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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) Nr. 86/2010 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2010
houdende wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, wat betreft de
definitie van de visserijproducten, en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1010/2009 van
de Commissie, wat betreft de uitwisseling van informatie inzake inspecties van de vaartuigen van
derde landen en administratieve regelingen inzake vangstcertificaten
informatie over de inspectie van vaartuigen van derde
landen elektronisch aan de Commissie worden toegezon
den, die die informatie aan de andere lidstaten ter be
schikking stelt.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Ver
drag betreffende de werking van de Europese Unie,
(3)

Administratieve regelingen waarbij vangstcertificaten
elektronisch worden opgesteld, gevalideerd of worden
ingediend, dan wel worden vervangen door elektronische
traceerbaarheidssystemen die hetzelfde niveau van con
trole door de autoriteiten bieden, moeten worden opge
nomen in de lijst van bijlage IX van Verordening (EG) nr.
1010/2009. Aangezien nieuwe administratieve regelingen
inzake vangstcertificaten zijn overeengekomen, moet die
bijlage worden bijgewerkt.

(4)

De Verordeningen (EG) nr. 1005/2008 en (EG) nr.
1010/2009 moeten dienovereenkomstig worden ge
wijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor de visserij en de aquacultuur,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van
29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een
communautair systeem om illegale, ongemelde en ongeregle
menteerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindi
gen (1), en met name op artikel 9, lid 1, artikel 12, lid 5,
artikel 51, lid 3, en artikel 52,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Verordening (EG) nr. 1005/2008 geldt voor visserijpro
ducten die onder de definitie van artikel 2 van die ver
ordening vallen. In bijlage I bij die verordening zijn de
producten genoemd waarvoor de definitie van visserijpro
ducten niet geldt. Die lijst kan elk jaar worden herzien en
moet nu worden gewijzigd op basis van nieuwe infor
matie die is verzameld op grond van de administratieve
samenwerking met derde landen op grond van artikel 20,
lid 4, van Verordening (EG) nr. 1005/2008.

In Verordening (EG) nr. 1010/2009 van 22 oktober
2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van
Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad (2) worden
onder meer benchmarks voor haveninspecties door lid
staten vastgesteld. Om ervoor te zorgen dat de lidstaten
de in artikel 4, onder c) en d), van die verordening vast
gestelde inspectiebenchmarks ten uitvoer leggen, moet de

(1) PB L 286 van 29.10.2008, blz. 1.
(2) PB L 280 van 27.10.2009, blz. 5.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1005/2008
Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1005/2008 wordt gewijzigd
overeenkomstig bijlage I bij de onderhavige verordening.
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Artikel 2
Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1010/2009

30.1.2010

2. Bijlage IX wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij de
onderhavige verordening.

Verordening (EG) nr. 1010/2009 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan artikel 4 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Ten aanzien van de eerste alinea, onder c) en d), moeten de
lidstaten de naam en de vlag van het geïnspecteerde vaartuig
van het derde land en de datum van inspectie onverwijld aan
de Commissie meedelen. De Commissie stelt deze informatie
beschikbaar aan de andere lidstaten.”

Artikel 3
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 29 januari 2010.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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BIJLAGE I
Bijlage I van Verordening (EG) nr. 1005/2008 wordt als volgt gewijzigd:

„ex Hoofdstuk 3
ex 1604
ex 1605
0301 10 (*)

Aquacultuurproducten verkregen uit pootvis of larven

Levende siervis

ex 0301 91

Forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster), levend, in zoet water gevangen

ex 0301 92 00

Paling of aal (Anguilla spp.), levend, in zoet water gevangen

0301 93 00
ex 0301 99 11

0301 99 19

Karper, levend
Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha
wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo
salar) en Donauzalm (Hucho hucho), levend, in zoet water gevangen
Andere levende zoetwatervis, levend

ex 0302 11

Forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster), vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander
visvlees bedoeld bij post 0304, in zoet water gevangen

ex 0302 12 00

Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha
wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo
salar) en Donauzalm (Hucho hucho), vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij
post 0304, in zoet water gevangen

ex 0302 19 00

Andere zalmachtigen (Salmonidae), vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij
post 0304, in zoet water gevangen

ex 0302 66 00

Paling of aal (Anguilla spp.), vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post
0304, in zoet water gevangen

0302 69 11

Karper, vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304

0302 69 15

Tilapia (Oreochromis spp.), vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post
0304

0302 69 18

Andere zoetwatervis, vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304

ex 0302 70 00

Levers, hom en kuit, vers of gekoeld, van andere zoetwatervis

ex 0303 11 00

Rode zalm (Oncorhynchus nerka), met uitzondering van levers, hom en kuit, bevroren, andere dan
visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304, in zoet water gevangen

ex 0303 19 00

Andere Pacifische zalm (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncor
hynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), met uitzondering van levers, hom en
kuit, bevroren, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304, in zoet water gevangen

ex 0303 21

Forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster), met uitzondering van levers, hom en kuit,
bevroren, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304, in zoet water gevangen
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ex 0303 22 00

Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho), met uitzondering van levers, hom en
kuit, bevroren, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304, in zoet water gevangen

ex 0303 29 00

Andere zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van levers, hom en kuit, bevroren, andere dan
visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304, in zoet water gevangen

ex 0303 76 00

Paling of aal (Anguilla spp.), bevroren, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304, in
zoet water gevangen

0303 79 11

Karper, bevroren, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304

0303 79 19

Andere zoetwatervis, bevroren, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304

ex 0303 80

Levers, hom en kuit, bevroren, van andere zoetwatervis

0304 19 01

Visfilets, vers of gekoeld, van nijlbaars (Lates niloticus)

0304 19 03

Visfilets, vers of gekoeld, van pangasius (Pangasius spp.)

ex 0304 19 13

Visfilets, vers of gekoeld, van Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn
chus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodu
rus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho), in zoet water gevangen

ex 0304 19 15

Visfilets, vers of gekoeld, van de soort Oncorhynchus mykiss, wegende meer dan 400 g per stuk, in
zoet water gevangen

ex 0304 19 17

Visfilets, vers of gekoeld, van forel van de soorten Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (wegende 400 g
of minder), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita en Oncorhynchus gilae, in zoet water gevangen

0304 19 18

Visfilets, vers of gekoeld, van andere zoetwatervis

0304 19 91

Ander visvlees, ook indien fijngemaakt, vers of gekoeld, van zoetwatervis

0304 29 01

Bevroren filets van nijlbaars (Lates niloticus)

0304 29 03

Bevroren filets van pangasius (Pangasius spp.)

0304 29 05

Bevroren filets van tilapia (Oreochromis spp.)

ex 0304 29 13

Bevroren visfilets van Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), Atlan
tische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho), in zoet water gevangen

ex 0304 29 15

Bevroren filets van Oncorhynchus mykiss wegende meer dan 400 g per stuk, in zoet water gevangen

ex 0304 29 17

Bevroren visfilets van forel van de soorten Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (wegende 400 g of
minder), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita en Oncorhynchus gilae, in zoet water gevangen

0304 29 18

Bevroren filets van andere zoetwatervis

0304 99 21

Ander visvlees, ook indien fijngemaakt, bevroren, van zoetwatervis
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Meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie

ex 0305 20 00

Levers, hom en kuit van zoetwatervis, gedroogd, gerookt, gezouten of gepekeld

ex 0305 30 30

Visfilets, gezouten of gepekeld, van Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhyn
chus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho), in zoet water gevangen

ex 0305 30 90

Visfilets, gedroogd, gezouten of gepekeld, doch niet gerookt, van andere zoetwatervis

ex 0305 41 00

Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha
wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo
salar) en Donauzalm (Hucho hucho), gerookt, filets daaronder begrepen, in zoet water gevangen

ex 0305 49 45

Forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster), gerookt, filets daaronder begrepen, in zoet
water gevangen

ex 0305 49 50

Paling of aal (Anguilla spp.), gerookt, filets daaronder begrepen, in zoet water gevangen

ex 0305 49 80

Andere zoetwatervis, gerookt, filets daaronder begrepen

ex 0305 59 80

Andere gedroogde zoetwatervis, ook indien gezouten, doch niet gerookt

ex 0305 69 50

Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha
wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus rhodurus), Atlantische zalm (Salmo
salar) en Donauzalm (Hucho hucho), gepekeld of gezouten, doch niet gedroogd of gerookt, in zoet
water gevangen

ex 0305 69 80

Andere zoetwatervis, gepekeld of gezouten, doch niet gedroogd of gerookt

0306 19 10
ex 0306 19 90
0306 29 10

ex 0306 29 90

Rivierkreeften, bevroren
Meel, poeder en pellets, van schaaldieren, bevroren, geschikt voor menselijke consumptie
Rivierkreeften, levend, vers, gekoeld, gedroogd, gezouten of gepekeld, in de schaal, gestoomd of in
water gekookt, ook indien gekoeld, gedroogd, gezouten of gepekeld
Meel, poeder en pellets, van schaaldieren, niet bevroren, geschikt voor menselijke consumptie

0307 10

Oesters, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of
gepekeld;

0307 21 00

Jakobsschelpen en andere schelpdieren van de geslachten Pecten, Chlamys of Placopecten, levend, vers of
gekoeld

0307 29

Jakobsschelpen en andere schelpdieren van de geslachten Pecten, Chlamys of Placopecten, andere dan
levend, vers of gekoeld

0307 31

Mosselen (Mytilus spp., Perna spp.), levend, vers of gekoeld

0307 39

Mosselen (Mytilus spp., Perna spp.), andere dan levend, vers of gekoeld

0307 60 00

Slakken, andere dan zeeslakken, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld
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Andere ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren, en die weekdieren die onder de GN-codes
0307 10 10 tot en met 0307 60 00 vallen, behalve Ilex spp, en inktvissen van de soort Sepia
pharaonis, levend, vers of gekoeld

0307 99 13

Tapijtschelp en andere soorten van de familie Veneridae, bevroren

0307 99 15

Kwallen (Rhopilema spp.), bevroren

ex 0307 99 18

Andere ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren, en die weekdieren die onder de GN-codes
0307 10 10 tot en met 0307 60 00 en 0307 99 11 tot en met 0307 99 15 vallen, behalve inkt
vissen van de soort Sepia pharaonis, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van ongewervelde
waterdieren, andere dan schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie, bevroren

ex 0307 99 90

Andere ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren, en die weekdieren die onder de GN-codes
0307 10 10 tot en met 0307 60 00 vallen, behalve Ilex spp. en inktvissen van de soort Sepia
pharaonis, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan
schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie, gedroogd, gezouten of gepekeld.

ex 1604 11 00

Bereidingen en conserven van zalm, in zoet water gevangen, geheel of in stukken, doch niet fijnge
maakt

ex 1604 19 10

Bereidingen en conserven van zalmvissen, andere dan zalm, in zoet water gevangen, geheel of in
stukken, doch niet fijngemaakt

ex 1604 20 10

Zalm, in zoet water gevangen, op andere wijze bereid of verduurzaamd (andere dan geheel of in
stukken, doch niet fijngemaakt)

ex 1604 20 30

Zalmvissen, andere dan zalm, in zoet water gevangen, op andere wijze bereid of verduurzaamd
(andere dan geheel of in stukken, doch niet fijngemaakt)

ex 1604 19 91

Filets van zoetwatervis, rauw, enkel omgeven door beslag of door paneermeel (gepaneerd), ook indien
in olie voorgebakken, bevroren

ex 1605 40 00

Bereidingen en conserven van rivierkreeften

1605 90 11

Bereidingen of conserven van mosselen (Mytilus spp., Perna spp.), in luchtdichte verpakkingen

1605 90 19

Bereidingen of conserven van mosselen (Mytilus spp., Perna spp.), andere dan in luchtdichte verpak
kingen

ex 1605 90 30
1605 90 90

Bereidingen of conserven van jakobsschelpen, oesters en slakken
Bereidingen en conserven van ongewervelde waterdieren, andere dan weekdieren

(*) De GN-codes stemmen overeen met die in Verordening (EG) nr. 948/2009 van de Commissie (PB L 287 van 31.10.2009).”
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BIJLAGE II
De volgende tekst wordt ingevoegd in bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 1010/2009:
„Afdeling 1
NOORWEGEN
VANGSTCERTIFICERINGSREGELING
Noorwegen eist een vangstcertificaat voor de aanlanding of de invoer in Noorwegen van vangsten van vissersvaartuigen
die de vlag voeren van een lidstaat van de Europese Gemeenschap.
Overeenkomstig artikel 12, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 wordt het in artikel 12 en bijlage II van
Verordening (EG) nr. 1005/2008 bedoelde vangstcertificaat met ingang van 1 januari 2010, wat betreft visserijproducten
van vangsten door vissersvaartuigen die de vlag van Noorwegen voeren, vervangen door een Noors vangstcertificaat op
basis van het Noorse systeem van verkoopdocumenten, een elektronisch traceerbaarheidssysteem dat door de Noorse
autoriteiten wordt beheerd en dat dezelfde mate van controle door de autoriteiten garandeert als op grond van de
communautaire vangstcertificeringsregeling vereist is.
In het aanhangsel is een exemplaar te vinden van het Noorse vangstcertificaat.
Het Noorse stelsel van verkoopdocumenten wordt ook gebruikt om een vangstcertificaat af te geven en te valideren voor
de uitvoer, van Noorwegen naar de Europese Gemeenschap, van zendingen visserijproducten, met inbegrip van stokvis,
gezouten vis en gezouten en gedroogde klipvis, waarvoor grondstoffen worden gebruikt die van kleine vissersvaartuigen
afkomstig zijn en/of die met een uit verschillende stappen bestaand productieproces gepaard gaan, overeenkomstig punt
7. bis van het aangehechte exemplaar.
De in artikel 14, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 bedoelde documenten mogen elektronisch worden
opgesteld, gevalideerd en ingediend.
WEDERZIJDSE BIJSTAND
Wederzijdse bijstand als bedoeld in artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1005/2008 wordt tot stand gebracht om de
uitwisseling van informatie en de administratieve samenwerking tussen de respectieve bevoegde autoriteiten in Noorwegen
en de lidstaten van de Europese Gemeenschap te vergemakkelijken, op basis van de bij Verordening (EG) nr. 1010/2009
van de Commissie vastgestelde uitvoeringsbepalingen inzake wederzijdse bijstand.
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Aanhangsel
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Afdeling 2
VERENIGDE STATEN
VANGSTCERTIFICERINGSREGELING
Overeenkomstig artikel 12, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 wordt het in artikel 12 en bijlage II van
Verordening (EG) nr. 1005/2008 bedoelde vangstcertificaat, wat betreft visserijproducten van vangsten door vissersvaar
tuigen die de vlag van de Verenigde Staten voeren, vervangen door een vangstcertificaat van de VS, dat wordt ondersteund
door elektronische rapportagesystemen en systemen voor het bijhouden van een register dat door de autoriteiten van de
VS wordt beheerd en dat dezelfde mate van controle door de autoriteiten garandeert als op grond van de communautaire
vangstcertificeringsregeling vereist is.
In het aanhangsel is een exemplaar te vinden van het vangstcertificaat van de VS, dat met ingang van 1 januari 2010 het
vangstcertificaat van de Europese Gemeenschap en het wederuitvoercertificaat vervangt.
WEDERZIJDSE BIJSTAND
Wederzijdse bijstand als bedoeld in artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1005/2008 wordt tot stand gebracht om de
uitwisseling van informatie en de administratieve samenwerking tussen de respectieve bevoegde autoriteiten in de Ver
enigde Staten en de lidstaten van de Europese Gemeenschap te vergemakkelijken, op basis van de bij Verordening (EG) nr.
1010/2009 van de Commissie vastgestelde uitvoeringsbepalingen inzake wederzijdse bijstand.
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Aanhangsel
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AFDELING 3
NIEUW-ZEELAND
VANGSTCERTIFICERINGSREGELING
Overeenkomstig artikel 12, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 wordt het in artikel 12 en bijlage II van
Verordening (EG) nr. 1005/2008 bedoelde vangstcertificaat, wat betreft visserijproducten van vangsten door vissersvaar
tuigen die de vlag van Nieuw-Zeeland voeren, vervangen door een Nieuw-Zeelands vangstcertificaat, een elektronisch
traceerbaarheidssysteem dat door de Nieuw-Zeelandse autoriteiten wordt beheerd en dat dezelfde mate van controle door
de autoriteiten garandeert als op grond van de communautaire vangstcertificeringsregeling vereist is.
In aanhangsel I is een exemplaar te vinden van het Nieuw-Zeelandse vangstcertificaat, dat met ingang van 1 januari 2010
het vangstcertificaat van de Europese Gemeenschap en het wederuitvoercertificaat vervangt voor vangsten door in NieuwZeeland geregistreerde vissersvaartuigen die in Nieuw-Zeeland worden aangeland.
In bijlage II vindt u een ondersteunende toelichting over het Nieuw-Zeelandse vangstcertificaat.
De in artikel 14, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1005/2008 bedoelde documenten mogen elektronisch worden
doorgestuurd.
WEDERZIJDSE BIJSTAND
Wederzijdse bijstand als bedoeld in artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1005/2008 wordt tot stand gebracht om de
uitwisseling van informatie tussen en de onderlinge ondersteuning van de respectieve bevoegde autoriteiten in NieuwZeeland en de lidstaten van de Europese Gemeenschap te vergemakkelijken, op basis van de bij Verordening (EG) nr.
1010/2009 van de Commissie vastgestelde uitvoeringsbepalingen inzake wederzijdse bijstand.
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Aanhangsel I
Exemplaar van het Nieuw-Zeelandse vangstcertificaat
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BIJLAGE II
Ondersteunende toelichting over het Nieuw-Zeelandse vangstcertificaat
De „consignor” is de exporteur.
Informatie in het vak „unofficial information” en informatie die na de handtekeningen van de Nieuw-Zeelandse regering
volgt, is niet door de regering van Nieuw-Zeeland gevalideerd.”
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