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KOMISSION ASETUS EY) N:o 2390/97 ,

annettu 1 päivänä joulukuuta 1997,

ruokasipulien ja salaattisikurien laatuvaatimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o
2213 /83 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

1 artikla

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

Muutetaan asetus (ETY) Nro 2213/83 seuraavasti :

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten yhteisestä
markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 f) ja erityisesti sen

1 . Korvataan 1 artiklan ensimmäinen alakohta seuraavasti :

"CN-koodiin

0703 10 19

kuuluvien

ruokasipulien

2 artiklan 2 kohdan ,

kaupan pitämistä koskevat vaatimukset ovat liitteessä I
ja CN-koodiin 0705 21 00 kuuluvien salaattisikurien
kaupan pitämistä koskevat vaatimukset ovat liitteessä

sekä katsoo, että

II ."

tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658 /87 (2) liit
teen I muuttamisesta 10 päivänä lokakuuta 1995 anne
tussa komission asetuksessa (EY) N:o 2448/95 vahviste
taan uusia CN-koodeja; tämän vuoksi ruokasipulien ja
salaattisikurien laatuvaatimuksista 28 päivänä heinäkuuta
1983 annetussa asetuksessa (ETY) N:o 2213/83 (3), sellai
sena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o

2. Muutetaan liite I seuraavasti :

korvataan II osassa (Laatua koskevat määräykset) B
kohdan

— i alakohdan toisen alakohdan toinen luetelmakohta
seuraavasti :

"— ilman versoja (ei ulkoisesti näkyviä versoja),"
— ii alakohdan toisen alakohdan toinen luetelma

888/97 (4), määritelty ruokasipulien ja salaattisikurien

kohta seuraavasti :

kuvaus on ajantasaistettava,

"— alkavaa ulkoisesti näkyvää versomista ( 10 %:n
rajoissa määrästä tai painosta sipuleita tiettyä
myyntiyksikköä kohti),".

markkinoiden toimijat ovat voineet tulkita asetusta (ETY)
N:o 2213/83 eri tavoin ruokasipuleiden versomistilanteen

osalta; asetus (ETY) N:o 2213/83 on muutettava sopivan

2 artikla

määritelmän lisäämiseksi, ja

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja
vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä joulukuuta 1997.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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