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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 87/64 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τής 15ης ' Ιουλίου 1964

περί τροποποιήσεως τών κοινών κανόνων ποιότητος γιά τά κρεμμύδια

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινοτητος,
τόν κανονισμό άριθ . 23 περί βαθμιαίας δημιουργίας κοινής οργανώσεως άγοράς στόν το

μέα τών οπωροκηπευτικών (*) καί ιδίως τό άρθρο 4 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας:

οτι σημειώθηκε σημαντική έξέλιξη στίς τεχνικές εμπορίας τών κρεμμυδιών

ότι λόγω τών τεχνικών αύτών, οί όποιες μεταξύ άλλων συνδέονται μέ τίς άπαιτήσεις τής
ζητήσεως άγορών καταναλώσεως καί χονδρικής πωλήσεως, πρέπει νά τροποποιηθούν οί
κοινοί κανόνες ποιότητος γιά τά κρεμμύδια κατά τρόπο, ώστε νά προσαρμοσθούν στίς νέες
άπαιτήσεις·

ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής
Επιτροπής Διαχειρίσεως ' Οπωροκηπευτικών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

*Αρθρο Μόνο

' Από τήν 1η Αύγούστου 1964 οί τίτλοι I , III , IV παράγραφος B καί VI παράγραφος Δ τοΰ
παραρτήματος 11 /6 του κανονισμού άριθ . 23 τροποποιούνται σύμφωνα μέ τό παράρτημα
τοΰ παρόντος κανονισμοϋ .

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος Μέλος .

"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 15 'Ιουλίου 1964 .
Για την Επιτροπή

Ό Πρόεδρος
Walter HALLSTEIN

O ΕΕ άριθ. 30 τής 20.4.1962, σ . 965/62.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ

I. Ό τίτλος I «Καθορισμός των προϊόντων» τροποποιείται ώς έξης:
«Ό παρών κανόνας άναφέρεται στά κρεμμύδια τοΰ είδους Allium Cepa L. τά όποΐα προορίζονται
νά διατεθούν στόν καταναλωτή ώς έχουν, μέ εξαίρεση τά πράσινα κρεμμύδια μέ όλόκληρα φύλλα
ώς καί τά κρεμμύδια πού προορίζονται γιά μεταποίηση .»
II . Ό τίτλος III «Ταξινόμηση κατά μέγεθος» τροποποιείται ώς εξής:

«Τά κρεμμύδια πρέπει νά είναι ταξινομημένα κατά μέγεθος . Τό μέγεθος καθορίζεται άπό τή
μέγιστη διάμετρο τής ισημερινής τους τομής .
Ή διαφορά διαμέτρου μεταξύ τοΰ μικρότερου καί τοΰ μεγαλύτερου κρεμμυδιοΰ πού περιλαμβά
νονται στό ίδιο κιβώτιο δέν πρέπει νά υπερβαίνει :

— 5 χιλιοστόμετρά όταν τό μικρότερο κρεμμύδι εχει διάμετρο: 10 χιλιοστομέτρων περιλαμβανο
μένων μέχρι 20 χιλιοστομέτρων μή περιλαμβανομένων

— 15 χιλιοστόμετρά όταν τό μικρότερο κρεμμύδι εχει διάμετρο : 20 χιλιοστομέτρων περιλαμβα
νομένων μέχρι 40 χιλιοστομέτρων μή περιλαμβανομένων
— 20 χιλιοστόμετρά όταν τό μικρότερο κρεμμύδι εχει διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη τών 40
χιλιοστομέτρων .
Ή μικρότερη διάμετρος καθορίζεται σέ 10 χιλιοστόμετρά .»
III . Ό τίτλος IV παράγραφος B «' Ανοχές ταξινομήσεως κατά μέγεθος» τροποποιείται ώς έξης:

« 10% κατά βάρος κρεμμυδιών πού δέν άνταποκρίνονται στό ένδεδειγμένο μέγεθος άλλά πού είναι
διαμέτρου μικρότερης ή μεγαλύτερης άπό αυτή τών 20% κατ ' άνώτατο δριο .»
IV . Ό τίτλος VI παράγραφος Δ «Εμπορικά χαρακτηριστικά» συμπληρώνεται μέ τήν προσθήκη, στή
δεύτερη περίπτωση , μετά τή λέξη «μέγεθος» τής ακόλουθης διευκρινήσεως:
«πού ένδείκνυται άπό τίς έλάχιστες καί μέγιστες διαμέτρους».

107

