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LIITE I  

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/428 mukaan. Muuttuneet ja uudet kohdat korostettu sinisellä. 

B OSA 

Kaupan pitämisen erityisvaatimukset 

 

3 OSA: KIIVIEN KAUPAN PITÄMISEN VAATIMUKSET  

 

I. TUOTTEEN MÄÄRITELMÄ  

Nämä vaatimukset koskevat Actinidia chinensis Planch.- ja Actinidia deliciosa (A. Chev.)-, C. F. Liang- ja A. 

R. Ferguson -lajien kiivejä, jotka on tarkoitettu myytäviksi kuluttajille tuoreina, teolliseen jalostukseen 

tarkoitettuja kiivejä lukuun ottamatta.  

 

II. LAATUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET  

Näiden vaatimusten tarkoituksena on määritellä kauppakunnostettujen ja pakattujen kiivien laatu.  

Lähettämistä seuraavissa vaiheissa tuotteissa voi kuitenkin esiintyä suhteessa vaatimuksiin  

— vähäistä tuoreuden ja täyden nestejännityksen vähenemistä,  

— muissa kuin ekstraluokkaan kuuluvissa tuotteissa vähäisiä tuotteiden kehittymisestä ja 

pilaantumisalttiudesta johtuvia muutoksia.  

A. Vähimmäisvaatimukset  

Ottaen huomioon kullekin luokalle vahvistetut erityissäännökset ja sallitut poikkeamat kiivien on kaikissa 

luokissa oltava  

— eheitä (mutta kannattomia),  

— 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,  

— riittävän kiinteitä; ei pehmeitä, nahistuneita eikä vetisiä,  

— hyvin muodostuneita; kaksoishedelmiä tai moninkertaisia hedelmiä ei sallita,  

— vailla epätavallista pintakosteutta,  

— vailla vierasta hajua ja/tai makua.  

Kiivien kehitysasteen ja kunnon on oltava sellainen, että kiivit  

— kestävät kuljetuksen ja käsittelyn sekä  

— saapuvat tyydyttävässä kunnossa määräpaikkaan.  
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B. Kypsyysastetta koskevat vähimmäisvaatimukset  

Kiivien on oltava riittävän kehittyneitä ja kypsiä.  

Tämän säännöksen noudattamiseksi hedelmän on oltava pakatessa niin kypsä, että sen arvo Brixin 

asteikolla (1) on vähintään 6,2° tai sen keskimääräinen kuiva-ainepitoisuus on 15 prosenttia, jolloin 

jakeluketjun alussa arvon Brixin asteikolla (1) pitäisi olla 9,5°.  

C. Luokittelu  

Kiivit luokitellaan kolmeen luokkaan seuraavasti:  

i) Ekstraluokka  

Tähän luokkaan luokiteltujen kiivien on oltava erittäin hyvälaatuisia. Niiden on oltava ominaisuuksiltaan 

lajikkeelle tyypillisiä.  

Hedelmien on oltava kiinteitä, ja mallon on oltava täysin terve.  

Niiden on oltava täysin virheettömiä, lukuun ottamatta hyvin vähäisiä pintavirheitä, jotka eivät vaikuta 

tuotteen yleisulkonäköön, laatuun, säilyvyyteen ja pakkauksen ulkoasuun.  

Hedelmien poikkileikkauksen pienimmän ja suurimman halkaisijan välisen suhteen on oltava vähintään 0,8.  

ii) I luokka  

Tähän luokkaan luokiteltujen kiivien on oltava hyvälaatuisia. Niiden on oltava ominaisuuksiltaan lajikkeelle 

tyypillisiä.  

Hedelmien on oltava kiinteitä, ja mallon on oltava täysin terve.  

Tuotteissa voi kuitenkin olla seuraavanlaisia vähäisiä virheitä, jos ne eivät vaikuta tuotteen yleisulkonäköön, 

laatuun, säilyvyyteen ja pakkauksen ulkoasuun:  

— vähäinen muotovirhe (muttei paisumia tai epämuodostumia),  

— vähäisiä värivirheitä,  

— vähäisiä kuorivaurioita, joiden kokonaispinta-ala on enintään yksi neliösenttimetri,  

— pieni pitkittäinen Hayward-merkki, joka ei ole kohonnut. Hedelmien poikkileikkauksen pienimmän ja 

suurimman halkaisijan välisen suhteen on oltava vähintään 0,7.  

iii) II luokka  

Tähän luokkaan kuuluvat kiivit, joita ei voida luokitella ylempiin luokkiin mutta jotka täyttävät edellä 

määritellyt vähimmäisvaatimukset.  

Hedelmien on oltava kohtuullisen kiinteitä, eikä mallossa saa olla merkittäviä virheitä.  

Kiiveissä voi olla seuraavanlaisia virheitä, jos niiden laatuun, säilyvyyteen ja tarjontamuotoon liittyvät 

olennaiset ominaispiirteet säilyvät muuttumattomina:  

— muotovirheitä,  

— värivirheitä,  

— kuorivaurioita, kuten pieniä arpeutuneita halkeamia tai naarmuuntunutta arpikudosta, joiden 

kokonaispinta-ala on enintään kaksi neliösenttimetriä,  

— useita lievästi kohonneita Hayward-merkkejä, jotka ovat selvempiä kuin I luokassa,  

                                                           
(1) Laskettuna OECD:n objektiivisia testejä koskevissa ohjeissa kuvatun mukaisesti, ohje saatavilla 

osoitteessa http://www.oecd. org/agriculture/fruit-vegetables/publications 
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— vähäisiä kolhiutumia.  

 

III. KOKOLUOKITTELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET  

Koko määritetään hedelmien painon mukaan.  

Vähimmäispaino on ekstraluokassa 90 grammaa, I luokassa 70 grammaa ja II luokassa 65 grammaa.  

Tasakokoisuuden varmistamiseksi saman pakkauksen tuotteiden kokoero saa olla  

— enintään 10 grammaa hedelmillä, joiden paino on enintään 85 grammaa,  

— enintään 15 grammaa hedelmillä, joiden paino on 85–120 grammaa,  

— enintään 20 grammaa hedelmillä, joiden paino on 120–150 grammaa,  

— enintään 40 grammaa hedelmillä, joiden paino on vähintään 150 grammaa.  

 

IV. SALLITTUJA POIKKEAMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET  

Tuotteille, jotka eivät ole asianomaisen luokan vaatimusten mukaisia, sallitaan kaikissa kaupan pitämisen 

vaiheissa kussakin erässä eräitä laatu- ja kokopoikkeamia.  

A. Sallitut laatupoikkeamat  

i) Ekstraluokka  

Viisi prosenttia määrästä tai painosta saa olla kiivejä, jotka eivät vastaa tämän luokan vaatimuksia mutta 

täyttävät I luokan vaatimukset. Tämän poikkeaman rajoissa enintään 0,5 prosenttia tuotteista voi olla 

sellaisia, jotka täyttävät II luokan laatuvaatimukset.  

ii) I luokka  

Kymmenen prosenttia määrästä tai painosta saa olla kiivejä, jotka eivät vastaa tämän luokan vaatimuksia 

mutta täyttävät II luokan vaatimukset. Tämän poikkeaman rajoissa enintään yksi prosentti tuotteista voi olla 

sellaisia, jotka eivät täytä II luokan vaatimuksia eivätkä vähimmäisvaatimuksia tai joissa on mätää.  

iii) II luokka  

Kymmenen prosenttia määrästä tai painosta saa olla kiivejä, jotka eivät vastaa tämän luokan vaatimuksia 

eivätkä täytä vähimmäisvaatimuksia. Tämän poikkeaman rajoissa enintään kaksi prosenttia tuotteista voi olla 

sellaisia, joissa on mätää.  

B. Sallitut kokopoikkeamat  

Kaikissa luokissa sallitaan kymmenen prosenttia määrästä tai painosta kiivejä, jotka eivät vastaa 

kokoluokittelua koskevia vaatimuksia.  

Kiivien on kuitenkin ekstraluokassa painettava vähintään 85 grammaa, I luokassa vähintään 67 grammaa ja 

II luokassa vähintään 62 grammaa.  

 

V. ESILLEPANOA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET  

A. Tasalaatuisuus  

Kunkin pakkauksen sisällön on oltava tasalaatuinen, ja pakkaus saa sisältää ainoastaan samaa alkuperää, 

lajiketta, laatuluokkaa ja kokoluokkaa olevia kiivejä.  

Pakkauksen sisällön näkyvän osan on edustettava koko sisältöä.   
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B. Pakkaaminen  

Kiivit on pakattava siten, että ne tulevat suojatuiksi sopivalla tavalla.  

Pakkauksen sisällä käytettävien materiaalien on oltava puhtaita ja sellaisia, etteivät ne vahingoita tuotteita 

ulkoisesti tai sisäisesti. Kaupallisilla merkinnöillä varustettujen materiaalien, kuten paperien tai tarrojen käyttö 

sallitaan, jos painatuksessa käytetään myrkytöntä painoväriä ja kiinnityksessä myrkytöntä liimaa.  Yksittäisiin 

tuotteisiin kiinnitettävien tarrojen on oltava sellaisia, että niistä ei aiheudu niitä poistettaessa näkyviä 

liimajälkiä tai kuorivaurioita. Tietojen merkitseminen laserilla yksittäiseen hedelmään ei saa aiheuttaa mallon 

tai kuoren vaurioita.  

Pakkauksissa ei saa olla mitään vieraita aineita.  

 

VI. MERKITSEMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET  

Kussakin pakkauksessa (2) on oltava merkittynä sen yhdelle puolelle selvin, pysyvin ja pakkauksen 

ulkopuolelle näkyvin kirjaimin seuraavat merkinnät:  

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. Tuote   

— Ilmaisu ”>kiivejä”> ja/tai ”>Actinidia”>, jos sisältö ei ole näkyvissä.  

— Lajikkeen nimi (vapaavalintainen).  

— Mallon väri tai vastaava maininta, jos ei vihreä.  

 C. Tuotteen alkuperä  

Alkuperämaa (3) ja vapaavalintaisesti viljelyalue tai kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason paikannimi.  

D. Kaupalliset tiedot  

— Luokka  

— Kokoluokka hedelmien vähimmäis- ja enimmäispainona ilmaistuna  

— Kappalemäärä (vapaavalintainen).  

 

                                                           
(2) Näitä merkitsemistä koskevia säännöksiä ei sovelleta pakkauksissa esitettyihin myyntipakkauksiin. Niitä 

sovelletaan kuitenkin erikseen esitettyihin myyntipakkauksiin. 
(3) Merkitään täydellinen nimi tai yleisesti käytetty nimi. 
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E. Virallinen tarkastusmerkintä (vapaavalintainen)  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 6.5.2019 


