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VERORDENING (EG) Nr. 2390/97 VAN DE COMMISSIE
van 1 december 1997

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2213/83 tot vaststelling van
kwaliteitsnormen voor uien en witloof

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van
28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector groenten en fruit ('), en met
name op artikel 2, lid 2,
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2448/95 van de
Commissie van 10 oktober 1995 tot wijziging van bijlage
I van Verordening (EEG) nr. 2658 /87 van de Raad met
betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het
gemeenschappelijk douanetarief (2) nieuwe GN-codes zijn
vastgesteld; dat de omschrijving van respectievelijk uien
en witloof, die is opgenomen in Verordening (EEG) nr.
2213/83 van de Commissie van 28 juli 1983 tot vaststel
ling van kwaliteitsnormen voor uien en witloof (3), laatste

lijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 888/97 (4), derhalve
moet worden aangepast;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2213/83 aanlei
ding heeft gegeven tot uiteenlopende interpretaties door
de marktdeelnemers met betrekking tot de mate waarin
uien mogen zijn geschoten ; dat Verordening (EEG) nr.

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2213/83 wordt als volgt gewijzigd:
1 . Artikel 1 , eerste alinea, wordt als volgt gewijzigd:
„ De kwaliteitsnormen voor uien van GN-code
0703 10 19 en voor witloof van GN-code 0705 21 00

zijn opgenomen in de bijlagen I en II ".

2. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:
In

deel

II „Kwaliteitsvoorschriften ", onderdeel

B

„ Indeling in klassen", wordt:

— de tekst van punt (i), tweede alinea, tweede streepje,
vervangen door:

„— niet geschoten (vrij van uitwendig schot);";
— de tekst van punt (ii), tweede alinea, tweede
streepje, vervangen door:
„— begin van uitwendig schot (tot maximaal 1 0 %
van het aantal of gewicht per verpakkingseen
heid);".

2213/83 moet worden gewijzigd om dit punt te verduide
lijken;

Artikel 2

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor verse groenten en fruit,

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publica
tieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 december 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
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