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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1455/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Ιουλίου 1999
για τον καθορισµό του κανόνα εµπορίας για τις πιπεριές (γλυκές)
(ΕΕ L 167 της 2.7.1999, σ. 22)

Τροποποιείται από:
Επίσηµη Εφηµερίδα
αριθ.

σελίδα ηµεροµηνία

►M1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2706/2000 της Επιτροπής της 11ης ∆εκεµβρίου 2000

L 311

35

12.12.2000

►M2 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2147/2002 της Επιτροπής της 2ας ∆εκεµβρίου 2002

L 326

8

3.12.2002

►M3 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 46/2003 της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2003

L7

61

11.1.2003

1999R1455 — EL — 01.03.2003 — 003.001 — 2
▼B
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1455/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Ιουλίου 1999
για τον καθορισµό του κανόνα εµπορίας για τις πιπεριές (γλυκές)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου, της 28ης
Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τοµέα των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 της Επιτροπής (2), και
ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 2,
Εκτιµώντας:
(1)

ότι οι πιπεριές (γλυκές) αναγράφονται στο παράρτηµα Ι του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 µεταξύ των προϊόντων για
τα οποία πρέπει να εγκριθούν κανόνες εµπορίας· ότι ο
κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 79/88 της Επιτροπής, της 13ης
Ιανουαρίου 1988, που καθορίζει κανόνες εµπορίας για τα
µαρούλια, τα κατσαρά αντίδια, τα πλατύφυλλα αντίδια και
τις πιπεριές (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 888/97 (4), τροποποιήθηκε επανειληµµένως και δεν διασφαλίζει πλέον νοµική σαφήνεια·

(2)

ότι για λόγους σαφήνειας, πρέπει να καταστεί αυτόνοµη,
σε σχέση µε άλλα προϊόντα που υπάγονται στον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 79/88, η νοµοθεσία που αφορά τις πιπεριές
(γλυκές)· ότι πρέπει, συνεπώς, να προβούµε σε
αναµόρφωση της εν λόγω νοµοθεσίας και να καταργήσουµε
το παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού αριθ. 79/88 όσον αφορά
τις πιπεριές (γλυκές)· ότι γι' αυτό, και για λόγους διαφάνειας στη διεθνή αγορά, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο
κανόνας ποιότητας που συνιστάται για τις πιπεριές από
την οµάδα εργασίας των προδιαγραφών των φθαρτών
τροφίµων και της αναπτύξεως της ποιότητας της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνων
(ΟΕΕ/ΟΗΕ)·

(3)

ότι η εφαρµογή των κανόνων αυτών πρέπει να έχει ως
αποτέλεσµα να φύγουν από την αγορά τα προϊόντα που
δεν έχουν ικανοποιητική ποιότητα, να προσανατολίστεί η
παραγωγή µε τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις
των καταναλωτών και να διευκολυνθούν οι εµπορικές
σχέσεις µε βάση το θεµιτό ανταγωνισµό, συµβάλλοντας µε
τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της αποδοτικότητας της
παραγωγής·

(4)

ότι οι κανόνες εφαρµόζονται σε όλα, τα στάδια εµπορίας·
ότι η µεταφορά σε µεγάλες αποστάσεις, η αποθήκευση για
ορισµένο χρόνο ή οι διάφοροι χειρισµοί στους οποίους
υπόκεινται τα προϊόντα είναι δυνατόν να συνεπάγονται
ορισµένες αλλοιώσεις που οφείλονται στη βιολογική
εξέλιξη των προϊόντων αυτών ή στον κατά το µάλλον ή
ήττον φθαρτό χαρακτήρα τους· ότι οι αλλοιώσεις αυτές
πρέπει να ληφθούν υπόψη στην εφαρµογή των κανόνων
στα στάδια εµπορίας που έπονται του σταδίου της
αποστολής·

(5)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
των νωπών οπωροκηπευτικών,

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

297 της 21.11.1996, σ. 1.
100 της 26.6.1999, σ. 80.
10 της 14.1.1988, σ. 8.
126 της 17.5.1997, σ. 11.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κανόνες εµπορίας για τις πιπεριές (γλυκές), που υπάγονται
στον κωδικό ΣΟ 0709 60 10, αναγράφονται στο παράρτηµα.
Οι κανόνες εµπορίας εφαρµόζονται σε όλα τα στάδια εµπορίας,
µε τους όρους που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2200/96.
Ωστόσο, στα στάδια που έπονται εκείνου της αποστολής, τα
προϊόντα είναι δυνατό να παρουσιάζουν, σε σχέση µε τις προδιαγραφές, µικρή µείωση της φρεσκάδας και της σπαργής, καθώς
και µικρές αλλοιώσεις που οφείλονται στην εξέλιξή τους και
στον κατά το µάλλον ή ήττον φθαρτό χαρακτήρα τους.
Άρθρο 2
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 79/88 τροποποιείται ως εξής:
1. στον τίτλο, oι λέξεις «και τις πιπεριές» διαγράφονται·
2. στο άρθρο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«Οι εµπορικοί κανόνες για τα µαρούλια, τα κατσαρά αντίδια
και τα πλατύφυλλα αντίδια των υπάγονται στους κωδικούς
ex 0705 11, ex 0705 19 και 0705 29 00 της συνδυασµένης
ονοµατολογίας αναγράφονται στο παράρτηµα.»·
3. Το παράρτηµα ΙΙ διαγράφεται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται την πρώτη ηµέρα του µηνός που έπεται εκείνου της
έναρξης ισχύος του.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του
και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ (ΓΛΥΚΙΕΣ)
I.

▼M1

▼B

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ο παρών κανόνας αφορά τις γλυκές πιπεριές των ποικιλιών (cultivars)
που προέρχονται από το Capsicum annuum L. var. annuum, που προορίζονται να παραδοθούν σε νωπή κατάσταση στον καταναλωτή, µε
εξαίρεση τις γλυκές πιπεριές που προορίζονται για βιοµηχανική
µεταποίηση.
Ανάλογα µε το σχήµα τους, διακρίνονται τέσσερις εµπορικοί τύποι
πιπεριών:
—
—
—
—

µακριές πιπεριές (επιµήκεις),
πιπεριές τετράγωνου οξύληκτου σχήµατος,
πιπεριές τετράγωνου επιµήκους σχήµατος («σαν σβούρες»),
πιπεριές πεπλατυσµένου σχήµατος («σαν τοµάτες»).

II. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Ο κανόνας έχει σαν στόχο να ορίσει τις ιδιότητες που πρέπει να
έχουν οι πιπεριές µετά την τυποποίηση και τη συσκευασία.
Α. Ελάχιστα χαρακτηριστικά
Σε όλες τις κατηγορίες, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται για κάθε κατηγορία και των ανοχών που
επιτρέπονται, οι πιπεριές πρέπει να είναι:
— ολόκληρες,
— υγιείς· αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από
σήψη ή από αλλοιώσεις που είναι δυνατόν να τα καταστήσουν
ακατάλληλα για κατανάλωση,
— καθαρές, πρακτικά απαλλαγµένες από ορατές ξένες ουσίες,
— φρέσκες,
— πρακτικά απαλλαγµένες από παράσιτα,
— πρακτικά απαλλαγµένες από προσβολές παρασίτων,
— καλά αναπτυγµένες,
— χωρίς ελαττώµατα που να οφείλονται στον παγετό,
— χωρίς τραύµατα που δεν έχουν επουλωθεί,
— χωρίς ηλιακά εγκαύµατα [εκτός ιδιαιτέρων περιπτώσεων που
καθορίζονται στο κεφάλαιο Β: Ταξινόµηση, σηµείο ii)],
— εφοδιασµένες µέ ποδίσκο,
— απαλλαγµένες από ασυνήθιστη εξωτερική υγρασία,
— απαλλαγµένες από ξένη οσµή ή/και ξένη γεύση.
Οι πιπεριές πρέπει να εµφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να
βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση ώστε:
— να αντέχουν στη µεταφορά και τη µεταχείριση, και
— να φθάνουν υπό ικανοποιητικές συνθήκες στον τόπο προορισµού.
Β. Ταξινόµηση
Οι πιπεριές ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες:
i) Κατηγορία Ι
Οι πιπεριές που ταξινοµούνται στην κατηγορία αυτή πρέπει να
είναι καλής ποιότητας. Πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά
της ποικιλίας και/ή του εµπορικού τύπου όσον αφορά την
ανάπτυξη, το σχήµα και το χρώµα, λαµβανοµένου υπόψη του
σταδίου ωριµάνσεως.
Πρέπει να είναι:
— συνεκτικές,
— πρακτικά απαλλαγµένες από κηλίδες.
Ο ποδίσκος µπορεί να έχει υποστεί ελαφρά βλάβη ή να έχει
κοπεί, εφόσον ο κάλυκας είναι άθικτος.
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ii) Κατηγορία ΙΙ
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις πιπεριές που δεν µπορούν
να ταξινοµηθούν στην κατηγορία Ι, αλλά ανταποκρίνονται στα
ελάχιστα χαρακτηριστικά που ορίζονται ανωτέρω.
Υπό τον όρο ότι διατηρούν τα βασικά χαρακτηριστικά
ποιότητας, ικανότητας διατήρησης και παρουσίασης, µπορούν
να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώµατα:
— ελαττώµατα σχήµατος και ανάπτυξης,
— ηλιακά εγκαύµατα ή ελαφρά τραύµατα που έχουν επουλωθεί και που δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2 cm µήκους
για τα ελαττώµατα επιµήκους σχήµατος και το 1 cm2 συνολικής επιφανείας για τα άλλα ελαττώµατα.
— ελαφρές ρωγµές ξηρές και επιφανειακές, το σύνολο των
οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά µήκος 3 cm.
Είναι δυνατόν να είναι λιγότερο συνεκτικές, αλλά όχι µαραµένες.
Ο ποδίσκος µπορεί να έχει ελαττώµατα ή να είναι κοµµένος.
III. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ

ΠΟΥ

ΑΦΟΡΟΥΝ

ΤΗΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΚΑΤΑ

Η ταξινόµηση κατά µέγεθος καθορίζεται από τη διάµετρο (πλάτος)
των πιπεριών. Ως «πλάτος» των πεπλατυσµένων πιπεριών («σαν
τοµάτες»), νοείται η µέγιστη διάµετρος της ισηµερινής τοµής.
Για τα προϊόντα που ταξινοµούνται κατά µέγεθος, η διαφορά µεταξύ
της µεγαλύτερης και της µικρότερης πιπεριάς, στο ίδιο µέσο
συσκευασίας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 mm.
Το πλάτος των πιπεριών δεν πρέπει να είναι κατώτερο από:

▼M1
▼B

— µακριές γλυκές πιπεριές (επιµήκεις): 20 mm
— πιπεριές τετράγωνου οξύληκτου σχήµατος και πιπεριές
τετράγωνου επιµήκους σχήµατος («σαν σβούρες»): 40 mm
— πιπεριές πεπλατυσµένου σχήµατος («σαν τοµάτες»): 55 mm
Η ταξινόµηση κατά µέγεθος δεν είναι υποχρεωτική για την κατηγορiα ΙΙ, µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ελάχιστα µεγέθη.

▼M1
▼B

Οι διατάξεις που αφορούν την ταξινόµηση κατά µέγεθος δεν εφαρµόζονται στα µικροσκοπικά προϊόντα (1).

IV. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΟΧΕΣ
Επιτρέπονται ανοχές ποιότητας και µεγέθους σε κάθε µέσο συσκευασίας για τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
αναγραφόµενης κατηγορίας.
Α. Ανοχές ποιότητας
i) Κατηγορία Ι
10 % κατ' αριθµό ή κατά βάρος πιπεριών που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά είναι
σύµφωνες µε εκείνα της κατηγορίας ΙΙ, ή, κατ' εξαίρεση, γίνονται δεκτές στις ανοχές της κατηγορίας αυτής.
ii) Κατηγορία ΙΙ
10 % κατ' αριθµό ή κατά βάρος πιπεριών που δεν ανταποκρίνονται ούτε στα χαρακτηριστικά της κατηγορίας ούτε στα
ελάχιστα χαρακτηριστικά, εκτός από προϊόντα που έχουν
προσβληθεί από σήψη ή από οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση
που τις καθιστά ακατάλληλες για κατανάλωση.

(1) Ως µικροσκοπικό προϊόν, νοείται µία ποικιλία ή µία καλλιέργεια (cultivar)
γλυκών πιπεριών, που λαµβάνεται µε τη διαδικασία επιλογής των φυτών ή/και
ειδικές καλλιεργητικές τεχνικές, εξαιρέσει των γλυκών πιπεριών των µη µικροσκοπικών ποικιλιών που δεν έχουν πλήρως αναπτυχθεί ή που έχουν ανεπαρκές
µέγεθος. Πρέπει να πληρούνται όλες οι άλλες απαιτήσεις της προδιαγραφής.

1999R1455 — EL — 01.03.2003 — 003.001 — 6
▼B
Β. Ανοχές µεγέθους
i) Κατηγορία I
10 % κατ' αριθµό ή κατά βάρος πιπερίων που δεν ανταποκρίνονται στα καθορισµένα µεγέθη, εντός ορίου ± 5 mm, από τις
οποίες κατ' ανώτατο όριο 5 % πιπεριών µεγέθους µικρότερου
από το λαµβανόµενο υπόψη κατώτατο όριο.
ii) Κατηγορία ΙΙ
— Πιπεριές που ταξινοµούται κατά µέγεθος
10 % κατ' αριθµό ή κατά βάρος πιπεριών που δεν ανταποκρίνονται στα καθορισµένα µεγέθη, εντός ορίου ± 5 mm,
από τις οποίες κατ' ανώτατο όριο 5 % πιπεριών µεγέθους
µικρότερου από το λαµβανόµενο υπόψη κατώτατο όριο.
— Πιπεριές που δεν ταξινοµούνται κατά µέγεθος
5 % κατ' αριθµό ή κατά βάρος πιπεριών µεγέθους µικρότερου από το κατώτατο όριο που λαµβάνεται υπόψη, εντός
ορίου 5 mm.
V. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Α. Οµοιογένεια
Το περεχόµενο κάθε µέσου συσκευασίας πρέπει να είναι οµοιογενές και να περιλαµβάνει µόνο πιπεριές της ίδιας καταγωγής,
ποικιλίας ή εµπορικού τύπου, ποιότητας, µεγέθους (εφόσον
επιβάλλεται η ταξινόµηση κατά µέγεθος) και, όσον αφορά την
κατηγορία Ι, να βρίσκονται αισθητά στο ίδιο στάδιο ωρίµανσης
και να έχουν το ίδιο χρώµα.

▼M2

Ωστόσο, οι συσκευασίες µπορούν να περιέχουν µείγµα γλυκών
πιπεριών διαφόρων χρωµάτων, εφόσον τηρείται η οµοιογένεια
όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα ή τον εµπορικό τύπο
και το µέγεθός τους (στην περίπτωση που επιβάλλεται ταξινόµηση κατά µέγεθος).
Οι προοριζόµενες στον καταναλωτή συσκευασίες, καθαρού
βάρους που δεν υπερβαίνει το ένα κιλό, µπορούν να περιέχουν
µείγµα γλυκών πιπεριών διαφόρων χρωµάτων ή/και εµπορικών
τύπων, εφόσον τηρείται η οµοιογένεια όσον αφορά την ποιότητά
τους, και, για κάθε σχετικό χρώµα ή/και εµπορικό τύπο, η
προέλευσή τους.

▼B
▼M1

▼B
▼M3

▼B

Για τα προϊόντα που ταξινοµούνται κατά µέγεθος, οι µακριές
πιπεριές πρέπει να έχουν αρκετά οµοιόµορφο µήκος.
Οι µικροσκοπικές γλυκές πιπεριές πρέπει να έχουν επαρκώς
οµοιόµορφο µέγεθος. Μπορούν να αναµειχθούν µε άλλα µικροσκοπικά προϊόντα διαφορετικού τύπου και διαφορετικής
καταγωγής.
Το ορατό µέρος του περιεχοµένου του µέσου συσκευασίας πρέπει
να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου.
Κατά παρέκκλιση τις προηγούµενες διατάξεις του παρόντος κανονισµού, τα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό
δύνανται να αναµειχθούν σε συσκευασίες πώλησης καθαρού
βάρους κατώτερο από τρία κιλά, µε νωπά οπωροκηπευτικά διαφορετικών ειδών, µε τους όρους που προβλέπονται από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 48/2003 (1).
Β. Συσκευασία
Οι πιπεριές πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του προϊόντος.
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στο εσωτερικό του µέσου
συσκευασίας πρέπει να είναι καινούργια, καθαρά και από τέτοιο
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υλικό, ώστε να µην δηµιουργεί στα προϊόντα εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις. Η χρησιµοποίηση υλικών και ιδίως χαρτιών ή
σηµάτων που φέρουν εµπορικές ενδείξεις επιτρέπονται, υπό τον
όρο ότι η εκτύπωση ή η σήµανση πραγµατοποιούνται µε µη
τοξική µελάνη ή κόλα.
Τα µέσα συσκευασίας, πρέπει να είναι απαλλαγµένα από κάθε
ξένο σώµα.
VI. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
Κάθε µέσο συσκευασίας πρέπει να περιλαµβάνει µε χαρακτήρες που
θα είνα συγκεντρωµένοι στην ίδια πλευρά, ευανάγνωστους, ανεξίτηλους και ορατούς εξωτερικά, τις ακόλουθες ενδείξεις:
Α. Ταυτοποίηση
Συσκευαστής και/ή αποστολέας: Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση ή
συµβολική ταυτοποίηση που έχει δοθεί ή έχει αναγνωριστεί από
µία επίσηµη υπηρεσία. Ωστόσο, όταν χρησιµοποιείται κωδικός
(συµβολική ταυτοποίηση), η ένδειξη «συσκευαστής ή/και αποστολέας» (ή ισοδύναµη συντοµογραφία) πρέπει να αναγράφεται
πλησίον του κωδικού αυτού (συµβολική ταυτοποίηση).
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Β. Φύση του προϊόντος
Αν το περιεχόµενο δεν φαίνεται απέξω:
— «Γλυκές πιπεριές»
— χρώµα,
— εµπορικός τύπος («µακριές», «τετράγωνες οξύληκτες»,
«τετράγωνες επιµήκεις», «πεπλατυσµένες») ή το όνοµα της
ποικιλίας.
Σε περίπτωση δεµάτων ή συσκευασιών που προορίζονται για τον
καταναλωτή που περιέχουν µείγµα διαφόρων χρωµάτων ή/και
διαφόρων εµπορικών τύπων πιπεριών:
— «µείγµα πιπεριών» ή ισοδύναµη περιγραφή,
— όταν το περιεχόµενο δεν φαίνεται απ' έξω, χρώµατα ή/και
εµπορικοί τύποι γλυκών πιπεριών και αριθµός πιπεριών κάθε
σχετικού χρώµατος ή/και εµπορικού τύπου.
Γ. Προέλευση του προϊόντος
Χώρα προέλευσης και, ενδεχοµένως, ζώνη παραγωγής, ή εθνική,
περιφερειακή ή τοπική ονοµασία.
Σε περίπτωση προοριζόµενων για τον καταναλωτή συσκευασιών
που περιέχουν µείγµα γλυκών πιπεριών διαφόρων χρωµάτων ή/
και εµπορικών τύπων διαφορετικής προέλευσης, πρέπει να
αναγράφεται δίπλα από το όνοµα των σχετικών χρωµάτων ή/και
εµπορικών τύπων η ένδειξη κάθε µιας από τις σχετικές χώρες
προέλευσης.
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∆. Εµπορικά χαρακτηριστικά
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— κατηγορία,
— µέγεθος (σε περίπτωση ταξινόµησης κατά µέγεθος) που
προσδιορίζεται από την ελάχιστη και τη µέγιστη διάµετρο ή,
ενδεχοµένως η ένδειξη «µη ταξινοµηµένες κατά µέγεθος»,
— ενδεχοµένως, «µίνι-πιπεριές», «baby-πιπεριές» ή οποιαδήποτε
άλλη κατάλληλη ονοµασία για ένα νανόκαρπο προϊόν. Στην
περίπτωση κατά την οποία στην ίδια συσκευασία αναµειγνύονται περισσότεροι τύποι νανόκαρπων προϊόντων, είναι
υποχρεωτική η ένδειξη όλων των προϊόντων που υπάρχουν
στη συσκευασία, καθώς και η ένδειξη των αντίστοιχων
προελεύσεων,
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Ε. Επίσηµο σήµα ελέγχου (προαιρετικό)

