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VERORDENING (EG) Nr. 2033/2006 VAN DE COMMISSIE
van 21 december 2006
tot vaststelling van de communautaire verkoopprijzen voor de in bijlage II bij Verordening (EG) nr.
104/2000 van de Raad genoemde visserijproducten voor het visseizoen 2007
van de in artikel 25, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 104/2000 bedoelde interventiemaatregel, aanpassingscoëfficiënten te worden vastgesteld voor de verschillende
soorten en aanbiedingsvormen van de in de Gemeenschap aangevoerde bevroren producten.

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
der markten in de sector visserijproducten en producten van de
aquacultuur (1), en met name op artikel 25, leden 1 en 6,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Voor elk van de in bijlage II bij Verordening (EG)
nr. 104/2000 genoemde producten wordt vóór het begin
van het visseizoen een communautaire verkoopprijs vastgesteld die ten minste 70 % en ten hoogste 90 % van de
oriëntatieprijs bedraagt.

(2)

Voor alle betrokken producten zijn de oriëntatieprijzen
voor het visseizoen 2007 vastgesteld bij Verordening
(EG) nr. …./… van de Raad (2).

(3)

De marktprijzen variëren aanzienlijk volgens de soorten
en de commerciële aanbiedingsvormen van de producten,
in het bijzonder voor pijlinktvis en heek.

(4)

Derhalve dienen, met het oog op de bepaling van het
niveau waarop kan worden overgegaan tot toepassing

(5)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De communautaire verkoopprijzen, zoals bedoeld in artikel 25,
lid 1, van Verordening (EG) nr. 104/2000 voor de in bijlage II
bij die verordening genoemde visserijproducten voor het visseizoen 2007, en de betrokken aanbiedingsvormen en aanpassingscoëfficiënten, zijn vermeld in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 december 2006.
Voor de Commissie
Joe BORG

Lid van de Commissie

(1) PB L 17 van 21.1.2000, blz. 22. Verordening gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.
(2) Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
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BIJLAGE
VERKOOPPRIJZEN EN AANPASSINGSCOËFFICIËNTEN

Soort

Aanbiedingsvorm

Aanpassingscoëfficiënt

Interventieniveau

Verkoopprijs
(EUR/t)

Zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides)

Geheel of gestript, met of zonder kop

1,0

0,85

1 654

Heek (Merluccius spp.)

Geheel of gestript, met of zonder kop

1,0

0,85

1 022

— met huid

1,0

0,85

1 243

— zonder huid

1,1

0,85

1 367

Zeebrasem
(Dentex dentex en Pagellus spp.)

Geheel of gestript, met of zonder kop

1,0

0,85

1 335

Zwaardvis (Xiphias gladius)

Geheel of gestript, met of zonder kop

1,0

0,85

3 467

Garnalen Penaeidae

Bevroren

a) Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 533

b) Andere Penaeidae

1,0

0,85

6 782

1,0

0,85

1 605

Afzonderlijke filets

Inktvissen (Sepia officinalis, Rossia
macrosoma en Sepiola rondeletti)

Bevroren

Pijlinktvissen (Loligo spp.)
— Geheel, niet schoongemaakt

1,00

0,85

993

— Schoongemaakt

1,20

0,85

1 191

— Geheel, niet schoongemaakt

2,50

0,85

2 482

— Schoongemaakt

2,90

0,85

2 879

Achtarmige inktvissen (Octopus spp.)

Bevroren

1,00

0,85

1 792

Illex argentinus

— Geheel, niet schoongemaakt

1,00

0,80

717

— Tube

1,70

0,80

1 219

a) Loligo patagonica
b) Loligo vulgaris

Commerciële aanbiedingsvormen:
— Geheel, niet schoongemaakt: vis die geen enkele behandeling heeft ondergaan
— Schoongemaakt:

product dat ten minste van de ingewanden is ontdaan

— Tube:

pijlinktvis die ten minste van de ingewanden en de kop is ontdaan.

