Den 1 oktober 2013 träder ett antal ändringar av handelsnormerna och
märkningsreglerna för färsk frukt och färska grönsaker i kraft.
Den 1 oktober 2013 träder nya märkningsregler i kraft som kommer att beröra förpackare av
färsk frukt och färska grönsaker. Ändringarna innebär att de märkningskrav rörande
avsändare som tidigare endast omfattade produkter med produktspecifika handelsnormer,
numera även kommer att omfatta produkter som klassificeras under den allmänna
handelsnormen.
A. Följande uppgifter kommer att krävas från och med den 1 oktober 2013 för all
färsk frukt och grönt klassificerad under den allmänna handelsnormen:
1. Märkning
 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 informationen om betydelsen av denna
kod som kontrollorganen anser nödvändig.



2. Ursprung
Ursprungslandets fullständiga namn (landets fullständiga eller vanligaste namn ska
anges).

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.

Följande ändringar kommer att gälla för vissa frukter med produktspecifika handelsnormer:
B. Handelsnormerna för äpplen och för päron ändras enligt följande:
När det gäller äpplen gör de nya reglerna det klart att ett handelsnamn även kan vara
ett varumärke för vilket man ansökt om eller erhållit skydd, eller en annan
handelsbeteckning. Denna får dock endast anges som komplement till sorten eller
synonymen.
För päron möjliggör de nya reglerna att sortens namn kan ersättas med en synonym.
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På samma sätt som för äpplen får ett handelsnamn, exempelvis ett varumärke eller annat
handelsnamn, endast anges som komplement till sorten eller synonymen.
När det gäller äpplen innebär den nya reglerna även att en ny uppdaterad sortlista börjar gälla.
För päron ska sortlistan ändras på följande sätt:


Andra stycket i inledningen ska ersättas med följande:
o ”Några av sorterna i nedanstående förteckning får saluföras under
handelsnamn för vilka man ansökt om eller erhållit varumärkesskydd i ett eller
flera länder. I den första och andra kolumnen i tabellen nedan återges inte
sådana handelsnamn. Vissa kända varumärken anges i den tredje kolumnen,
men endast för kännedom”.
o I den tredje kolumnen av tabellen ska ordet ”handelsnamn” ersättas med
”varumärken”.

C. Handelsnormen för citrusfrukter ändras enligt följande:
I avsnitt II, Kvalitetsbestämmelser, punkt B, ska mognadskrav ändras på följande sätt:


Strecksatsen, om ”minsta totala lösliga torrsubstans”, och kolumnen som avser ”lägsta
sockerhalt (brixgrader) utgår.



I tabellen ska följande fotnot läggas till i den fjärde kolumnen:
o ”För sorterna Mandora och Minneola ska lägsta värde för relationen sockersyra vara 6.0:1 till och med utgången av det regleringsår som inleds den 1
januari 2023.”



I avsnitt VI, Bestämmelser angående märkning, ska andra strecksatsen under punkt D
ersättas med följande:
o ”- storlekskod, följt (frivilligt) av en minsta och största storlek eller av antal.”

D. Handelsnormen för persikor och nektariner ändras enligt följande:
Avsnitt II, Kvalitetsbestämmelser, punkt C, ska ändras på följande sätt:



orden ”följande mindre fel i skalet” i led ii) Klass I och orden ”Följande fel i skalet” i
led iii) Klass II ersätts med ”följande mindre fel” respektive ”Följande fel”.
i avsnitt III (bestämmelser angående storlekssortering) ska orden ”(om frukten
storlekssorteras)” utgå.

E. Handelsnormen för bordsdruvor ändras enligt följande:
De nya reglerna innebär att sortlistan för druvor utgår.
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Vi rekommenderar att du, om du packar, importerar eller marknadsför färsk frukt och grönt,
läser ändringar i EU: s ändringsförordning om handelsnormer inom sektorn för frukt och
grönsaker:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:170:0043:0059:SV:PDF
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