Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 543/2011, LIITE I, A OSA, Kaupan pitämisen yleisvaatimukset
LIITE I
Komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/428 mukaan. Muuttuneet ja uudet kohdat korostettu sinisellä.

A OSA
Kaupan pitämisen yleisvaatimukset
Näiden kaupan pitämisen yleisvaatimusten tarkoituksena on määritellä kauppakunnostettujen ja pakattujen
hedelmien ja vihannesten laatu.
Lähettämistä seuraavissa vaiheissa tuotteissa voi kuitenkin esiintyä suhteessa vaatimuksiin
— vähäistä tuoreuden ja täyden nestejännityksen vähenemistä,
— vähäisiä tuotteiden kehittymisestä ja pilaantumisalttiudesta johtuvia muutoksia.
1. Vähimmäisvaatimukset
Sallitut poikkeamat huomioon ottaen tuotteiden on oltava
— eheitä,
— terveitä; tuotteita, joissa on mätää tai jotka ovat muuten pilaantuneet ravinnoksi kelpaamattomiksi, ei
sallita,
— puhtaita, lähes vailla näkyviä vieraita aineita,
— lähes vailla tuholaisia,
— vailla tuholaisten mallolle aiheuttamia vaurioita,
— vailla epätavallista pintakosteutta,
— vailla vierasta hajua ja/tai makua.
Tuotteiden kunnon on oltava sellainen, että tuotteet
— kestävät kuljetuksen ja käsittelyn,
— saapuvat tyydyttävässä kunnossa määräpaikkaan.
2. Kypsyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset
Tuotteiden on oltava riittävän kehittyneitä, muttei ylikehittyneitä, ja hedelmien on oltava riittävän kypsiä,
muttei ylikypsiä.
Tuotteiden kehitys- ja kypsyysasteen on oltava sellainen, että tuotteiden kypsyminen voi jatkua ja ne voivat
saavuttaa riittävän kypsyysasteen.
3. Sallitut poikkeamat
Kussakin erässä kymmenen prosenttia määrästä tai painosta saa olla tuotteita, jotka eivät täytä laatua
koskevia vähimmäisvaatimuksia. Tämän poikkeaman rajoissa enintään kaksi prosenttia tuotteista voi olla
sellaisia, joissa on mätää.
4. Merkitseminen
Kussakin pakkauksessa (1) on oltava merkittynä sen yhdelle puolelle selvin, pysyvin ja pakkauksen
ulkopuolelle näkyvin kirjaimin seuraavat merkinnät:

(1) Näitä merkitsemistä koskevia säännöksiä ei sovelleta pakkauksissa esitettyihin myyntipakkauksiin. Niitä
sovelletaan kuitenkin erikseen esitettyihin myyntipakkauksiin.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 543/2011, LIITE I, A OSA, Kaupan pitämisen yleisvaatimukset
A.Tunnistusmerkinnät
Pakkaajan ja/tai lähettäjän nimi ja fyysinen osoite (katuosoite, postinumero, paikkakunta, ja jos osoite ei ole
alkuperämaassa, on merkittävä myös maa).
Tämä merkintä voidaan korvata seuraavasti:
— kaikissa pakkauksissa valmispakkauksia lukuun ottamatta viranomaisen antama tai hyväksymä pakkaajaa
ja/tai lähettäjää edustava koodi, jonka välittömässä läheisyydessä on maininta ”>pakkaaja ja/tai lähettäjä”>
(tai vastaava lyhenne). Koodin eteen on merkittävä koodin tunnustaneen maan ISO 3166 -standardin
mukainen maa- tai aluekoodi, jos kyseessä ei ole alkuperämaa,
— yksinomaan valmispakkauksissa unionin alueelle sijoittautuneen myyjän nimi ja osoite, joiden
välittömässä läheisyydessä on maininta ”>pakattu … varten”> tai muu vastaava maininta. Tällöin merkinnän
on sisällettävä myös pakkaajaa ja/tai lähettäjää edustava koodi. Myyjän on annettava kaikki
valvontayksiköiden tarpeellisiksi katsomat kyseisen koodin merkitystä koskevat tiedot.
B.Alkuperä
Alkuperämaan koko nimi (2). Jäsenvaltiosta peräisin olevissa tuotteissa merkintä on tehtävä alkuperämaan
kielellä tai sellaisella kielellä, jota määrämaan kuluttajat ymmärtävät. Muissa tuotteissa merkintä on tehtävä
kielellä, jota määrämaan kuluttajat ymmärtävät.
Ensimmäisessä alakohdassa esitettyjä merkintöjä ei tarvitse tehdä pakkauksiin, jotka sisältävät ulospäin
selvästi näkyviä myyntipakkauksia, joihin kaikkiin on tehty kyseiset merkinnät. Kyseisiin pakkauksiin ei saa
tehdä merkintöjä, jotka voisivat johtaa harhaan. Jos pakkaukset on pakattu kuormalavalle, kyseiset tiedot on
annettava vähintään kuormalavan kahdelle sivulle näkyvästi sijoitetulla lomakkeella.
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(2) Merkitään täydellinen nimi tai yleisesti käytetty nimi.

