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Liite 1 
 
 
 
TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE-
RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET  
 
 
Toimijan toiminnan 
laatu, 
toimijaluokitus 

Toiminnan laajuus Tarkastustiheys /vuosi 
  

Tarkastustulosten  
vaikutus tarkastus-
tiheyteen 

A. Tukkukauppa, tuonti       
A1 Tuonti kolmansista  
maista 

Kaikki tähän ryhmään 
kuuluvat 

Kaikki erät tullauksen yhtey-
dessä paitsi  
- hyväksytyistä maista 10 % 
eristä 
- vähäisen vaatimustenvastai-
suusriskin omaavista tuotteis-
ta 50 % 

  
  
+ 20 % 
  
+ 25 %/ - 25 % 

A2 Tuonti EU-maista Kaikki tähän ryhmään 
kuuluvat 

10 tarkastuskertaa/vuosi 
  

+/- 2 

B. Ostot  kotimarkki-
noilta 

      

B1  Asiakkaina muut tukut 6 tarkastuskertaa/vuosi +/- 2/vuosi 
B2 Muut tukut ja vienti 6 tarkastuskertaa/vuosi  

+ kaikki vientierät 
+/- 2/vuosi 

B3 Pelkästään vienti Tarkastetaan rekisteritiedot ja 
-luokitus kerran/vuosi 
+ kaikki vientierät 

  

B4 Asiakkaina vähittäis-
kaupat 

6 tarkastuskertaa/vuosi +/- 2/vuosi 

B5 Asiakkaina vähittäis-
kaupat sekä vienti tai 
muu tukku tai suurta-
loudet 

6 tarkastuskertaa/vuosi 
+ kaikki vientierät  

+/- 2/vuosi 

B6 Asiakkaina suurtaloudet 
sekä satunnaisesti vähit-
täiskaupat 

2 tarkastuskertaa, 
rekisteritiedot ja -luokitus 
(vähittäiskaupan satunnai-
suus)  

+ 2/vuosi 

B7 Asiakkaina suurtaloudet 1 tarkastuskerta, 
tarkastetaan rekisteritiedot ja 
-luokitus 

  

C. Noutotukut       
C1 noutotukku 1 tarkastuskerta, 

tarkastetaan rekisteritiedot 
  

D. Pakkaamo       
D1 Tuottaa ja pakkaa ne ko-

timaan markkinoita var-
ten  
(vienti tark. B5  mukaan)

0 tarkastuskertaa  
tuotteet tarkastetaan tukuissa 
ja kaupoissa 

+ 4/vuosi 
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D2 Ostaa tuotteita ja pakkaa 
ne kotimaan markkinoi-
ta varten. Myy tuotteet 
omissa nimissä 
(vienti tark. B5 mukaan)

2 tarkastuskertaa vuodessa, 
tarkastetaan toiminta, rekiste-
ritiedot ja toimijaluokitus 

+ 4/vuosi 

D3 Rahtipakkaamo, pakkaa 
kotimaan markkinoita 
varten ja myy tuotteet 
pakkauttajan nimissä 
(vienti tark. B5 mukaan)

2 tarkastuskertaa, 
tarkastetaan toiminta, rekiste-
ritiedot ja toimijaluokitus 

+ 4/vuosi 

E. Sesonkitoimija       
E1 Toimintaa vain osan 

vuotta ja  vain tietyillä 
tuotteilla 
(vienti tark. B5 mukaan)

Kerran sesongin aikana tar-
kastetaan kaikki erät jotka 
ovat varastossa, tarkastetaan 
rekisteritiedot ja toimijaluoki-
tus 

Seurantatarkastus 

F. Vähittäiskaupat       
F1 400�1000 neliötä Kerran kolmessa vuodessa 

tarkastetaan kaikki erät jotka 
ovat myynnissä sekä tarkaste-
taan rekisteritiedot 

Seurantatarkastus 

F2 Yli 1000 neliötä Kerran kahdessa vuodessa  
tarkastetaan kaikki erät jotka 
ovat myynnissä sekä tarkaste-
taan rekisteritiedot 

Seurantatarkastus 
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Liite 2 
 
 
 
 
VÄHITTÄISMYYNTIVAIHEEN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTUKSET 
 

Termit "vaatimustenmukaisuustarkastus", "tarkastaja", "lähetys", "erä", "näyt-
teenotto", "perusnäyte", "kokoomanäyte" ja "supistettu näyte" määritellään 
komission asetuksen liitteessä IV. 

Tarkastuksen toteuttaminen 

   a) Yleistä 
 

Vaatimustenmukaisuustarkastus tehdään arvioimalla kokoomanäyte, joka on 
otettu tarkasteltavan erän eri kohdista sattumanvaraisesti. Kokoomanäyte 
edustaa koko erää. 

   b) Tuotteiden esittäminen 
  

Tarkastaja valitsee pakkaukset, jotka hän haluaa tutkia. Asianmukaisesti val-
tuutetun henkilön tai hänen edustajansa on sitten esitettävä ne tarkastajalle. 
Toimituksessa esitetään siten kokoomanäyte ja annetaan kaikki lähetyksen tai 
erien tunnistamiseen tarvittavat tiedot. 

 Jos tarvitaan supistettuja näytteitä, tarkastaja valitsee ne kokoomanäytteestä. 

   c) Erien tunnistaminen ja/tai erää koskeva yleisvaikutelma 
  

Erien tunnistaminen tapahtuu niiden merkintöjen perusteella tai muiden teki-
jöiden, kuten elintarvike-erän tunnistamismerkinnöistä annetun neuvoston di-
rektiivin 89/396/ETY mukaisesti tehtyjen merkintöjen perusteella. 

   d) Erän tarkastaminen 
 

-  Pakkausten ja ulkoasun arviointi perusnäytteiden avulla:  

Pakkaukset ja niiden siisteys sekä pakkaamiseen käytetyt materiaalit on tar-
kastettava pitäen silmällä niiden vaatimustenmukaisuutta. Jos ainoastaan jot-
kin pakkaustavat ovat sallittuja,  tarkastajan on ratkaistava, ovatko käytetyt ta-
vat juuri niitä. Jos johonkin tiettyyn määrään  sovellettavissa vaatimuksissa on 
ulkoasua koskevia säännöksiä, myös ulkoasun  vaatimustenmukaisuus on tar-
kastettava. 

-  Merkintöjen tarkastaminen perusnäytteiden avulla:  

Ensisijaisesti olisi tarkastettava, onko tuotteiden merkintä kaupan pitämisen 
vaatimusten mukainen. 

Tarkastaja tutkii, ovatko merkinnät kaikilta osin oikein tehtyjä vai olisiko niitä 
muutettava. 
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-  Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen: 

 Tarkastaja päättää, minkä suuruisen kokoomanäytteen hän tarvitsee erien ar-
viointiin. Hän valitsee sattumanvaraisesti tarkastettavat pakkaukset, tai jos on 
kyse irtotuotteista, ne kohdat eristä, joista perusnäytteet on otettava. 

Jos todetaan, että tuotteet ovat vaatimuksen vastaisia, näytteenottoon on 
sisällytettävä vähintään seuraavat määrät: 

Pakatut tuotteet 

Erään kuuluvien kuluttajapakkausten luku-
määrä 

Perusnäytteiden lukumäärä 
  

< 10 kaikki 
11�50 10 
51�100 15 
> 100 20 (vähintään) 

 
Erään kuuluvien tukkupakkausten lukumäärä Perusnäytteiden lukumäärä 

  
< 5 kaikki 
6�10 näyte otetaan kuten irtotuotteesta (seuraava 

taulukko) 
11�100 5 
101�300 7 
301�500 9 
501�1000 10 
> 1000 15 (vähintään) 

 
Irtotavarana olevat tuotteet 
 
Erän koko kilogrammoina tai siihen kuulu-
vien yksikköjen lukumääränä 

Perusnäytteiden koko kilogrammoina tai 
näytteisiin sisällytettävien yksikköjen luku-
määränä 

< 10 kaikki 
11�200 10 
201�500 20 
501�1000 30 
1001�5000 60 
> 5000 100 (vähintään) 

 
Suurikokoisten (yli 2 kg/kappale) irtotavarana olevien hedelmien ja vihannes-
ten osalta perusnäytteiden on koostuttava vähintään viidestä kappaleesta. 

Jos tarkastaja toteaa tarkastuksen jälkeen, ettei hän pysty tekemään päätöstä, 
hän voi tehdä uuden tarkastuksen ja tehdä päätöksen näiden kahden tarkastuk-
sen kokonaiskeskiarvoa edustavan tuloksen perusteella. Tarkastaja saa päätök-
senteossa käyttää apunaan Spliidin ja Thyregoordin tilastollisesti luotettavaa 
taulukkomallia. 
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Vaatimustenmukaisuus sellaisten perusteiden osalta, joihin liittyy sisäisten vi-
kojen olemassaolo tai puuttuminen, voidaan tarkastaa supistettujen näytteiden 
perusteella. Näin on erityisesti silloin, kun tarkastustoimet aiheuttavat tuotteen 
tuhoutumisen. Näiden näytteiden koko saa olla vain niin suuri kuin erän ar-
vioimiseksi on ehdottoman välttämätöntä. Jos mainitun kaltaisia vikoja havai-
taan tai epäillään, supistettu näyte ei saa ylittää kymmentä prosenttia alun pe-
rin tarkastusta varten otetun kokoomanäytteen koosta. 

e) Tuotteen tarkastaminen 

Tarkastettava tuote on poistettava pakkauksesta kokonaisuudessaan. Tarkasta-
ja voi jättää sen tekemättä, jos pakkauksen tyyppi ja luonne mahdollistavat si-
sällön tarkastamisen pakkausta avaamatta. Tasalaatuisuuden, vähimmäisvaa-
timusten ja laatuluokkien tarkastaminen on tehtävä kokoomanäytteen avulla. 
Kun tuotteessa on vikoja, tarkastaja määrittää prosenttiosuuden vaatimusten-
vastaisten tuotteiden lukumäärän tai painon perusteella. 

   f) Tarkastusraportit 
 

Tarvittaessa myönnetään komission asetuksen 9 artiklan 2 ja 3 kohdassa sää-
detyt asiakirjat. 

Jos tuote on todettu vaatimustenvastaiseksi, toimijalle tai tämän edustajalle on 
ilmoitettava vaatimustenvastaisuuden syyt. Jos tuote on mahdollista saattaa 
vaatimusten mukaiseksi sen merkintöjä muuttamalla, siitä on ilmoitettava 
toimijalle tai tämän edustajalle. 

Jos tuotteessa on vikoja, vaatimusten vastaiseksi arvioitu prosenttiosuus täs-
mennetään ja ilmoitetaan toimijalle tai hänen edustajalle kirjallisesti. Tuottei-
den vaatimustenvastaiseksi toteamisen oikeusvaikutuksista ja asiassa nouda-
tettavasta menettelystä säädetään komission asetuksen 9 artiklan 3 kohdassa. 

g) Tuotteen arvon aleneminen vaatimustenmukaisuustarkastuksen seurauk-
sena 

Tarkastuksen jälkeen kokoomanäyte annetaan asianmukaisesti valtuutetulle 
henkilölle tai tämän edustajalle. 

Valvontaelimen ei tarvitse korvata niitä kokoomanäytteen osia, jotka ovat tu-
houtuneet tarkastuksessa. 

Kun vaatimustenmukaisuustarkastus on rajoittunut välttämättömimpään, ky-
seiseltä viranomaiselta ei voida vaatia minkäänlaista korvausta tuotteen kau-
pallisen arvon alenemisesta. 

 
 


