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EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI

N:o L 133 / 1
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391R1382

28.5.91

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 1382/91 ,

annettu 21 päivänä toukokuuta 1991 ,
kalastustuotteiden maihintuontia jäsenvaltioissa koskevien tietojen toimittamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 43 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

6 kohdan perusteella tai poissulkemisia, toimitettujen
tietojen on sisällettävä kaikkien liitteessä I lueteltujen
kalastustuotteiden maihintuonti kalenterikuukauden aika

na . Otantamenetelmiä voidaan kuitenkin käyttää arvioimi
seen enintään 10 painoprosentin osalta maihintuotujen
tuotteiden määrästä kuukauden aikana . Kyseiset otanta
menetelmät on selostettava 5 artiklan 1 ja 2 kohdan
säännösten mukaisesti .

sekä katsoo, että
2 artikla

yhteisön yhdenmukaisten tilastotietojen olemassaolo
kalastustuotteiden maihintuontia koskevista kokonais
määristä edistäisi etenkin kalastustuotteiden markkinoi

den toimintaa, kalastustuotteiden markkinoiden yhteisestä
järjestelystä 29 päivänä joulukuuta 1981 annetun neuvos
ton asetuksen (ETY) N:o 3796/ 81 (3), sellaisena kuin se on

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut tiedot on toimitettava
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa sen kuukauden

päättymisestä, jota tiedot koskevat.

viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2886/89 (4),
mukaisesti,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

1 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot yhteisön
kalastusaluksilla maihintuotujen kalastustuotteiden mää
ristä ja keskimääräisistä hinnoista jokaisen kalenterikuu
kauden aikana kyseisessä jäsenvaltiossa.
Tässä asetuksessa kalastustuotteiden maihintuonnilla
tarkoitetaan :

— kalastusalusten tai kalastuslaivastojen muiden osien
purkamia tuotteita;

— jäsenvaltioiden kalastusalusten muissa kuin jäsenval
tioiden satamissa purkamia ja komission asetuksen
(ETY) N:o 137/79 (5) asiakirjan T2M kattamia tuottei

3 artikla

1 . Kalastustuotteet, joista on 1 artiklan mukaisesti
toimitettava tiedot, luetellaan liitteessä I. Jäsenvaltiot
voivat kuitenkin toimittaa tietoja myös muista yksitellen
eritellyistä kalastustuotteista.

Sellaisia tuotteita koskevia tietoja, joilla on vähäinen
merkitys jäsenvaltiossa, ei tarvitse eritellä yksitellen, vaan
tiedot voidaan sisällyttää aggregoituun erään edellyttäen,
että näin ilmoitettujen tuotteiden määrä ei ole 10
painoprosenttia enempää jäsenvaltioon kyseisen kuukau
den aikana maihintuotujen kalastustuotteiden kokonais
määrästä .

2. Painoyksiköitä, keskimääräisiä hintoja, tuotteiden
käyttötarkoitusta ja esittämistä koskevat määritelmät
esitetään liitteessä II .

3.

Liitteessä I olevaa tuoteluetteloa sekä liitteessä II olevia

määritelmiä voidaan muuttaa 6 artiklassa säädettyä

ta ;

menettelyä noudattaen.

— yhteisön kalastusaluksista ja yhteisön kalastuslaivasto
jen muista osista kolmansien maiden aluksiin jäsenval
tioiden alueella jälleenlaivattuja tuotteita .
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että lukuun ottamatta
tapauksia, joissa on myönnetty poikkeuksia 5 artiklan 4 tai
(!)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
N:o
N:o
N:o
N:o

C 214, 21.8.1989, s . 21
C 113 , 7.5.1990, s . 216
L 379, 31.12.1981 , s . 1
L 282, 2.10.1989, s . 1
L 20, 27.1.1979, s. 1

4 artikla

1 . Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 ja 2 artiklassa
tarkoitetut tiedot komissiolle liitteessä III täsmennetyssä
muodossa .

2.

Tiedot voidaan toimittaa magneettisella tallennusväli

neellä, kun toimittamisesta tässä muodossa on sovittu
jäsenvaltioiden ja komission kesken.
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5 artikla

1 . Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 12 kuu
kauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta selostus,
jossa esitetään maihintuontia koskevien tietojen laadinta

tapa sekä osoitettava tietojen edustavuus ja luotettavuus.
Komissio laatii jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä yhteen

165

Jäsenvaltioiden, joita asia koskee, on toimitettava komis
siolle joka kolmas vuosi asetuksen voimaantulosta alkaen
kertomus, jossa on kaikki asiaan kuuluvat tiedot, joiden
perusteella päätöksellä 72/279/ETY perustettu pysyvä
maataloustilastokomitea ( 1 ) voi tutkia ja tarvittaessa
muuttaa 6 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti
tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja arviointi
perusteita ja luetteloita .

vedon selostuksista .

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista
muutoksista , joilla on vaikutusta 1 kohdan mukaisesti

7 . Menetelmäselostukset, siirtymäjärjestelyt, tietojen
saatavuus, tietojen luotettavuus ja muut tämän säädöksen
soveltamiseen liittyvät merkitykselliset seikat tutkitaan

annettuihin tietoihin kolmen kuukauden kuluessa siitä kun

kerran vuodessa maataloustilastokomitean toimivaltaises

muutos toteutettiin .

sa työryhmässä .

3 . Siinä tapauksessa , että 1 kohdassa tarkoitettujen
menetelmäselostusten perusteella ilmenee, että jäsenvaltio

6 artikla

ei voi välittömästi mukautua tämän asetuksen vaatimuk

siin ja että on tarpeen muuttaa tutkimustekniikkaa ja
menetelmiä, komissio voi kyseisen jäsenvaltion kanssa
yhteistyössä vahvistaa enintään kolmen vuoden pituisen
siirtymäkauden tämän asetuksen voimaantulosta alkaen,
jonka kuluessa tässä asetuksessa säädetty ohjelma on
toteutettava; siirtymäkauden aikana voidaan myöntää
väliaikaisia poikkeuksia , joilla annetaan jäsenvaltiolle lupa
olla soveltamatta tätä asetusta enintään kolmen vuoden

ajan. Komissio ilmoittaa kaikille jäsenvaltioille poikkeuk
sista 7 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
4.

Tapauksissa , joissa jäsenvaltion jonkin erityisen

kalastusalan mukaan ottaminen aiheuttaisi kansallisille

viranomaisille suhteettomia vaikeuksia verrattuna kyseisen
alan merkitykseen, voidaan 6 artiklassa säädetyn menet
telyn mukaisesti myöntää poikkeus, jolla sallitaan jäsenval
tion jättää kyseistä alaa koskevat tiedot pois kansallisia
tietoja toimittaessaan.

1 . Jos artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava,
asian saattaa pysyvän maataloustilastokomitean , jäljempä
nä "komitea ", käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja
omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä .
2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen
tarvittavista toimenpiteistä . Komitea antaa lausuntonsa
ehdotuksesta määräajassa , jonka puheenjohtaja voi asettaa

asian kiireellisyyden mukaan . Lausunto annetaan ETY:n
perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden
päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka
neuvosto tekee komission ehdotuksesta . Komiteaan kuulu

vien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitus
sa artiklassa määrätyllä tavalla . Puheenjohtaja ei osallistu
äänestykseen .
3 . a) Komissio päättää toimenpiteistä, jos ne ovat komi
tean lausunnon mukaisia .

5 . Poikkeukset voidaan 4 kohdan nojalla myöntää
enintään kolmeksi vuodeksi, mutta niitä voidaan kuitenkin
pidentää kerrallaan kolmella vuodella . Perusteeksi pi
dennyksen saamista koskevalle pyynnölleen jäsenvaltion
on toimitettava komissiolle otantaan perustuvan tietojen
keruun tulokset, josta ilmenevät jäsenvaltion vaikeudet

b) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean
lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu,

komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen
tarvittavista toimenpiteistä . Neuvosto ratkaisee
asian määräenemmistöllä .

soveltaa asetusta kokonaismaihintuontiin alueellaan . Sen

jälkeen pyynnöt käsitellään 6 artiklassa säädettyä menet
telyä noudattaen .

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukau
den kuluessa siitä , kun asia on tullut vireille

neuvostossa , komissio tekee päätöksen ehdotetuista
6. Tiedot maihintuonnista pienissä satamissa voidaan,
jäsenvaltion 12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen
voimaantulosta komissiolle esittämästä perustellusta
pyynnöstä, jättää pois toimitettavista kansallisista tiedois
ta seuraavin edellytyksin:
Poisjättäminen sallitaan, jos kyseisten tietojen toimittami
nen aiheuttaisi kansallisille viranomaisille suhteettomia

vaikeuksia verrattuna maihintuontien kokonaismerkityk
seen ja jos vastaavia maihintuotuja tuotteita markkinoi
daan vain paikallisesti . Luettelo kyseeseen tulevista
satamista on laadittava jokaisen jäsenvaltion osalta 6
artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti .

toimenpiteistä .

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallises
sa lehdessä .

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1992 alkaen .
( i ) EYVL N:o L 179 , 7.8.1972, s . 1
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä toukokuuta 1991 .
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
R. STEICHEN
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LUTE 1

LUETTELO KALASTUSTUOTTEISTA, JOISTA VAADITAAN TOIMITETTAVAKSI TIEDOT

Koodi

CDZ

Kuvaus

Laji

Turska (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus

tuore, kokonainen

ogac)

tuore , perattu

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, kalafilee
suolattu ,
HAD

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

tuore , kokonainen
tuore , perattu

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, kalafilee
POK

Seiti (Ruijan seiti) (Pollachius virens)

tuore, kokonainen
tuore, perattu

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, kalafilee
HKE

Kummeliturska (Merluccius spp .)

tuore, kokonainen
tuore, perattu

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, pää poistettu ja
perattu

jäädytetty, kalafilee
jäädytetty, muut
WHG

Valkoturska (Merlangius merlangus)

tuore, kokonainen
tuore, perattu

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, kalafilee
LNZ

Molva (Molva spp .)

tuore, kokonainen
tuore , perattu

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, kalafilee
POL

Lyyraturska (Pollachius pollachius)

tuore, kokonainen
tuore , perattu

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, kalafilee
BIB

Partaturska ( Trisopterus luscus)

tuore

NOP

Harmaatuska ( Trisopterus esmarkii)

tuore

WHB

Mustakitaturska (Micromesistius poutasson)

tuore

PLE

Punakampela (Pleuronectes platessa)

tuore, kokonainen
tuore , perattu

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, kalafilee
SOL

Kielikampela (Solea vulgaris)

tuore, kokonainen
tuore , perattu

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, kalafilee
MEG

Lasikampela (Lepidorhombus spp.)

tuore

jäädytetty, kokonainen
DAB

Hietakampela (Limanda limando)

tuore

jäädytetty
LEM

Pikkupääkampela (Mircostomus kitt)

tuore

jäädytetty
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Koodi

RED

Laji

Puna-ahven , punasimppu (Sebastes spp .)
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Kuvaus

tuore

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, kalafilee
MNX

Merikrotti (Lophius spp .)

tuore, kokonainen
tuore, pyrstöt

jäädytetty, pyrstöt
BOZ

Boga ( Boops spp .)

tuore

jäädytetty
PIC

Picarel (Spicara ( = Maena) spp .)

tuore

jäädytetty
CGZ

Meriankerias ( Conger spp .)

tuore

jäädytetty
GUX

Kurnusimppu ( Triglidae)

tuore

jäädytetty
MUL

Keltti , meriharjus (Mugilidae)

HER

Silli ( Clupea harengus)

tuore

jäädytetty
tuore

jäädytetty , kokonainen
jäädytetty, kalafilee
PIL

Sardiini (Sardina pilchardus)

ANE

Sardelli (anjovis) (Engraulis spp .)

tuore

jäädytetty
tuore

jäädytetty
SPR

Kilohaili (Sprattus sprattus)

tuore

ALB

Valkotonnikala ( Thunnus alalunga)

tuore

YFT

Keltaevätonnikala ( Thunnus albacares)

jäädytetty
tuore

jäädytetty
SKJ

Boniitti (Katsuwonus pelamis)

tuore

jäädytetty
BET

Isosilmätonnikala ( Thunnus obesus)

tuore

jäädytetty
BFT

Tonnikala ( Thunnus thynnus)

tuore

jäädytetty
SWO

Miekkakala (Xiphius gladius)

TUN

Muut tonnikalat ( Thunnini)

MAC

Atlantin makrilli (Scomber scombrus)

tuore

jäädytetty
tuore

jäädytetty
tuore

jäädytetty
MAZ

Muut makrillit (Scomber japonicus,
Scomber australasicus)

JAX

Piikkimakrilli ( Trachurus spp .)

tuore

jäädytetty
tuore

jäädytetty
SRX

Rausku (Rajiformes)

tuore

jäädytetty
DGZ

NEP

Koirahai , piikkihai , pistepunahai
(Squalus acanthias, Scyliorhinus spp .)

tuore

Keisarihummeri (Nephrops norvegicus)

tuore, kokonainen
tuore, pyrstöt

jäädytetty

jäädytetty , pyrstöt
CNZ

Hietakatkarapu ( Crangon spp .)

tuore

jäädytetty
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Koodi

PDZ

Laji

Katkarapu (Pandalidae)
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Kuvaus

tuore

jäädytetty
CRE

Iso taskurapu ( Cancer pagurus)

tuore

jäädytetty
CRS

Uimarapu (Portunus spp .)

tuore

LBE

Euroopan hummeri (Homarus gammarus)

tuore

jäädytetty, pyrstöt
SCE

Varsinainen kampasimpukka (Pecten maximus)

tuore

SQC

Varsinainen kalmari (Loligo spp.)

tuore

jäädytetty, puhdistettu
jäädytetty, puhdistamaton
SQX

OMZ

Lyhytevä- (Shortfin) ja liitokalmari
( Todarodes sagittus, Illex spp.)

tuore

Kalmari (muut) ( Omnastrephidae)

tuore

jäädytetty, puhdistettu
jäädytetty, puhdistamaton
jäädytetty, puhdistettu
jäädytetty, puhdistamaton

OCZ

Meritursas ( Octopus spp .)

tuore

jäädytetty
CTL

FIN

Mustekala (Sepia officinalis,
Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti)

tuore

Muut kalat

tuoreet

jäädytetty
jäädytetyt

CRU

Muut äyriäiset

tuoreet

jäädytetyt
MOL

Muut nilviäiset

tuoreet

jäädytetyt
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LIITE 11

KALASTUSTUOTTEIDEN MAIHINTUONTIA KOSKEVIEN TIETOJEN TOIMITTAMISESSA
KÄYTETTÄVÄT MÄÄRITELMÄT
Yksiköt

Paino: Ilmoitetun painon on oltava tuotteen paino maihin tuotaessa .
Paino on ilmoitettava tonneissa yhden desimaalin tarkkuudella .
Keskimääräinen hinta : Keskimääräinen hinta ilmoitetaan kansallisessa valuutassa tonnilta . Niiden tuotteiden

osalta, joita ei välittömästi myydä, keskimääräinen hinta olisi arvioitava sopivaa menetelmää käyttäen.
Käyttötarkoitus

Elintarvikkeiksi: Tähän kuuluvat kaikki ne tuotteet, jotka ensimmäistä kertaa myytäessä myydään
elintarvikkeiksi tai jotka tuodaan maihin sellaisen sopimuksen perusteella, joka koskee elintarvikkeita. Sellaiset
määrät jätetään pois , jotka oli tarkoitettu elintarvikkeiksi, mutta ensimmäisen myynnin ajankohtana
markkinoinnin edellytysten, hygieenisten määräysten tai vastaavien syiden vuoksi poistetaan elintarvikemark
kinoilta .

Teollinen käyttä Tähän kuuluvat kaikki ne tuotteet, jotka on tuotu maihin vartavasten jauhoiksi tai öljyksi
valmistamista varten tai eläinten ravinnoksi sekä ne määrät, joita ensimmäistä kertaa myytäessä ei myydä
elintarvikkeiksi huolimatta siitä, että ne alunperin oli tarkoitettu tähän tarkoitukseen .
Kuvaus

Fileillä tarkoitetaan lihakaistaleita , jotka on leikattu yhdensuuntaisena kalan selkärangan kanssa joko kalan
oikealta tai vasemmalta puolen , edellyttäen, että pää, sisälmykset, evät (selkä-, perä-, pyrstö-, vatsa-, rinta-) ja
ruodot (selkäranka tai suuret ruodot, vatsa-, kylki-, bronkiaaliset tai jalustinruodot jne) on poistettu, eivätkä
kalan kaksi osaa ole kiinni toisissaan esimerkiksi selkä- tai vatsapuolelta .
Kokonainen kala tarkoittaa perkaamatonta kalaa .
Puhdistettu koskee kalmareja , joiden raajat, pää ja sisäelimet on poistettu ruumiista .

Jäädytetty kala tarkoittaa kaloja, jotka on jäädytetty siten, että kalan luontainen laatu säilyy, alentamalla
lämpötila keskimäärin — 18°C:seen tai sen alle ja jotka sen jälkeen pidetään vähintään — 18°C:n lämpötilassa.
Tuore kala tarkoittaa kaloja, joita ei ole säilötty, suolattu, savustettu, jäädytetty tai käsitelty muutoin kuin
jäähdyttämällä. Ne kuvataan yleensä kokonaisina tai perattuina.

Suolattu kala tarkoittaa kaloja, jotka on säilötty, usein perattuna ja pää poistettuna, suolaan tai suolaveteen.
Kansallisuus ja kattavuus
Tietoihin on sisällyttävä kaikki ilmoittavan jäsenvaltion satamiin yhteisön kalastusaluksilla maihintuodut
tuotteet. Raportoivan jäsenvaltion ei tarvitse tämän asetuksen perusteella ilmoittaa kalastusalustensa muihin
kuin sen omiin kansallisiin satamiin maihintuomista tuotteista .

Tietoihin on sisällyttävä jäsenvaltion alueella puretut tuotteet, joita komission asetuksessa (ETY) N:o 137/79
mainittu asiakirja T2M koskee . Tietoihin on sisällytettävä myös yhteisön kalastusalusten tai yhteisön
kalastuslaivastojen muiden osien kyseisen jäsenvaltion alueella purkamat ja kolmansien maiden aluksiin
jälleenlaivatut tuotteet.
Yhteisön alukset tarkoittavat aluksia, jotka purjehtivat jonkin yhteisön jäsenvaltion lipun alla tai jotka on
rekisteröity jossakin yhteisön jäsenvaltiossa .
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LIITE III

1 ARTIKLAN MUKAISESTI TOIMITETTAVIEN TIETOJEN ESITTÄMINEN
MAIHINTUONTITILASTOT

kuussa 19

Maihintuodut tuotteet

Laii

Hmisravinnoksi maihintuodut tuutteet

Turska ( CDZ)
tuore, kokonainen
tuore , perattu

jäädytetty , kokonainen
jäädytetty, kalafileet
suolattu

Kolja (HAD )
tuore, kokonainen
tuore, perattu

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, kalafileet
Seiti (POK)
tuore, kokonainen
tuore , perattu

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, kalafileet
Kummeliturska (HKE)
tuore, kokonainen
tuore , perattu

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, kalafileet
jäädytetty, perattu ja
pää poistettu
jäädytetty, muut
Valkoturska (WHG)
tuore, kokonainen
tuore, perattu

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, kalafileet
Molva (LNZ)
tuore, kokonainen
tuore , perattu

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, kalafileet
Lyyraturska (POL)
tuore, kokonainen
tuore , perattu

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, kalafileet
Punakampela (PLE)
tuore, kokonainen
tuore, perattu

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, kalafileet

Maa:

Määrä

Hinta
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Laji

Kielikampela (SOL)
tuore, kokonainen
tuore , perattu

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, kalafileet
Lasikampela (MEG)
tuore

jäädytetty
Hietakampela (DAB )
tuore

jäädytetty
Pikkupääkampela (LEM)
tuore

jäädytetty
Puna-ahven , punasimppu (RED)
tuore

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, pyrstöt
Merikrotti (MNZ)
tuore

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, pyrstöt
Boga (BOZ)
tuore

jäädytetty
Picarel (PIC)
tuore

jäädytetty
Meriankerias ( CGZ)
tuore

jäädytetty
Kurnusimppu ( GUX)
tuore

jäädytetty
Keltti, meriharjus (MUL)
tuore

jäädytetty
Silli (HER)
tuore

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, kalafilee
Sardiini (PIL)
tuore

jäädytetty
Sardelli ( anjovis) (ANE)
tuore

jäädytetty

Maara
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Laji

Valkotonnikala (ALB)
tuore

jäädytetty
Keltaevätonnikala (YFT)
tuore

jäädytetty
Boniitti (SKJ)
tuore

jäädytetty
Isosilmätonnikala (BET)
tuore

jäädytetty
Tonnikala (BFT)
tuore

jäädytetty
Miekkakala (SWO)
tuore

jäädytetty
Muut tonnikalat (TUN)
tuore

jäädytetty
Atlantin makrilli (MAC)
tuore

jäädytetty
Muut makrillit (MAZ)
tuore

jäädytetty
Piikkimakrilli (JAX)
tuore

jäädytetty
Rausku (SRX)
tuore

jäädytetty
Koirahai, piikkihai (DGZ)
tuore

jäädytetty
Keisarihummeri (NEP)
tuore

jäädytetty, kokonainen
jäädytetty, pyrstöt
Hietakatkarapu ( CNZ)
tuore

jäädytetty
Katkarapu (PDZ)
tuore

jäädytetty
Iso taskurapu ( CRE)
tuore

jäädytetty

Määrä
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Laji

Uimarapu ( CRS )
tuore

Euroopan hummeri (LBE )
tuore

jäädytetty
Varsinainen kampasimpukka (SCE)
tuore

Varsinainen kalmari ( SQC)
tuore

jäädytetty , puhdistettu
jäädytetty , puhdistamaton
Lyhytevä- (Shortfin ) ja
liitokalmari (SQX)
tuore

jäädytetty, puhdistettu
jäädytetty, puhdistamaton
Kalmari (muut) ( OMZ)
tuore

jäädytetty , puhdistettu
jäädytetty , puhdistamaton
Meritursas ( OCZ )
tuore

jäädytetty
Mustekala ( CTL)
tuore

jäädytetty
Muut kalat (FIN)
tuore

jäädytetty
Muut nilviäiset (MOL)
tuore

jäädytetty
Muut äyriäiset (CRU )
tuore

jäädytetty
Teollinen käyttö:
Turska ( CDZ )
Kolja (HAD )
Seiti (POK)

Valkoturska ( WHG )
Partaturska (BIB)
Harmaaturska ( NOP)
Mustakitaturska (WHB)
Silli (HER)
Kilohaili (SPA)
Muut lajit

Maara

04 / Nide 03

Hinta

