Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden
Jaargang 1995

288
Besluit van 24 mei 1995, houdende wijziging
van het besluit van 9 december 1991, Stb. 699,
tot wijziging van het Besluit prijsaanduiding
goederen 1980 (nadere voorzieningen inzake
prijsaanduiding per standaardhoeveelheid)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van
20 maart 1995, nr. 95017763 WJA/W, gedaan mede namens Onze Minister
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op artikel 2b, eerste lid, onderdelen a en b, van de Prijzenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 22 mei 1995, nr. W10.95.0139);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken
van 23 mei 1995, nr. 95037556 WJA/W, uitgebracht mede namens Onze
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Het besluit van 9 december 1991, Stb. 699, tot wijziging van het Besluit
prijsaanduiding goederen 1980 (nadere voorzieningen inzake prijsaanduiding per standaardhoeveelheid) wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel III wordt «8 juni 1995» vervangen door: de dag na het tijdstip
van inwerkingtreding van de artikelen III en IV van het besluit van 9
december 1991, Stb. 699, tot wijziging van het Besluit prijsaanduiding
goederen 1980 (nadere voorzieningen inzake prijsaanduiding per
standaardhoeveelheid).
B
In artikel V wordt «met ingang van 8 juni 1995» vervangen door: op een
bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 7 juni 1995.
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Het advies van de Raad van State is openbaar
gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Economische Zaken.
Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage
gelegde stukken worden opgenomen in het
bijvoegsel bij de Nederlandse Staatscourant
van 11 juli 1995, nr. 131.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 24 mei 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
A. van Dok-van Weele
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
J. J. van Aartsen
Uitgegeven de zesde juni 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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NOTA VAN TOELICHTING
Door middel van dit besluit is voorkomen dat er met ingang van 8 juni
1995 in Nederland een regeling op het terrein van de prijsaanduiding in
werking zou treden, waarvan inmiddels ook op communautair niveau is
ingezien dat deze te ingewikkeld is en daardoor tot uitvoeringsproblemen
aanleiding kan geven. De oorspronkelijke opzet van het besluit was dat
het zou strekken tot uitvoering van een EG-richtlijn, waarin de nu
getroffen voorziening wordt voorgeschreven. De vaststelling van die
richtlijn kon echter niet worden afgewacht, omdat de uitvoering daarvan
dan te laat zou komen om te voorkomen dat voornoemde ongewenste
regeling in werking zou treden. Daarom is besloten in dit besluit uit te
gaan van het desbetreffende richtlijnvoorstel, waartegen overigens,
behoudens ten aanzien van de duur van de daarin voorziene verlenging
van een overgangstermijn, geen oppositie wordt verwacht.
Het gaat om het door de Commissie van de Europese Gemeenschappen
op 7 december 1994 ingediende voorstel nr. 94/C 377/13 voor een richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot
wijziging van richtlijn 79/581/EEG van de Raad betreffende de
bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van levensmiddelen, gewijzigd bij Richtlijn 88/315/EEG, en van Richtlijn 88/314/EEG van
de Raad inzake de bescherming van de consument op het gebied van de
prijsaanduiding van niet voor de voeding bestemde produkten (PbEG C
377). In de richtlijnen nrs. 79/581/EEG en 88/314/EEG is een overgangstermijn opgenomen. In het richtlijnvoorstel wordt voorzien in een
verlenging van deze termijn met vier jaar. Gedurende deze overgangstermijn kunnen de bepalingen in die richtlijnen betreffende in de bijlagen
daarvan bedoelde in vooraf bepaalde hoeveelheden voorverpakte
goederen buiten toepassing worden gelaten. De verlenging van deze
termijn blijkt noodzakelijk door de verregaande ingewikkeldheid van de
regeling die na het verstrijken van de overgangstermijn zal gaan gelden.
Daarin wordt de vrijstelling van de verplichting om goederen voorzien te
doen zijn van een aanduiding van de prijs per standaardhoeveelheid
(hierna: pps) gekoppeld aan een zeer gedetailleerd stelsel van
communautaire maatreeksen. De verlenging van de overgangstermijn zal
worden benut om op communautair niveau te komen tot een nieuwe
regeling, die eenvoudiger dient te zijn dan de huidige regeling en de
consumentenbescherming moet verbeteren.
Voornoemde richtlijnen zijn destijds uitgevoerd door middel van
(wijziging van) het op de Prijzenwet gebaseerde Besluit prijsaanduiding
goederen 1980. In artikel 2a, eerste lid, van dat besluit is ten aanzien van
goederen de verplichting opgenomen om de pps te vermelden. Blijkens
artikel 2a, achtste lid, van dat besluit geldt er een vrijstelling van die
verplichting met betrekking tot in vooraf bepaalde hoeveelheden
voorverpakte goederen, die zijn vermeld in de bijlagen van richtlijn nr.
88/314/EEG en richtlijn nr. 88/315/EEG (waardoor de hiervoor genoemde
richtlijn nr. 79/581/EEG werd gewijzigd), zoals deze luidden op 8 juni 1990.
Blijkens artikel V van het besluit van 9 december 1991, Stb. 699, tot
wijziging van het Besluit prijsaanduiding goederen 1980 (nadere voorzieningen inzake prijsaanduiding per standaardhoeveelheid) (hierna: het
wijzigingsbesluit) zou artikel 2a, achtste lid, met ingang van 8 juni 1995
worden vervangen door een nieuwe tekst (zie artikel III van het wijzigingsbesluit). Daardoor zou deze vrijstelling worden beperkt tot in vooraf
bepaalde hoeveelheden voorverpakte goederen die zijn vermeld in de
bijlagen van de hiervoor genoemde richtlijnen én die te koop worden
aangeboden in hoeveelheden die overeenkomen met de waarden van de
voor die goederen vastgestelde maatreeksen, die eveneens in de bijlagen
van die richtlijnen zijn vermeld. Het gevolg van artikel I, onderdeel B, van
het onderhavige besluit is dat de inwerkingtreding van die beperking van
de in artikel 2a, achtste lid, van het Besluit prijsaanduiding goederen 1980
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opgenomen vrijstelling thans tot een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip is uitgesteld. Dit geldt eveneens voor een daarmee samenhangende wijziging van bijlage II van dat besluit. Daarmee is tevens rekening
gehouden met de mogelijkheid dat de in het richtlijnvoorstel voorziene
duur van de verlenging van de overgangstermijn nog zal worden
gewijzigd.
Gelet op de in dit geval geboden spoed en het feit dat het voorliggende
besluit uitsluitend strekt ter uitvoering van de wijzigingsrichtlijn, is in lijn
met artikel 1:7, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht ervan
afgezien op de voet van artikel 2b, tweede lid, van de Prijzenwet de
betrokken commissie van de Sociaal Economische Raad om advies te
vragen.
De Minister van Economische Zaken a.i.,
G. Zalm
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij a.i.,
A. P. W. Melkert
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