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VERORDENING (EG) Nr. 2065/2001 VAN DE COMMISSIE 
van 22 oktober 2001

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad met betrekking 
tot de informatieverstrekking aan de consument in de sector visserijproducten en producten van

de aquacultuur
(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag to t oprichting van de Europese Gemeen
schap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 104 /2000  van de Raad van 17 
decem ber 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening 
der m arkten in de sector visserijproducten en producten  van de 
aquacu ltuu r)1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 939/2001 
van de Commissie (2), en m et nam e op artikel 4, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) O vereenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 104/ 
2000 gelden voor de verkoop in het klein van bepaalde 
visserijproducten een aantal voorw aarden m et betrek
king to t de inform atieverstrekking aan de consum ent. 
Het toepassingsgebied van deze verplichting dient te 
w orden bepaald.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

T oepassingsgebied

Artikel 1

O nverm inderd de krachtens Richtlijn 2 0 0 0 /1 3/EG van het 
Europees Parlement en de Raad (3) geldende bepalingen, is deze 
verordening van toepassing op de in de lijsten en de om schrij
vingen van de codes van hoofdstuk 3 van de gecombineerde 
nom enclatuur voorkom ende visserij- en aquacuituurproducten 
die op het grondgebied van de Gemeenschap in de handel 
w orden gebracht, ongeacht hun  oorsprong en zelfs indien deze 
producten  voorverpakt zijn.

HOOFDSTUK II

(2) De lijst van handelsbenam ingen die op het grondgebied
van de lidstaten zijn toegestaan, m oet naar gelang van de 
behoeften van de m arkt kunnen  w orden aangepast.

(3) Het is noodzakelijk nadere regels inzake de inform atie
verstrekking aan de consum ent vast te  stellen, in het 
bijzonder w at de handelsbenam ing van de soort, de 
productiem ethode en het vangstgebied betreft.

(4) V oor kleine hoeveelheden product kan slechts een
vrijstelling van de afficherings- o f etiketteringsverplich- 
ting w orden verleend, indien aan een aantal eisen is 
voldaan, die nader m oeten w orden bepaald.

(5) Er dient te  w orden bepaald welke gegevens in alle stadia
van de afzet m oeten w orden verstrekt.

(6) Er m oet w orden bepaald dat de lidstaten een controle
regeling m oeten invoeren inzake de traceerbaarheid van 
de door deze verordening bestreken producten.

(7) De in deze verordening vervatte m aatregelen zijn in 
overeenstem m ing m et het advies van het Comité van 
beheer voor visserijproducten,

Wijziging van de lijst van handelsbenamingen en nadere 
regels inzake de informatieverstrekking aan de consument

Artikel 2

1. Elke soort die niet in de lijst van de door een lidstaat 
toegelaten handelsbenam ingen voorkom t, mag in de handel 
w orden gebracht onder een voorlopige handelsbenam ing die 
door de bevoegde instantie van de lidstaat is vastgesteld. 
Binnen vijf m aanden na de datum  w aarop de voorlopige 
handelsbenam ing voor de betrokken soort is toegekend, w ordt 
in de lijst van de toegelaten handelsbenam ingen een definitieve 
handelsbenam ing opgenom en.

2. Alle wijzigingen in de lijst van de door een lidstaat toege
laten handelsbenam ingen w orden onverwijld aan de Commissie 
meegedeeld, die de andere lidstaten ervan in kennis stelt.

Artikel 3

V oor de toepassing van artikel 4, lid 1, onder a), van Verorde
ning (EG) nr. 104 /2000  is de handelsbenam ing van een soort 
die welke in elke lidstaat overeenkom stig artikel 4, lid 2, van 
genoem de verordening is vastgesteld.

De handelaar mag bij de verkoop aan de eindverbruikers ook 
de w etenschappelijke benam ing van de betrokken soort 
vermelden.

f) PB L 17 van 21.1.2000, blz. 22.
(2) PB L 132 van 15.5.2001, blz. 10. (3) PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.
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Artikel 4

1. De aanduiding van de productiem ethode overeenkom stig 
artikel 4, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 104/2000  
bevat een van de volgende verm eldingen, naar gelang het gaat 
om  visserij in zee, in de binnenw ateren o f om  aquacultuur:

—  in het Spaans:

  pescado . . .” o f   pescado en aguas du lces ...” o f
  criado . . . ”;

—  in het Deens:

  fanget . . .” o f   fanget i ferskvand . . .” o f
  opdræ ttet . . . ”;

—  in het Duits:

  gefangen . . .” o f „aus Binnenfischerei . . .” o f .....  aus
A quakultur . . .” o f   gezüchtet . . .”;

—  in het Grieks:

  aXiajpèvo . . .” o f   aXirupèvo or yXuKÚ vrpá . . .” o f
  ubaxoKaÀXièpYEiaç . . . ”;

—  in het Engels:

  caught . . .” o f   caught in freshwater . . .” o f
  farmed . . .” o f   cultivated . . .”;

—  in het Frans:

 pêché . . .” o f  pêché en eaux douces . . .” o f  élevé

—  in het Italiaans:

 p rodo tto  delia pesca . . . ” o f  p rodotto  delia pesca in
acque dolci . . .” o f .....  p rodotto  di acquacoltura . . .”;

—  in het Nederlands:

  gevangen . . .” o f ....  gevangen in zoet w ater . . .” o f
  aquacultuurproduct . . .”;

—  in het Portugees:

  capturado . . .” o f   capturado em água doce . . .” o f
  de aquicultura . . .”;

—  in het Fins:

  pyydetty . . .” o f   pyydetty m akeasta vedestä . . .” o f
  viljelty . . .”;

—  in het Zweeds:

 fiskad . . .” o f  fiskad i sötvatten . . .” o g  odiad . . .”.

2. V oor in zee gevangen soorten kan de lidstaat toestaan dat 
de productiem ethode bij de verkoop aan de eindverbruiker niet 
w ord t vermeld, indien uit de handelsbenam ing en uit het 
vangstgebied duidelijk blijkt dat het gaat om  een in zee 
gevangen soort. Deze vrijstelling kan ingeval van twijfel over de 
productiem ethode niet w orden verleend.

3. V oor de vermelding van de productiem ethode zijn aqua- 
cultuurproducten de producten  die zijn verkregen door aqua
cultuur, zoals om schreven in bijlage III, deel 2, pun t 2.2, onder
a), van Verordening (EG) nr. 2792 /1999  van de R aad /1).

Artikel 5

1. De aanduiding van het vangstgebied overeenkom stig 
artikel 4, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 104 /2000 , 
om vat de volgende vermeldingen:

P) PB L 337 van 30.12.1999, blz. 10.

a) voor in zee gevangen producten: de verm elding van een van 
de in de bijlage verm elde gebieden.

b) voor in zoet w ater gevangen producten: de verm elding van 
de lidstaat o f het derde land van oorsprong van het product.

e) voor aquacultuurproducten: de vermelding van de lidstaat of 
het derde land w aar het product de eindfase van zijn 
ontwikkeling heeft doorgem aakt. W anneer de kweek in 
verscheidene lidstaten o f derde landen heeft plaatsgevonden, 
kan de lidstaat w aar de verkoop aan de eindverbruiker 
geschiedt, toestaan dat bij deze verkoop de onderscheiden 
lidstaten en derde landen w aar het product is gekweekt 
w orden vermeld.

2. De handelaren kunnen  een preciezer vangstgebied 
vermelden.

Artikel 6

1. W anneer een mengsel van verschillende soorten te koop 
w ordt aangeboden, m oeten voor elke soort de in artikel 4, lid
1, van Verordening (EG) nr. 104 /2000  bedoelde aanduidingen 
w orden vermeld.

2. W anneer een mengsel te koop w ordt aangeboden dat uit 
identieke producten  bestaat die m et verschillende productiem e
thoden  zijn verkregen, m oet de m ethode voor elke partij 
w orden vermeld. Ingeval een mengsel van aquacultuurpro
ducten van dezelfde soort doch afkomstig uit verschillende 
landen te koop w ordt aangeboden, m oet ten  m inste het 
productiegebied van de w at hoeveelheid betreft m eest represen
tatieve partij w orden vermeld, vergezeld van de vermelding dat 
het product afkomstig is uit verschillende vangstgebieden, 
w anneer het een in zee gevangen product betreft, o f uit 
verschillende landen, w anneer het aquacultuurproducten 
betreft.

Artikel 7

V oor de toepassing van artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 104 /2000  stellen de lidstaten de kleine hoeveelheden 
producten  vast, die rechtstreeks aan de consum ent m ogen 
w orden verkocht, m et dien verstande evenwel dat de waarde 
ervan in geen geval groter dan 20 EUR per aankoop mag zijn. 
Deze kleine hoeveelheden m ogen alleen van het eigen bedrijf 
van de verkoper afkomstig zijn.

HOOFDSTUK III

Traceerbaarheid en controle

Artikel 8

De vereiste gegevens inzake de handelsbenam ing, de productie
m ethode en het vangstgebied m oeten in elk stadium  van de 
afzet van de betrokken soort beschikbaar zijn. Deze gegevens 
en de w etenschappelijke benam ing van de betrokken soort 
w orden verstrekt door middel van de etikettering o f de verpak
king van het product, dan wel door enig begeleidend handels
docum ent, m et inbegrip van de factuur.
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Artikel 9

1. De lidstaten stellen een controleregeling vast inzake de toepassing van artikel 8.

2. De lidstaten delen de Commissie de ter uitvoering van lid 1 getroffen m aatregelen mede, zodra zij 
deze vaststellen en in ieder geval uiterlijk op 31 m aart 2002. De lidstaten delen de Commissie uiterlijk op 
31 m aart 2002 de bestaande m aatregelen mede die aan de eisen van artikel 8 voldoen.

HOOFDSTUK IV 

Slotbepaling

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendm aking in het 
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing m et ingang van 1 januari 2002. V óór die datum  in de handel gebrachte of 
geëtiketteerde producten  en verpakkingen die niet aan de bepalingen van deze verordening voldoen, m ogen 
evenwel w orden afgezet to tdat de voorraden opgebruikt zijn.

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

Gedaan te Brussel, 22 oktober 2001.

Voor de Commissie 

Franz FISCHLER 

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Vangstgebied en Afbakening yan het gebied J)

Noordwestelijk deel A tlantische Oceaan FAO-gebied nr. 21

N oordoostelijk deel A tlantische Oceaan (2) FAO-gebied nr. 27

Oostzee FAO-gebied nr. 27.IIId

Midden-westelijk deel A tlantische Oceaan FAO-gebied nr. 31

Midden-oostelijk deel A tlantische Oceaan FAO-gebied nr. 34

Zuidwestelijk deel A tlantische Oceaan FAO-gebied nr. 41

Zuidoostelijk deel A tlantische Oceaan FAO-gebied nr. 47

Middellandse Zee FAO-gebieden nrs. 37.1, 37.2 en 37.3

Zw arte Zee FAO-gebied nr. 37.4

Indische Oceaan FAO-gebieden nrs. 51 en 57

Stille Oceaan FAO-gebieden nrs. 61, 67, 71, 77, 81 en 87

Antarctische Oceaan FAO-gebieden nrs. 48, 58 en 88

(1) FAO-jaarboek. Visserijstatistieken. Vangsten. Volume 86/1.2000.
(2) Behalve de Oostzee.


