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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

2. 12 . 97

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2390/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Δεκεμβρίου 1997

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2213/83 που καθορίζει τους κανόνες
ποιότητας για τα κρεμμύδια και τα ραδίκια witloof
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:

ΆρSρο 1

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 ('), και ιδίως το άρθρο 2 παρά
γραφος 2,
Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2448/95 της Επιτροπής, της
10ης Οκτωβρίου 1995, για την τροποποίηση του παραρτήμα

τος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου
για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το
κοινό δασμολόγιο (2), έχει καθορίσει τους νέους κωδικούς
ΣO· ότι πρέπει συνεπώς να ενημερωθεί η περιγραφή που

αφορά τα κρεμμύδια και αντίστοιχα τα ραδίκια witloof,
όπως έχει καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2213/83 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 1983 που καθορίζει
τους κανόνες ποιότητας για τα κρεμμύδια και τα ραδίκια
witloof (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 888/97 (4)·

ότι στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2213/83 της Επιτροπής
δόθηκαν διαφορετικές ερμηνείες εκ μέρους των επιχειρημα

τιών της αγοράς όσον αφορά την κατάσταση βλαστήσεως
των κρεμμυδιών· ότι πρέπει να τροποποιηθεί o κανονισμός
(ΕΟΚ) αριθ. 2213/83 για να δοθεί o αρμόζων ορισμός·

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2213/83 τροποποιείται ως εξής:
1 . Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«Οι κανόνες ποιότητας σχετικά με τα κρεμμύδια που
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0703 10 19 και τα ραδίκια
witloof που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0705 21 00 εμ
φαίνονται αντιστοίχως στα παραρτήματα I και II.»
2. Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:

στο μέρος II «Διατάξεις που αφορούν την ποιότητα», στο
σημείο B:
— στο στοιχείο (i), η δεύτερη περίπτωση του δευτέρου
εδαφίου αντικαθίσταται από την ακόλουθη περί
πτωση :

«— χωρίς

φύτρα

(απαλλαγμένοι

εξωτερικού

φύτρου),»

— στο στοιχείο (ii), η δεύτερη περίπτωση του δευτέρου
εδαφίου αντικαθίσταται από την ακόλουθη περί
πτωση :

«— αρχή εξωτερικής εκβλαστήσεως (μέσα στα όρια
του 10% κατά αριθμό και βάρος ανά μονάδα
παρουσιάσεως),»
ΆρSρο 2

είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ

οπωροκηπευτικών,

κών Κοινοτήτων.

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει αμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 1997.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής
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