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Bilaga 1 
 
 
 
 
 
ART OCH OMFATTNING AV AKTÖRENS VERKSAMHET SAMT KONTROLL-
FREKVENS BASERAD PÅ RISKANALYS 
 
 
Arten av aktörens 
verksamhet, aktörs-
klassificering 

Omfattning av verk-
samhet 

Kontrollfrekvens/år Kontrollresultatens in-
verkan på kontrollfre-
kvensen 

A. Partihandel, import       
A1 Import från tredje 
länder 

Alla som hör till denna 
grupp 

Alla partier i samband 
med förtullning utom  
- 10% av partierna ifrån 
godkända länder 
- 50 % av produkter 
med liten risk för att 
normerna inte uppfylls 

  
  
  
+ 20 % 
  
  
+ 25 %/ - 25 % 

A2 Egen import från 
EU-länder 

Alla som hör till denna 
grupp 

10 kontrollgånger/år +/- 2 

B. Inköp endast på 
hemmamarknader 

      

B1 Andra partihandlar 
som kunder 

6 kontrollgånger/år +/- 2/år 

B2  Andra partihandlar och 
export 

6 kontrollgånger/år + 
alla exportpartier 

+/- 2/år 

B3 Endast export Registeruppgifter och 
registerklassificering 
konrolleras en gång/år 
+ alla exportpartier 

  

B4 Detaljhandlar som 
kunder 

6 kontrollgånger / år +/- 2/år 

B5 Detaljhandlar som 
kunder samt export, 
annan partihandel eller 
storhushåll 

6 kontrollgånger/år + 
alla exportpartier 

+/- 2/år 

B6 Storhushåll som kun-
der samt sporadiskt de-
taljhandlar 

2 kontrollgånger, regis-
teruppgifter och klassi-
ficering (detaljhandelns 
tillfällighet) 

+ 2/år 

B7 Storhushåll som kun-
der 

1 kontrollgång, regis-
teruppgifter och regis-
terklassificering kon-
trolleras 

  

C. Snabbgross       
C1 Snabbgross 1 kontrollgång, regis-

teruppgifter kontrolleras 
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D. Packeri       
D1 Producerar och för-

packar produkter för 
hemmamarknaden  
(export enligt kontroll 
B5) 

0 kontrollgånger 
produkterna kontrolle-
ras i partihandlar och af-
färer 

+ 4/år 

D2 Köper produkter och 
packar dem för hem-
mamarknaden. Säljer 
produkterna i eget 
namn (export enligt 
kontroll B5) 

2 kontrollgånger/år, 
verksamheten, register-
uppgifter och aktörs-
klassificering kontrolle-
ras 

+ 4/år 

D3 Fraktpackeri, förpackar 
för hemmamarknaden 
och säljer produkterna 
i produktägarens namn 
(export enligt kontroll 
B5) 

2 kontrollgånger, verk-
samheten, registerupp-
gifter och aktörsklassi-
ficering kontrolleras 

+ 4/år 

E. Säsongaktör       
E1 Verksamhet endast un-

der en del av året och 
endast med vissa pro-
dukter (export enligt 
kontroll B5) 

En gång under säsong-
ens lopp kontrolleras 
alla partier som finns i 
lagret. även register-
uppgifter och aktörs-
klassificering kontrolle-
ras 

Uppföljningskontroll  

F. Detaljhandlar       
F1 400�1000 kvadrat En gång per tre år kon-

trolleras alla partier som 
är till salu samt regis-
teruppgifter 

Uppföljningskontroll 

F2 över 1000 kvadrat En gång per två år kon-
trolleras alla partier som 
är till salu samt regis-
teruppgifter 

Uppföljningskontroll 
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Bilaga 2 
 
 
ÖVERENSSTÄMMELSEKONTROLL I DETALJHANDELSLEDET 
 

Termerna "överensstämmelsekontroll", "kontrollör", "försändelse", "parti", 
"provtagning", "delprov", "samlingsprov" och "reducerat prov" definieras i bi-
laga IV till kommisionens förordning. 

Genomförandet av kontroller 

   a) Allmänt 
   

Överensstämmelsekontroll skall utföras genom bedömning av ett samlings-
prov som slumpmässigt tagits på olika platser i de partier som valts ut för kon-
troll. Samlingsprovet anses representativt för partiet. 

   b) Presentation av produkterna 
   

Kontrollören skall ange de partier han önskar undersöka. Dessa partier skall 
därefter visas upp för honom av den person som är bemyndigad att göra detta 
eller av dennes företrädare. Presentation av produkterna innebär att lämna 
fram samlingsprovet och att tillhandahålla alla uppgifter som krävs för att 
identifiera försändelsen eller partierna. 

Om det krävs reducerade prover skall kontrollören välja ut dem ur samlings-
provet. 

 c) Identifiering av partierna och/eller helhetsintryck av försändelsen 

Partierna skall identifieras med ledning av deras märkning eller med ledning 
av andra kriterier som fastställts enligt rådets direktiv 89/396/EEG om identi-
fikationsmärkning av livsmedelspartier. 

   d) Kontroll av partiet 
 
- Bedömning av förpackningen och presentationen med hjälp av delprov: 

Det skall kontrolleras att förpackningen är ren och att den uppfyller kraven i 
normerna, även när det gäller de material som använts. Om endast vissa typer 
av förpackningar är tillåtna skall kontrollören fastställa att det verkligen är 
dessa förpackningstyper som använts. Om den norm som gäller för en be-
stämd kvantitet omfattar föreskrifter när det gäller presentationen skall över-
ensstämmelsekontrollen omfatta även denna. 

- Kontroll av märkningen med hjälp av delprov: 

 Först och främst skall det fastställas om märkningen av produkterna är i över-
ensstämmelse med handelsnormerna.  

Vid kontrollen skall kontrollören avgöra om märkningen är korrekt eller om 
den måste ändras. 
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- Överensstämmelsekontroll av produkterna i partiet: 

Kontrollören skall avgöra hur omfattande samlingsprovet skall vara för att han 
med hjälp av detta skall kunna bedöma partierna. Han skall slumpvis välja ut 
de förpackningar som skall kontrolleras, eller när det gäller produkter i lös-
vikt, var i partiet proven skall tas. 

Om ett beslut måste fattas om att försändelsen inte är i överensstämmelse med 
normerna skall proverna minst omfatta de kvantiteter som anges nedan: 

Förpackade produkter 

Antalet konsumtionsförpackningar som hör 
till partiet 

Antalet delprover 

≤ 10 Alla 
11�50 10 
51�100 15 
> 100 20 (minst) 
 
Antalet partihandelsförpackningar som hör 
till partiet 

Antalet delprover 

≤ 5 alla 
6�10 provet tas som vid provtagning av lösvikt 

(följande tabell) 
11�100 5 
101�300 7 
301�500 9 
501�1000 10 
> 1000 15 (minst) 
 
Produkter i lösvikt 

Partiets vikt i kilogram eller antal enheter i 
partiet  

Delprovernas storlek i kilogram eller antalet 
enheter använda vid provtagningen 

≤ 10 alla 
11�200 10 
201�500 20 
501�1000 30 
1001�5000 60 
> 5000 100 (minst) 
  

När det gäller större färska frukter och färska grönsaker (som väger mer än 2 
kg/st) i lösvikt skall delproven bestå av minst fem enheter. 

Om kontrollören efter kontroll anser att han inte kan fatta beslut får en ny kon-
troll utföras och beslut skall därefter fattas utifrån medelvärdet av resultaten 
av de båda kontrollerna. Kontrollören får vid beslutsfattandet använda sig av 
den statistiskt pålitliga tabellmodell som utvecklats av Spliid och Thyregoord. 
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Den del av överensstämmelsekontrollen som avser förekomsten eller frånva-
ron av inre fel får genomföras med hjälp av reducerade prover. Detta gäller 
särskilt då kontrollen innebär att produkten förstörs. Dessa provtagningar får 
inte omfatta mer än vad som är absolut nödvändigt för att bedöma partiet. Om 
sådana inre fel upptäcks eller misstänks får det reducerade provet inte omfatta 
mer än 10 % av det samlingsprov som ursprungligen togs ut för kontroll. 

e) Kontroll av produkten 

Den produkt som skall kontrolleras skall helt tas ut ur sin förpackning. Kon-
trollören får dock göra avkall på detta krav om förpackningens typ och beskaf-
fenhet är sådan att innehållet kan kontrolleras utan att produkten packas upp. 
Enhetligheten, minimikraven och kvalitetsklasser skall kontrolleras med hjälp 
av det samlingsprovet. Om fel upptäcks skall kontrollören fastställa hur stor 
procentandel av produkten i antal eller vikt som inte är i överensstämmelse 
med handelsnormen. 

   f) Rapportering av kontrollresultaten 
   

Vid behov beviljas de dokument söm föreskrivs i artikel 9.2 och 9.3 i kom-
missionens förordning. 

Om det konstateras att produkterna inte överensstämmer med normerna skall 
aktören eller dennes företrädare informeras om skälen till detta. Om produk-
ten, genom att märkningen ändras, kan uppfylla kraven i normerna skall aktö-
ren eller dennes företrädare upplysas om detta. 

Om det konstateras att produkten uppvisar fel får den produktandel som be-
döms som inte överensstämmande med normen anges, uttryckt i procent, och 
aktören eller dennes företrädare informeras skriftligt om saken. Bestämmelser 
om rättsverkningarna av att det konstaterats att produkterna inte överens-
stämmer med kraven och om det förfarande som iakttas i ärendet finns i arti-
kel 9.3 i kommissionens förordning. 

   g) Minskning av produktens värde till följd av överensstämmelsekontroll 
   

Efter kontrollen skall samlingsprovet ställas till den bemyndigade personens 
förfogande eller till dennes representant. 

Kontrollorganet är inte skyldigt att återställa de delar av samlingsprovet som 
förstörts vid kontrollen. 

Om överensstämmelsekontrollen begränsats till ett absolut minimum är det 
inte möjligt att ansöka om ersättning från den berörda myndigheten för even-
tuell minskning av produktens handelsvärde. 

 
 


