BIJLAGE I
Handelsnormen als bedoeld in artikel 3
Deel A ‐ Algemene handelsnorm
1.

MINIMUMEISEN INZAKE KWALITEIT
Onverminderd de toegestane toleranties moeten de producten als volgt zijn:
–

intact,

–

gezond; niet toegestaan zijn producten die zijn aangetast door rot of die een zodanige
kwaliteitsvermindering vertonen dat zij niet meer geschikt zijn voor consumptie,

–

zuiver, nagenoeg vrij van zichtbare vreemde stoffen,

–

nagenoeg vrij van plagen;

–

nagenoeg vrij van aantasting van het vruchtvlees door plagen,

–

vrij van abnormaal uitwendig vocht,

–

vrij van vreemde geur en/of vreemde smaak.

De producten moeten in een zodanige conditie zijn dat zij:

2.

–

bestand zijn tegen vervoer en goederenbehandeling, en

–

in goede staat op de plaats van bestemming aankomen.

MINIMUMEISEN INZAKE RĲPHEID
De producten moeten voldoende ontwikkeld zijn, maar mogen niet te ontwikkeld zijn, en het fruit
moet voldoende rijp zijn, maar mag niet overrijp zijn.
De producten moeten zodanig ontwikkeld en gerijpt zijn dat zij in staat zijn het rijpingsproces voort
te zetten en zo een toereikende rijpheidsgraad te bereiken.

3.

TOLERANTIE
10 % van het aantal stuks of van het gewicht van de partij mag bestaan uit producten die niet aan de
minimumeisen inzake kwaliteit voldoen. Niet meer dan in totaal 2% van de binnen deze tolerantie
vallende producten mag bederf vertonen.

4.

AANDUIDINGEN
A. IDENTIFICATIE
De naam en het adres van de verpakker en/of de verzender.
Deze vermelding mag worden vervangen:
–

voor alle verpakkingen, behalve voorverpakkingen, door de door een officiële dienst
afgegeven of erkende code van de verpakker en/of de verzender, die vlak bij de
vermelding "Verpakker en/of verzender" (of een gelijkwaardige afkorting) wordt
aangebracht;

–

uitsluitend voor voorverpakkingen, door de naam en het adres van een in de Unie
gevestigde verkoper, die vlak bij de vermelding "Verpakt voor:" of een gelijkwaardige
vermelding worden aangebracht. In dat geval moet op het etiket tevens de code van
de verpakker en/of de verzender vermeld staan. De verkoper verstrekt alle door de

Versie januari 2015

controle‐instantie noodzakelijk geachte inlichtingen met betrekking tot de betekenis
van die code.
B. OORSPRONG
Volledige naam van het land van oorsprong1. Met betrekking tot producten van oorsprong uit een
lidstaat dient het land van oorsprong te worden vermeld in de taal van het land van oorsprong of in
een andere taal die begrijpelijk is voor de consumenten in het land van bestemming. Met betrekking
tot andere producten dient het land van oorsprong te worden vermeld in een taal die begrijpelijk is
voor de consumenten in het land van bestemming.

1

De volledige naam of de doorgaans gebruikte naam.
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