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Märkningar / Spårbarhet
Produktpartier som lämnar företaget, skall vara märkta
med en igenkänningskod, med vilken partiet kan
spåras till packaren.
Informationen skall vara på både finska och svenska om
förpackningen kommer att säljas i tvåspråkig kommun.
Följande information skall finnas på förpackningen:

Är förpackade produktpartier
sakenligt märkta?
Kan produkten spåras till
avsändaren?
--Belägg: märkningarna och
granskning av dessa
P

•
•
•
•
•
•
•
•

---

•

Lagstadgat krav – gäller alla
företag som förpackar
produkter, samt
primärproducenter som själva
säljer sina produkter som
förpackats av underleverantör.

•

---

•

Belägg: visuell granskning

•

förpackarens namn och adress
produktens namn (om produkten inte synlig)
ursprungsland
(skall märkas: ursprungsland Finland)
mängd (nettovikt eller antal)
partikod (kan vara packningsdatum eller bäst före
datum, ifall dessa anges med dag och månads
noggrannhet)
kvalitetsklass (undantag gäller för potatis som
saknar kvalitetsklassificering)
sort för: äpple, pärön, samt potatis
handelstyp för följande produkter: körsbärstomat,
cocktailtomat, eller tomat på klase, eldighet då
produkten är: eldig paprika (chili)
storleksklass vid behov
på potatisförpackningar dessutom:
- sort
- packningsdatum (alltid för potatis)
- växtskydssregisternummer
(kan vara FI-EVIRA-12345)
- förvaringsinstruktioner eller minsta
hållbarhetstid.
på ekologiska produkter dessutom:
- ordet ”ekologisk”
- EU:s logo för ekologisk produktion
(”eurobladmärket”)
- övervakningsmyndighetens kod
(som kan vara FI-EKO-123)
- Producerad i Finland
Produkter ämnade för industriell användning:
- ” Ämnade för vidareförädling”

- (EU) nr 543/2011 Komissionens tillämpningsförordning
- (EG) nr 178/2002 Allmänna livsmedelsförordningen
- Livsmedelslag (23/2006)
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Säkerställande av spårbarheten
Företaget skall spara minst följande information om alla
levererade produkter och deras leveransadress eller
uppköpare.

Finns för de levererade
produkterna alla uppgifter
som är väsentliga för
spårbarheten?
Har leveransuppgifterna
sparats i minst två års tid?
P

---Lakisääteinen vaatimus –
koskee kaikkia yrityksiä
--Belägg: forsedlar, fakturor
eller motsvarande
dokumentation

Leveransinformationen ska sparas två år från och med
leveransen.
Åtminstone följande information om produkternas
leverans skall finnas:
• avsändare
• produkt
• vid behov sort, kvalitetsklass, handelstyp (t.ex.
körsbärstomat)
• mängd,
• förpackningsstorlek,
• leveransdatum,
• produktens partikod eller förpackningsdatum
• ursprungsland
• leveransadress eller köpare.
- (EU) nr 543/2011 Komissionens tillämpningsförordning
- (EG) nr 178/2002 Allmänna livsmedelsförordningen
- Livsmedelslag (23/2006)

Källa: Livsmedelsverket och Inhemska Trädgårdsprodukter rf / Kvalitetsgård

