→ Om det visar sig att misstanken är sann:
→ Försäljningen från lager måste stoppas permanent
→ Produkten måste dras bort från marknaden och konsumenterna
informeras om återkallelsen och vidare måste man säkerställa att de
produkter som redan levererats till konsumenterna returneras eftersom
det genetiskt modifierade materialets säkerhet inte har bedömts (EG nr
178/2002, artiklarna 7 och 19)

