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VERORDENING (EG) Nr. 2495/2001 VAN DE COMMISSIE
van 19 december 2001
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 2406/96 van de Raad houdende vaststelling van gemeenschappelĳke handesnormen voor bepaalde visserĳproducten
Visserĳcommissie voor de Oostzee) heeft geen minimummaat vastgesteld voor haring uit de Oostzee.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17
december 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de markten in de sector visserĳproducten en producten van
de aquacultuur (1), en met name op artikel 2, lid 3,

(4)

Het is derhalve noodzakelĳk te voorzien in handelsnormen voor deze producten en in een groter aantal
grootteklassen.

(5)

Het is bĳgevolg dienstig de momenteel in het noordelĳke deel van de Oostzee toepasselĳke grootteklassen te
herzien. Deze herziening betreft een aanpassing van de
in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 104/2000
bedoelde gemeenschappelĳke handelsnormen.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor visserĳproducten,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bĳ Verordening (EG) nr. 2406/96 van de Raad (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2578/2000 (3),
zĳn de grootte-indelingen vastgesteld, onder meer voor
haring van de soort Clupea harengus. Voor haring uit de
Oostzee stelt deze tabel één enkele grootte vast voor de
ten noorden van 59° 30 NB gevangen en aangevoerde
producten en één enkele grootte voor ten zuiden van
59° 30 NB gevangen en aangevoerde producten.
De specifieke grootte welke voor ten noorden van 59°
30 NB gevangen en aangevoerde Oostzeeharing van
toepassing is, blĳkt niet meer aan de reële behoeften van
de markt in deze zone te voldoen en er moeten bĳgevolg meer grootteklassen worden vastgesteld.
Het gemiddelde gewicht en de gemiddelde lengte van de
haring in het Centrale Bekken van de Oostzee is gedurende de afgelopen 15 jaar namelĳk aanzienlĳk afgenomen. Dit betekent dat de haring van het noordelĳke
type (klein formaat, maar van betrekkelĳk hoge leeftĳd)
de meerderheid van het bestand en van de vangsten in
het Centrale Bekken uitmaakt. De IBSFC (Internationale

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In bĳlage II van Verordening (EG) nr. 2406/96 wordt de
grootte-indeling voor Oostzeeharing (Clupea harengus),
gevangen en aangevoerd ten noorden van 59° 30 NB, gewĳzigd overeenkomstig de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 19 december 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 17 van 21.1.2000, blz. 22.
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BĲLAGE
Volgens de in artikel 7 bedoelde verordeningen
toe te passen minimummaat

Grootte-indeling

Soort

Haring uit de Atlantische Oceaan
(Clupea harengus)

Grootte

Kg/vis

Aantal
stuks/kg

Gebied

1

0,250 of meer

4 of minder

1

2

0,125 tot 0,250

5 tot 8

2

3

0,085 tot 0,125

9 tot 11

4a

0,050 tot 0,085

12 tot 20

Oostzeeharing,
gevangen en aangevoerd ten zuiden van
59° 30 NB

4b

0,036 tot 0,085

12 tot 27

Oostzeeharing,
gevangen en aangevoerd ten noorden van
59° 30 NB

4c

0,057 tot 0,085

12 tot 17

5

0,031 tot 0,057

18 tot 32

6

0,023 tot 0,031

33 tot 44

3

Geografische zone

ICES V b (EG-zone)

Minimummaat

20 cm

a

20 cm

b

18 cm
20 cm

