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Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

★

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3/2007 της Επιτροπής, της 4ης Ιανουαρίου 2007, για καθορισμό των κατ' αποκοπή
τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών . . . . . . . . . . . .
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Κανονισμός (EK) αριθ. 4/2007 της Ευρωπαϊκης Κεντρικής Τράπεζας, της 14ης Δεκεμβρίου 2006,
που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) σχετικά με την ενοποιημένη
λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2006/20)
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Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της
γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιανουαρίου 2007
για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου
ορισμένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό
21ης Δεκεμβρίου
του καθεστώτος
ιδίως το άρθρο 4

(ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της
1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής
κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και
παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων
του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για
τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών
κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι
κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 4 Ιανουαρίου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της
9.3.2005, σ. 3).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισμού της Επιτροπής, της 4ης Ιανουαρίου 2007, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας

(1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή
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(1) Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19).
Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 4/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 14ης Δεκεμβρίου 2006
που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) σχετικά με την ενοποιημένη
λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
(ΕΚΤ/2006/20)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και
ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Νοεμβρίου 2001, σχετικά με
την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2001/13) (2),
απαιτεί από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα την
παροχή τριμηνιαίων στατιστικών στοιχείων αναλυόμενων
κατά χώρα και κατά νόμισμα. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) πρέπει να τροποποιηθεί ώστε
οι υποχρεώσεις παροχής στοιχείων να επεκταθούν και σε
στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, οι οποίες θα προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
την 1η Ιανουαρίου 2007.
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001
(ΕΚΤ/2001/13), είναι υποχρεωτική η παροχή τριμηνιαίων
στοιχείων για τις θέσεις έναντι αντισυμβαλλομένων που
είναι κάτοικοι της επικράτειας κρατών μελών που έχουν
υιοθετήσει το ευρώ. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να ληφθεί υπόψη η υιοθέτηση του ευρώ από τη
Σλοβενία,

(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.
(2) ΕΕ L 333 της 17.12.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2181/2004 (ΕΚΤ/2004/21)
(ΕΕ L 371 της 18.12.2004, σ. 42).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) τροποποιείται
ως εξής:
1) Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, η φράση «με το σύμβολο “#”»
αντικαθίσταται από τη φράση «με το σύμβολο “#” ή “*”».
2) Τα παραρτήματα I και V τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη, 14 Δεκεμβρίου 2006.

Για τo Διοικητικό Συμβoύλιo της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα Ι και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) τροποποιούνται ως εξής:

1) Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

α) To τμήμα IV του πρώτου μέρους τροποποιείται ως εξής:

i) στην πρώτη και τη δεύτερη πρόταση της παραγράφου 6α, η φράση «με το σύμβολο “#”» αντικαθίσταται από τη
φράση «με το σύμβολο “#” ή “*”»·

ii) στην πρώτη και τη δεύτερη πρόταση της παραγράφου 7α, η φράση «με το σύμβολο “#”» αντικαθίσταται από τη
φράση «με το σύμβολο “#” ή “*”»·

iii) στην πρώτη πρόταση της παραγράφου 9α, η φράση «με το σύμβολο “#”» αντικαθίσταται από τη φράση «με το
σύμβολο “#” ή “*”».

β) Το δεύτερο μέρος τροποποιείται ως εξής:

i) στον πίνακα 3, ο οποίος τιτλοφορείται «Ανάλυση κατά χώρα»:

— κάτω από την επικεφαλίδα «Β. Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη (ήτοι, εκτός “εσωτερικού”) + μέρος του “Γ.
Υπόλοιπος κόσμος” (κράτη μέλη)», μετά την τελευταία στήλη, εισάγονται δύο στήλες που τιτλοφορούνται «BG»
και «RO» αντίστοιχα. Καθένα από τα πεδία των δύο αυτών στηλών σημειώνεται με το σύμβολο «*»,

— στη στήλη με τίτλο «SI», το σύμβολο «#» διαγράφεται από κάθε πεδίο,

— στη «Γενική σημείωση», η φράση «με το σύμβολο “#”» αντικαθίσταται από τη φράση «με το σύμβολο “#” ή “*”»·

ii) στον πίνακα 4, ο οποίος τιτλοφορείται «Ανάλυση κατά νόμισμα»:

— κάτω από την επικεφαλίδα «Νομίσματα λοιπών κρατών μελών», μετά την τελευταία στήλη, εισάγονται δύο στήλες
που τιτλοφορούνται «BGN» και «RON» αντίστοιχα. Καθένα από τα πεδία των δύο αυτών στηλών σημειώνεται με το
σύμβολο «*»,

— η στήλη με τίτλο «SIT» διαγράφεται,

— στη «Γενική σημείωση», η φράση «με το σύμβολο “#”» αντικαθίσταται από τη φράση «με το σύμβολο “#” ή “*”».

2) Το παράρτημα V τροποποιείται ως εξής:

α) παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 1γ, 1δ και 1ε:
«1γ. Παρά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, η παροχή, με βάση τον παρόντα κανονισμό, στοιχείων που αφορούν τα πεδία
που σημειώνονται με το σύμβολο “*” αρχίζει με τα τριμηνιαία στοιχεία της περιόδου που λήγει το Μάρτιο του 2007.
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1δ. Εφόσον η οικεία ΕθνΚΤ αποφασίσει να μην απαιτήσει την πρώτη παροχή μη σημαντικών στοιχείων με τα τριμηνιαία
στοιχεία της περιόδου που λήγει το Μάρτιο του 2007, η παροχή στοιχείων αρχίζει δώδεκα μήνες αφότου η ΕθνΚΤ
ενημερώσει τις μονάδες παροχής στοιχείων ότι τα στοιχεία απαιτούνται.
1ε. Παρά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, η παροχή, με βάση τον παρόντα κανονισμό, στοιχείων που αφορούν τη
στήλη με τίτλο “SI”, που βρίσκεται κάτω από την επικεφαλίδα “Β. Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη (ήτοι, εκτός
‘εσωτερικού’) + μέρος του ‘Γ. Υπόλοιπος κόσμος’ (κράτη μέλη)” στον πίνακα 3, αρχίζει με τα τριμηνιαία στοιχεία της
περιόδου που λήγει το Μάρτιο 2007.»·
β) στην παράγραφο 2α, η φράση «με το σύμβολο “#”» αντικαθίσταται από τη φράση «με το σύμβολο “#” ή “*”».
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