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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 202/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Μαρτίου 2011
περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου όσον
αφορά τον ορισμό των προϊόντων αλιείας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 της Επιτροπής όσον
αφορά τα υποδείγματα προαναγγελίας, τα κριτήρια αναφοράς για επιθεωρήσεις σε λιμένα και τα
αναγνωρισμένα συστήματα δικαιολογητικών για τα αλιεύματα που έχουν θεσπίσει οι περιφερειακές
οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας
στο έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την προαναγ
γελία των αφίξεων σε λιμένα και την προσθήκη ειδικών
κριτηρίων στα κριτήρια αναφοράς τα οποία έχουν τεθεί
όσον αφορά τις επιθεωρήσεις λιμένων.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
(4)

Το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1010/2009
προβλέπει κατάλογο συστημάτων δικαιολογητικών για τα
αλιεύματα ο οποίος έχει εγκριθεί από περιφερειακές οργα
νώσεις διαχείρισης της αλιείας που έχει αναγνωριστεί ότι
τηρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1005/2008. Το εν λόγω παράρτημα πρέπει να αναφέρεται
στο πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο
ICCAT, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2010
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

(5)

Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως οι κανονισμοί
(ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και (ΕΚ) αριθ. 1010/2009.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβου
λίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού
συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης,
λαθραίας και άναρχης αλιείας (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος
1, το άρθρο 12 παράγραφος 5, το άρθρο 13 παράγραφος 1 και το
άρθρο 52,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 εφαρμόζεται σε αλι
ευτικά προϊόντα του οικείου άρθρου 2. Το παράρτημα I του
εν λόγω κανονισμού περιλαμβάνει κατάλογο με τα προϊόντα
που εξαιρούνται από τον ορισμό των αλιευτικών προϊόντων.
Ο κατάλογος προϊόντων που εξαιρούνται δύναται να αναθε
ωρείται ετησίως και πρέπει να τροποποιηθεί βάσει νέων πλη
ροφοριών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της διοικητικής
συνεργασίας με τρίτες χώρες, η οποία προβλέπεται στο
άρθρο 20 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1005/2008.

Τα προϊόντα που εξαιρούνται από τον ορισμό των αλιευτι
κών προϊόντων περιέχονται επίσης στο παράρτημα XIII του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 της Επιτροπής (2) περί
της θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008. Για την αποφυγή άσκοπων
επαναλήψεων, τα προϊόντα που εξαιρούνται πρέπει να περιέ
χονται μόνον στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1005/2008 και συνεπώς το παράρτημα XIII του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1010/2009 πρέπει να διαγραφεί.

Ο τίτλος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 προβλέπει
διατάξεις όσον αφορά την επιθεώρηση αλιευτικών σκαφών
τρίτων χωρών που πρέπει να διενεργεί στους λιμένες των
κρατών μελών. Οι εν λόγω διατάξεις είναι απαραίτητο να
συμμορφωθούν προς τη συμφωνία σχετικά με τα μέτρα
που λαμβάνει το κράτος λιμένα για την πρόληψη, αποτροπή
και εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας,
η οποία συνήφθη στο πλαίσιο του Οργανισμού Τροφίμων
και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO). Η εν λόγω συμ
μόρφωση προϋποθέτει τη συμπερίληψη ειδικών στοιχείων

(1) ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.
(2) ΕΕ L 280 της 27.10.2009, σ. 5.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, το παράρτημα I αντικαθί
σταται από το κείμενο του παραρτήματος I του παρόντος κανονι
σμού.
Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1010/2009
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο
κα):
«κα) έχει απαγορευθεί στο αλιευτικό σκάφος η είσοδος ή η
χρήση λιμένα δυνάμει της συμφωνίας σχετικά με τα
μέτρα που λαμβάνει το κράτος λιμένα για την πρόληψη,
αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρ
χης αλιείας, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο του Οργανισμού
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).»
2. Τα παραρτήματα IIA και IIB αντικαθίστανται από το κείμενο του
παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.
(3) ΕΕ L 194 της 24.7.2010, σ. 1.
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3. Στο παράρτημα V, στο μέρος I, η δεύτερη περίπτωση αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο:
«— πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο ICCAT,
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2010 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*)
___________
(*) ΕΕ L 194 της 24.7.2010, σ. 1.».
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4. Το παράρτημα XIII διαγράφεται.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2011.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατάλογος προϊόντων που εξαιρούνται από τον ορισμό των “αλιευτικών προϊόντων” του άρθρου 2 σημείο 8
ex κεφάλαιο 3

Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που λαμβάνονται από ιχθύδια ή γόνο

ex 1604
ex 1605
ex κεφάλαιο 3

Συκώτια, αυγά, γλώσσες, μάγουλα, κεφαλές και φτερά

ex 1604
0301 10 (1)

Ψάρια για διακόσμηση, ζωντανά

ex 0301 91

Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorh
ynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster), ζωντανές, που αλιεύονται σε γλυκά
νερά

ex 0301 92 00

Χέλια (Anguilla spp.), ζωντανά, που αλιεύονται σε γλυκά νερά

0301 93 00
ex 0301 99 11

0301 99 19

Κυπρίνοι, ζωντανοί
Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tsch
awytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού
(Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho), ζωντανοί, που αλιεύονται σε γλυκά νερά
Άλλα ψάρια γλυκού νερού, ζωντανά

ex 0302 11

Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorh
ynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster), νωπές ή υπό ψύξη, με εξαίρεση τα
φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304, που αλιεύονται σε γλυκά νερά

ex 0302 12 00

Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tsch
awytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού
(Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho), νωποί ή υπό ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και
άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304, που αλιεύονται σε γλυκά νερά

ex 0302 19 00

Άλλα σολομοειδή, νωπά ή υπό ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304,
που αλιεύονται σε γλυκά νερά

ex 0302 66 00

Χέλια (Anguilla spp.), νωπά ή υπό ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης
0304, που αλιεύονται σε γλυκά νερά

0302 69 11

Κυπρίνοι, νωποί ή υπό ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα ψαριών και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304

0302 69 15

Τιλάπια (Oreochromis spp.), νωπά ή υπό ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα ψαριών και άλλη σάρκα ψαριών της
κλάσης 0304

0302 69 18

Άλλα ψάρια γλυκού νερού, νωπά ή υπό ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα ψαριών και άλλη σάρκα ψαριών της
κλάσης 0304

ex 0303 11 00

Κόκκινοι σολομοί (Oncorhynchus nerka), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα, κατεψυγμένοι, με
εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304, που αλιεύονται σε γλυκά νερά

ex 0303 19 00

Άλλοι σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Onco
rhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και
σπέρματα, κατεψυγμένοι, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304, που αλιεύο
νται σε γλυκά νερά

ex 0303 21

Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorh
ynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και
σπέρματα, κατεψυγμένες, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304, που αλιεύο
νται σε γλυκά νερά

ex 0303 22 00

Σολομός Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομός του Δούναβη (Hucho hucho), με εξαίρεση τα συκώτια,
αυγά και σπέρματα, κατεψυγμένοι, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304, που
αλιεύονται σε γλυκά νερά
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ex 0303 29 00

Άλλα σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα, κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και
άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304, που αλιεύονται σε γλυκά νερά

ex 0303 76 00

Χέλια (Anguilla spp.), κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304,
που αλιεύονται σε γλυκά νερά

0303 79 11

Κυπρίνοι, κατεψυγμένοι, με εξαίρεση τα φιλέτα ψαριών και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304

0303 79 19

Άλλα ψάρια γλυκού νερού, κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης
0304:

0304 19 01

Φιλέτα ψαριών, νωπά ή υπό ψύξη, πέρκας του Νείλου (Lates niloticus)

0304 19 03

Φιλέτα ψαριών, νωπά ή υπό ψύξη, γατόψαρου (Pangasius spp.)

ex 0304 19 13

Φιλέτα ψαριών, νωπά ή υπό ψύξη, σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorh
ynchus rhodurus), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho), που
αλιεύονται σε γλυκά νερά

ex 0304 19 15

Φιλέτα ψαριών, νωπά ή υπό ψύξη, του είδους Oncorhynchus mykiss βάρους άνω των 400 g το τεμάχιο,
που αλιεύονται σε γλυκά νερά

ex 0304 19 17

Φιλέτα ψαριών, νωπά ή υπό ψύξη, από πέστροφες των ειδών Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (βάρους
400 g ή λιγότερο), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita και Oncorhynchus gilae, που αλιεύο
νται σε γλυκά νερά

0304 19 18

Φιλέτα ψαριών, νωπά ή υπό ψύξη, άλλων ψαριών γλυκού νερού

0304 19 91

Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες), νωπές ή υπό ψύξη, ψαριών γλυκού νερού

0304 29 01

Κατεψυγμένα φιλέτα πέρκας του Νείλου (Lates niloticus)

0304 29 03

Κατεψυγμένα φιλέτα γατόψαρου (Pangasius spp.)

0304 29 05

Κατεψυγμένα φιλέτα τιλάπιας (Oreochromis spp.)

ex 0304 29 13

Κατεψυγμένα φιλέτα σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tskhawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus),
σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho), που αλιεύονται σε γλυκά
νερά

ex 0304 29 15

Κατεψυγμένα φιλέτα Oncorhynchus mykiss βάρους άνω των 400 g το τεμάχιο, που αλιεύονται σε γλυκά
νερά

ex 0304 29 17

Κατεψυγμένα φιλέτα από πέστροφες των ειδών Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (βάρους 400 g ή
λιγότερο), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita και Oncorhynchus gilae, που αλιεύονται σε
γλυκά νερά

0304 29 18

Κατεψυγμένα φιλέτα άλλων ψαριών γλυκού νερού

0304 99 21

Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες), κατεψυγμένες, ψαριών γλυκού νερού

0305 10 00

Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη
διατροφή των ανθρώπων

ex 0305 30 30

Φιλέτα ψαριών, αλατισμένα ή σε άλμη, σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorh
ynchus rhodurus), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho), που
αλιεύονται σε γλυκά νερά

ex 0305 30 90

Φιλέτα ψαριών αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη αλλά όχι καπνιστά, άλλων ψαριών γλυκού νερού
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ex 0305 41 00

Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tsch
awytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού
(Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho), καπνιστοί, συμπεριλαμβανομένων των φιλέτων,
που αλιεύονται σε γλυκά νερά

ex 0305 49 45

Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorh
ynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster), καπνιστές, συμπεριλαμβανομένων των
φιλέτων, που αλιεύονται σε γλυκά νερά

ex 0305 49 50

Χέλια (Anguilla spp.), καπνιστά, συμπεριλαμβανομένων των φιλέτων, που αλιεύονται σε γλυκά νερά

ex 0305 49 80

Άλλα ψάρια γλυκού νερού, καπνιστά, συμπεριλαμβανομένων των φιλέτων

ex 0305 59 80

Άλλα ψάρια γλυκού νερού, αποξεραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά

ex 0305 69 50

Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tsch
awytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού
(Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho), αλατισμένοι ή σε άλμη, αλλά όχι αποξεραμένοι
ούτε καπνιστοί, που αλιεύονται σε γλυκά νερά

ex 0305 69 80

Άλλα ψάρια γλυκού νερού, σε άλμη ή αλατισμένα, αλλά όχι αποξεραμένα ούτε καπνιστά

0306 19 10

Καραβίδες του γλυκού νερού, κατεψυγμένες

ex 0306 19 90

Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) από μαλακόστρακα, κατεψυγ
μένα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

ex 0306 21 00

Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) για διακόσμηση

ex 0306 22 10

Αστακοί (Homarus spp.), ζωντανοί, για διακόσμηση

ex 0306 23 10

Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae, ζωντανές, για διακόσμηση

ex 0306 23 31

Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon, ζωντανές, για διακόσμηση

ex 0306 23 90

Άλλες γαρίδες, ζωντανές, για διακόσμηση

ex 0306 24

Καβούρια, ζωντανά, για διακόσμηση

0306 29 10

Καραβίδες του γλυκού νερού, ζωντανές, νωπές, υπό ψύξη, σε άλμη ή αλατισμένες, με το όστρακό τους,
βρασμένες σε νερό ή ατμό, έστω και υπό ψύξη, αποξεραμένες, αλατισμένες ή σε άλμη

ex 0306 29 30

Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus), ζωντανοί, για διακόσμηση

ex 0306 29 90

Άλλα ζωντανά μαλακόστρακα για διακόσμηση

ex 0306 29 90

Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστράκων, μη κατεψυγ
μένα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

0307 10

Στρείδια, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, υπό ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα,
αλατισμένα ή σε άλμη

0307 21 00

Χτένια, συμπεριλαμβανομένων των γενών Pecten, Chlamys ή Placopecten, ζωντανά, νωπά ή υπό ψύξη

0307 29

Χτένια, συμπεριλαμβανομένων των γενών Pecten, Chlamys ή Placopecten, που δεν είναι ζωντανά, νωπά ή
υπό ψύξη

0307 31

Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.), ζωντανά, νωπά ή υπό ψύξη

0307 39

Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.), που δεν είναι ζωντανά, νωπά ή υπό ψύξη
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ex 0307 41

Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.). Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes
spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), για διακόσμηση

ex 0307 51

Χταπόδια (Octopus spp.), για διακόσμηση

0307 60 00

Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά, ζωντανά, νωπά, υπό ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή
σε άλμη

ex 0307 91 00

Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια εκτός οστρακοειδών και των μαλακίων που προσδιορίζονται ή περιλαμβάνονται
στις διακρίσεις 0307 10 10 έως 0307 60 00, εκτός από Illex spp. και σουπιές του είδους Sepia
pharaonis και θαλασσινά του είδους Strombus, ζωντανά, (όχι για διακόσμηση) νωπά ή υπό ψύξη

0307 99 13

Χάβαρα ή αχιβάδες και άλλα είδη της οικογένειας Veneridae, κατεψυγμένα

0307 99 15

Μέδουσες (Rhopilema spp.), κατεψυγμένες

ex 0307 99 18

Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια εκτός οστρακοειδών και των μαλακίων που προσδιορίζονται ή περιλαμβάνονται
στις διακρίσεις 0307 10 10 έως 0307 60 00 και 0307 99 11 έως 0307 99 15, εκτός από σουπιές του
είδους Sepia pharaonis, και θαλασσινά του είδους Strombus, και περιλαμβάνουν αλεύρια, σκόνες και
συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), ασπόνδυλων υδρόβιων, εκτός οστρακοειδών,
κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων, κατεψυγμένα

ex 0307 99 90

Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια εκτός οστρακοειδών και των μαλακίων που προσδιορίζονται ή περιλαμβάνονται
στις διακρίσεις 0307 10 10 έως 0307 60 00, εκτός από Illex spp., σουπιές του είδους Sepia pharaonis,
και θαλασσινά του είδους Strombus και περιλαμβάνουν αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με
μορφή σβόλων (πελέτες), ασπόνδυλων υδρόβιων, εκτός οστρακοειδών, κατάλληλα για τη διατροφή των
ανθρώπων, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη

ex 1604 11 00

Σολομός, που αλιεύεται σε γλυκά νερά, παρασκευασμένος ή διατηρημένος, ολόκληρος ή σε τεμάχια, αλλά
όχι υπό μορφή κιμά

ex 1604 19 10

Σολομοειδή εκτός σολομού, που αλιεύονται σε γλυκά νερά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα, ολόκληρα
ή σε τεμάχια, αλλά όχι υπό μορφή κιμά

ex 1604 20 10

Σολομός, που αλιεύεται σε γλυκά νερά, παρασκευασμένος ή διατηρημένος αλλιώς (εκτός από ολό
κληρος ή σε τεμάχια, αλλά όχι υπό μορφή κιμά)

ex 1604 20 30

Σολομοειδή εκτός σολομού, που αλιεύονται σε γλυκά νερά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς
(εκτός από ολόκληρα ή σε τεμάχια, αλλά όχι υπό μορφή κιμά)

ex 1604 19 91

Φιλέτα από ψάρια γλυκού νερού, ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού (panés),
έστω και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα

1604 30 90
ex 1605 40 00
1605 90

Υποκατάστατα χαβιαριού
Καραβίδες του γλυκού νερού, παρασκευασμένες ή διατηρημένες
Άλλα μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα

(1) Κωδικοί ΣΟ που αντιστοιχούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 948/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 287 της 31.10.2009).».
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