Viljelijän Laatutarha - version 2017 uudet tarkastuspisteet C12 ja C17 (alla) ovat voimassa
1.10.2018 alkaen.

C12

Sadonkorjuu, korjuun jälkeiset
toimet ja kaupan pitäminen

Merkinnät / Jäljitettävyys
Yrityksestä lähtevät tuote-erät on merkittävä
tunnisteilla, joiden avulla tuote-erä voidaan jäljittää
pakkaajalle saakka.
Tiedot tulee olla sekä suomeksi että ruotsiksi, mikäli
pakkaus päätyy myytäväksi kaksikieliseen kuntaan.
Pakkauksista tulee löytyä seuraavat tiedot:

Ovatko pakatun tuote-erän
pakkausmerkinnät kunnossa?








Onko pakattu tuote jäljitettävissä
pakkaajalle?




--P

Lakisääteinen vaatimus –
koskee kaikkia yrityksiä jotka
pakkaavat tuotteita, sekä
alkutuottajia jotka itse myyvät
rahtina pakattuja tuotteitaan.




perunapakkauksissa lisäksi:
- lajike
- pakkauspäivänmäärä (ilmoitettava aina
perunalla)
- kasvinsuojelurekisterinumero
(voi olla muotoa FI-12345)
- säilytysohje tai vähimmäissäilyvyysaika



Jos luomutuote, lisäksi:
- sana ’’luomu’’
- EU:n luomulogo (”eurolehtitunnus”)
- valvontaviranomaisen koodi
(voi olla muotoa FI-EKO-123)
- Tuotettu Suomessa



Jatkojalostukseen tai teolliseen käyttöön
tarkoitetuille tuotteille:
- ”Tarkoitettu jalostettavaksi”

--Näyttö: silmämääräinen
todentaminen

pakkaaja, nimi ja osoite
tuotteen nimi (jos ei näkyvissä)
alkuperämaa (merkittävä: alkuperämaa Suomi)
määrä (nettopaino tai kpl)
erätunniste; voi olla pakkauspäivänmäärä (tai
parasta ennen pvm), jos annettu päivän ja
kuukauden tarkkuudella
laatuluokka (paitsi peruna jolle ei ole määritelty
laatuluokitusta)
lajike seuraavilla tuotteilla: omena, päärynä,
peruna
kaupallinen tyyppi: kirsikkatomaatti,
cocktailtomaatti, tai tertussa oleva tomaatti,
paprikalla tarvittaessa ilmaisu ’’tulinen’’
tarvittaessa kokoluokka

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 543/2011
Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002
Elintarvikelaki (23/2006)

Viljelijän Laatutarha - version 2017 uudet tarkastuspisteet C12 ja C17 (alla) ovat voimassa
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C17

Sadonkorjuu, korjuun jälkeiset toimet
ja kaupan pitäminen

Jäljitettävyyden varmistaminen
Yrityksessä on säilytettävä tieto toimitetuista
tuotteista ja niiden määränpäästä tai ostajasta.

Löytyykö toimitetuista tuotteista
jäljitettävyyden kannalta kaikki
oleelliset tiedot?
Onko toimitustiedot säilytetty
vähintään kaksi vuotta?
---P

Toimitustiedot on säilytettävä vähintään kaksi
vuotta tuotteiden toimituksesta
Yrityksestä on löydyttävä tuotteiden toimituksista
vähintään seuraavat tiedot:




---






Näyttö: Lähetteet, laskut tai muut
vastaavat




Lakisääteinen vaatimus – koskee
kaikkia yrityksiä

lähettäjä
tuote
tarvittaessa lajike, laatuluokka,
kaupallinen tyyppi (esim. kirsikkatomaatti)
määrä
pakkauskoko
toimituspäivä
tuotteen erätunniste tai
pakkauspäivämäärä
alkuperämaa
määränpää tai ostaja.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o
543/2011
Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002
Elintarvikelaki (23/2006)

