
A BIZOTTSÁG 2033/2006/EK RENDELETE

(2006. december 21.)

a 104/2000/EK tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi eladási
árának a 2007-os halászati évre való rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös
szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi
rendeletre , és különösen annak 25. cikke (1) és (6) bekezdésére,

mivel:

(1) A halászati év kezdete előtt rögzíteni kell a közösségi
eladási árakat a 104/2000/EK rendelet II. mellékletében
felsorolt valamennyi termék tekintetében az irányár lega-
lább 70 %-ának és legfeljebb 90 %-ának megfelelő
szinten.

(2) A …/… tanácsi rendelet (2) rögzíti az irányárakat vala-
mennyi érintett termék tekintetében a 2007-os halászati
évre.

(3) A piaci árak között jelentős különbségek vannak a fajtól
és a kiszereléstől függően, különösen a kalmárfélék és a
szürke tőkehal tekintetében.

(4) Meg kell állapítani az átváltási tényezőket a Közösségben
kirakodott különböző fajok és fagyasztott termékek

kiszerelése tekintetében abból a célból, hogy meghatá-
rozzák azt az árszintet, amely esetén a 104/2000/EK
rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében előírt intervenciós
intézkedést alkalmazni kell.

(5) Az ebben a rendeletben előírt rendelkezések összhangban
vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet melléklete tartalmazza a 104/2000/EK rendelet II.
mellékletében felsorolt termékek tekintetében a 2007. halászati
évre alkalmazandó, ugyanezen rendelet 25. cikke (1) bekezdé-
sében említett közösségi eladási árakat, illetve az érintett kisze-
relést és átváltási tényezőt.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 21-én.

a Bizottság részéről
Joe BORG

a Bizottság tagja

HUL 414/66 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30.

(1) HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A 2003. évi csatlakozási okmánnyal
módosított rendelet.

(2) A Hivatalos Lapban még tették közzé.



MELLÉKLET

ELADÁSI ÁRAK ÉS ÁTVÁLTÁSI TÉNYEZŐK

Faj Kiszerelés Átváltási
tényező

Intervenciós
szint

Eladási ár
(EUR/tonna)

Grönlandi laposhal (Reinhardtius
hippoglossoides)

Egészben vagy kibelezve, fejjel
vagy fej nélkül

1,0 0,85 1 654

Szürke tőkehal (Merluccius spp.) Egészben vagy kibelezve, fejjel
vagy fej nélkül

1,0 0,85 1 022

Külön csomagolt filék:

— bőrrel 1,0 0,85 1 243

— bőr nélkül 1,1 0,85 1 367

Tengeri durbincsfélék
(Dentex dentex és Pagellus spp.)

Egészben vagy kibelezve, fejjel
vagy fej nélkül

1,0 0,85 1 335

Kardhal (Xiphias gladius) Egészben vagy kibelezve, fejjel
vagy fej nélkül

1,0 0,85 3 467

Ostoros garnélák és fűrészes garnélák
Penaeidae

Fagyasztva

a) Parapenaeus Longirostris 1,0 0,85 3 533

b) Egyéb Penaeidae 1,0 0,85 6 782

Tintahal (Sepia officinalis, Rossia
macrosoma és Sepiola rondeletti)

Fagyasztva 1,0 0,85 1 605

Kalmárok (Loligo spp.)

a) Loligo patagonica — egészben, tisztítás nélkül 1,00 0,85 993

— tisztítva 1,20 0,85 1 191

b) Loligo vulgaris — egészben, tisztítás nélkül 2,50 0,85 2 482

— tisztítva 2,90 0,85 2 879

Polip (Octopus spp.) Fagyasztva 1,00 0,85 1 792

Illex argentinus — egészben, tisztítás nélkül 1,00 0,80 717

— törzs 1,70 0,80 1 219

A kereskedelmi kiszerelés formái

— egészben, tisztítás nélkül: nem feldolgozott termék,

— tisztítva: legalább kibelezett termék,

— törzs: a kalmár teste, amelyet legalább kibeleztek, és amelyről eltávolították a fejet.
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