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ALLMÄN HANDELSNORM

1. Minimikrav avseende kvalitet
Om inte annat följer av de tillåtna toleranserna ska produkterna vara
— hela,
— friska;, dvs. de får inte vara angripna av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som
gör dem olämpliga för konsumtion,
— rena, praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar,
— praktiskt taget fria från skadedjur,
— praktiskt taget fria från skador på köttet orsakade av skadedjur,
— fria från onormal yttre fuktighet,
— fria från främmande lukt och/eller smak.
Produkterna ska vara i ett sådant skick att de
— tål transport och hantering,
— är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.

2. Minimikrav avseende mognad
Produkterna ska vara tillräckligt utvecklade, men inte överutvecklade, och frukter ska
uppvisa tillfredsställande mognad, men får inte vara övermogna .
Produkterna ska ha nått ett sådant utvecklingsstadium och en sådan mognadsgrad att
mognadsprocessen kan fortsätta och de kan uppnå en tillfredsställande mognadsgrad.

3. Tolerans
En tolerans av 10 % i antal eller vikt av produkten som inte uppfyller minimikraven
avseende kvalitet ska medges i varje parti. Inom denna tolerans får högst 2 % utgöras
av produkter angripna av röta.
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4. Märkning
A. Identifikation
Packarens och/eller avsändarens namn och adress.
Denna uppgift får ersättas med följande:
– för alla förpackningar med undantag av färdigförpackningar: En kod som identifierar
packaren och/eller avsändaren och som utfärdats eller godkänts av en officiell
myndighet och som föregås av uppgiften ”packare och/eller avsändare” (eller
motsvarande förkortning);
– för färdigförpackningar: Namn och adress till säljaren som är etablerad inom unionen,
varvid dessa uppgifter ska föregås av uppgiften ”packad för” eller likvärdig uppgift. I
detta fall ska det på etiketten även finnas en kod som identifierar packaren och/eller
avsändaren. Säljaren ska tillhandahålla all den information av betydelsen av denna kod
som kontrollorganen anser vara nödvändig.
B. Ursprung
Ursprungslandets fullständiga namn1. För produkter med ursprung i en medlemsstat
ska namnet anges på ursprungslandets språk eller ett annat språk som kan förstås av
konsumenterna i mottagarlandet. För andra produkter ska namnet anges på ett språk
som kan förstås av konsumenterna i mottagarlandet.
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Landets fullständiga eller vanligaste namn ska anges.

