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1850/ 64

21.7.64

KOMMISSIONENS FORORDNING Nr. 87/64/EØF
af 15 . juli 1964

om ændring af de fælles kvalitetsnormer for løg

fælles kvalitetsnormer for løg ændres, således at de til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
ØKONOMISKE FÆLLESSKABER HAR

passes de ændrede krav;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det euro
pæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til forordning nr . 23 om den gradvise
oprettelse af en fælles markedsordning for frugt og grøn
sager 1), særlig artikel 4, stk. 3 , og

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra forvaltningskomiteen for
frugt og grønsager,
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

Der er sket en betydelig udvikling i salgsmetoderne for
løg ;

som følge af disse metoder, der delvis står i forbindelse
med forbruger- og grossistefterspørgslens krav, må de

Eneste artikel

Fra 1 . august 1964 ændres afsnittene I , III , IV, stk. B , og
VI , stk. D , i bilag II/6 til forordning nr. 23 i overens
stemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 15 . juli 1964.
På Kommissionens vegne
Walter HALLSTEIN

Formand

BILAG

ÆNDRINGER AF DE FÆLLES KVALITETSNORMER FOR SPISELØG
I. Afsnit I »Definitioner« affattes således :

Disse normer omfatter spiseløg af arten Allium Cepa L., der er bestemt til levering til forbrugeren i

uændret stand, med undtagelse af grønne løg med top samt løg, der er bestemt til industriel forar
bejdning.

1 ) EFTnr. 30 af 20.4. 1962, s . 965/62.
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II . Afsnit III »Størrelsessortering« affattes således:

Løgene skal sorteres efter deres størrelse. Størrelsen fastsættes som den største diameter af tværsnit
tet.

Forskellen i diameter mellem det mindste og det største løg i samme pakning må ikke overstige føl
gende værdier :

5 mm, når det mindste løg har en diameter på
10 mm inklusive til 20 mm eksklusive,

1 5 mm , når det mindste løg har en diameter på
20 mm inklusive til 40 mm eksklusive,

-

20 mm, når det mindste løg har en diameter på
40 mm eller derover

Mindstediameteren er fastsat til 10 mm.

III . Afsnit IV , stk. B » Størrelsestolerancer« affattes således:

10% efter vægt. af løg, som ikke svarer til den angivne størrelse, men hvis diameter højst afviger
20% fra den angivne diameter.

IV . Afsnit VI , stk. D »Handelsoplysninger« suppleres ved tilføjelse af følgende nærmere angivelse i
andet led efter ordet »størrelsessortering«:
»angivet ved mindste- og størstediameter.«

