
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 543/2011, 

7. juuni 2011, 

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud 

rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja 

sektoriga (muudetud Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/428) 

I LISA 

 

A osa 

 

 

ÜLDINE  TURUSTAMISSTANDARD 

Käesoleva üldise turustamisstandardi eesmärk on määrata kindlaks müügivalmis ning 

pakendatud puu- ja köögivilja kvaliteedinõuded. 

Lähetamisjärgsetel etappidel võib toodetel siiski esineda vastupidiselt standardi 

nõuetele: 

— vähest värskuse ja turdumuse vähenemist, 

— nende bioloogilisest arengust või riknemisohust põhjustatud vähest kvaliteedi 

halvenemist. 

 

1. Kvaliteedi miinimumnõuded 

Võttes arvesse lubatud hälbeid, peavad tooted olema: 

– terved, 

– veatud; tarbimiseks kõlbmatud mädanenud või riknenud tooted ei ole lubatud, 

– puhtad, nähtavate võõrkehadeta, 

– taimekahjuriteta, 

– taimekahjurite poolt viljalihale tekitatud kahjustusteta, 

– ebatavalise pinnaniiskuseta, 

– võõra lõhna ja maitseta. 

Tooted peavad olema sellises seisukorras, et need: 

– taluvad vedu ja käitlemist, 

– need jõuavad sihtkohta rahuldavas seisukorras. 

 

2. Küpsuse miinimumnõuded 

Tooted peavad olema piisavalt arenenud, kuid mitte ülearenenud, ning piisavalt 

küpsed, kuid mitte üleküpsenud. 

Tooted peavad olema niisuguses valmimis- ja küpsusastmes, et nende küpsemine 

võib jätkuda rahuldava küpsusastmeni. 

 

3. Lubatud hälve 

Iga partii puhul lubatakse kvaliteedi miinimumnõuetele mittevastavaid tooteid 10 % 

hälbe ulatuses toodete arvust või kaalust. Selle hälbe ulatuses ei tohi olla kokku 



rohkem kui kaks protsenti riknenud tooteid. 

 

4. Märgistamine 

Iga pakendi* ühel küljel peavad olema loetavate, püsivate ja väljastpoolt nähtavate 

tähtedega järgmised andmed. 

A. Identifitseerimistunnused 

Pakendaja ja/või lähetaja nimi ja aardess (näiteks: 

tänav/linn/piirkond/postiindeks ja riik, kui see erneb päritoluriigist). 

Selle teabe võib asendada: 

 

- kõikidel pakenditel, välja avatud kinnispakkidel, ametlikult väljastatud või 

tunnustatud koodmärgiga, mis tähistab pakendajat ja/või lähetajat ja mis on 

kantud märke „Pakendaja ja/või lähetaja“ (või samaväärsed lühendid) vahetusse 

lähedusse. Koodmärgile peab eelnema tunnustava riigi ISO 3166 kahetäheline 

riigi/piirkonna kood, kui ei ole tegemist päritoluriigiga 

 

- ainult kinnispakkide puhul Euroopa Liidu piires registreeritud müüja nime ja 

aadressiga, mis on kantud märke „Pakendatud (kelle jaoks):“ või samaväärse 

märke vahetusse lähedusse. Sellisel juhul peab märgistusel olema ka pakendajat 

ja/või lähetajat täistav kood. Müüja annab selle koodi tähenduse kohta 

kontrolliasutusele sellist treavet, mida viimane vajalikuks peab. 

 

B. Päritolu 

 

Päritoluriigi täisnimi(**). Liikmesriikidest pärit toodete puhul märgitakse see 

päritoluriigi keeles või mis tahes muus keeles, mis on arusaadav sihtriigi tarbijatele. 

Muude toodete puhul märgitakse see mis tahes keeles, mis on arusaadav sihtriigi 

tarbijatele. 

Esimeses lõigus nõutud andmeid ei pea märkima pakenditele, kui need sisaldavad 

müügipakendeid, mis on väljastpoolt selgelt nähtavad, ja kõikidele müügipakenditele on 

kantud kõnealused andmed. Nimetatud pakenditel ei tohi olla eksitavaid märgiseid. Kui 

kõnealused pakendid pannakse välja kaubaalustel, peavad vastavad märked olema 

pandud nähtavalt vähemalt kahele kaubaaluse küljele. 

    
(*)  Nimetatud märgistust käsitlevaid sätteid ei kohaldata pakendis esitatud müügipakendite puhul. Kuid 

neid kohaldatakse eraldiseisvate müügipakendite puhul. 

(**) Märkida tuleb täis- või tavanimi. 


