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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 402/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Απριλίου 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 ισμός αρχίζει να ισχύει στις 14 Απριλίου
2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 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 13ης Απριλίου 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

0702 00 00

MA
TN
TR
ZZ

85,6
143,7
159,0
129,4

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

171,8
78,8
150,0
133,5

0709 90 70

MA
TR
ZZ

60,6
119,3
90,0

0709 90 80

IL
ZZ

84,1
84,1

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

45,9
41,3
43,7
63,5
74,9
53,9

0805 50 10

IL
TR
ZZ

65,6
38,7
52,2

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

83,0
84,1
124,4
89,6
78,8
118,6
129,1
79,6
92,5
97,7

0808 20 50

AR
CL
ZA
ZZ

79,1
99,1
79,3
85,8

(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. 403/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Απριλίου 2007
για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών που εφαρμόζονται από τη 16η
Απριλίου 2007
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1784/2003 προβλέπει ότι, για τον υπολογισμό του εισαγωγικού δασμού που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του εν
λόγω άρθρου, καθορίζονται σε τακτικά διαστήματα για τα
προαναφερόμενα προϊόντα αντιπροσωπευτικές τιμές εισαγωγής caf.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1249/96, η τιμή που λαμβάνεται υπόψη για
τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών των προϊόντων
των
κωδικών
ΣΟ
1001 10 00,
1001 90 91,
ex 1001 90 99 (σιτάρι μαλακό, εκλεκτής ποιότητας),
1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 και 1007 00 90
είναι η ημερήσια αντιπροσωπευτική τιμή εισαγωγής caf
που καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται
στο άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν οι εισαγωγικοί δασμοί για
την περίοδο από 16η Απριλίου 2007 που θα ισχύουν έως
τον εκ νέου καθορισμό τους,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, για την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς
δασμούς στον τομέα των σιτηρών (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1784/2003 προβλέπει ότι, για τα προϊόντα των κωδικών
ΣΟ 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (σιτάρι
μαλακό, εκλεκτής ποιότητας), 1002, ex 1005 εκτός από
το υβρίδιο για σπορά και ex 1007 εκτός από το υβρίδιο
που προορίζεται για σπορά, ο εισαγωγικός δασμός ισούται
με την τιμή παρέμβασης που ισχύει για τα προϊόντα αυτά
κατά την εισαγωγή, προσαυξημένη κατά 55 % και μειωμένη
κατά την τιμή εισαγωγής caf που εφαρμόζεται στην εν λόγω
αποστολή. Εντούτοις, ο δασμός αυτός δεν είναι δυνατόν να
υπερβαίνει το δασμολογικό συντελεστή του κοινού δασμολογίου.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Από 16η Απριλίου 2007, οι εισαγωγικοί δασμοί στον τομέα των
σιτηρών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 καθορίζονται στο παράρτημα Ι του
παρόντος κανονισμού, με βάση τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Απριλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της
19.7.2005, σ. 11).
(2) ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 125. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1816/2005 (ΕΕ L 292 της
8.11.2005, σ. 5).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Εισαγωγικοί δασμοί των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1784/2003 που εφαρμόζονται από τη 16η Απριλίου 2007
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Εισαγωγικός δασμός (1)
(EUR/t)

1001 10 00

Σ Ι Τ Α Ρ Ι σκληρό εκλεκτής ποιότητας

0,00

μέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

0,00

Σ Ι Τ Α Ρ Ι μαλακό, για σπορά

0,00

Σ Ι Τ Α Ρ Ι μαλακό εκλεκτής ποιότητας, εκτός από αυτό που
προορίζεται για σπορά

0,00

1002 00 00

Σ Ι Κ Α ΛΗ

0,00

1005 10 90

Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Ι για σπορά, εκτός από το υβρίδιο

16,39

1005 90 00

Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Ι, εκτός από αυτό που προορίζεται για
σπορά (2)

16,39

1007 00 90

Σ Ο Ρ Γ Ο σε κόκκους, εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για
σπορά

0,00

1001 90 91
ex 1001 90 99

(1) Για τα εμπορεύματα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή μέσω της διώρυγας του Σουέζ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96, ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί μείωσης των δασμών κατά:
— 3 EUR/t, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα,
— 2 EUR/t, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Δανία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη
Φινλανδία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή από την πλευρά του Ατλαντικού της Ιβηρικής Χερσονήσου.
(2) Ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή μείωσης 24 EUR/t όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Στοιχεία υπολογισμού των δασμών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι
Περίοδος από 30 Μαρτίου-12 Απριλίου 2007
1. Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:
(EUR/t)
Σιτάρι
μαλακό (*)

Καλαμπόκι

Σκληρό σιτάρι,
εκλεκτής
ποιότητας

Σκληρό σιτάρι,
μέσης
ποιότητας (**)

Σκληρό σιτάρι,
χαμηλής
ποιότητας (***)

Κριθή

Minneapolis

Chicago

—

—

—

—

149,53

106,17

—

—

—

—

Τιμή fob USA

—

—

179,81

169,81

149,81

137,06

Πριμοδότηση για τον Κόλπο

—

7,52

—

—

—

—

12,98

—

—

—

—

—

Χρηματιστήριο
Τιμή

Πριμοδότηση για τις
Μεγάλες Λίμνες

(*) Θετική πριμοδότηση 14 EUR/t ενσωματωμένη [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
(**) Αρνητική πριμοδότηση 10 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].
(***) Αρνητική πριμοδότηση 30 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

2. Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:
Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού–Ρότερνταμ:

31,23 EUR/t

Ναύλος/κόστος: Μεγάλες Λίμνες–Ρότερνταμ:

31,29 EUR/t
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 404/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Απριλίου 2007
για καθορισμό της ανώτατης ενίσχυσης για την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και το συμπυκνωμένο
βούτυρο για την 29η ειδική δημοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005
βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο. Το άρθρο αναφέρει
περαιτέρω ότι η τιμή ή η ενίσχυση μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη σκοπούμενη χρήση του βουτύρου, την
περιεκτικότητά του σε λιπαρές ουσίες και τη διαδικασία
ενσωμάτωσης. Το ποσό της εγγύησης μεταποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1898/2005 πρέπει να καθοριστεί αναλόγως.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το
άρθρο 10,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2005, για θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999
του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα διάθεσης κρέμας
γάλακτος, βουτύρου και συμπυκνωμένου βουτύρου στην
αγορά της Κοινότητας (2), οι οργανισμοί παρέμβασης δύνανται να πωλούν μέσω διαρκούς δημοπρασίας ορισμένες
ποσότητες βουτύρου από τα αποθέματα παρέμβασης που
διατηρούν και να χορηγούν ενίσχυση για την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο. Το άρθρο
25 του εν λόγω κανονισμού αναφέρει ότι με βάση τις προσφορές που έχουν ληφθεί για κάθε ειδική δημοπρασία καθορίζεται ελάχιστη τιμή πώλησης του βουτύρου παρέμβασης
και ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την κρέμα γάλακτος, το

(2)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 29η ειδική δημοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1898/2005, το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης για την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο και το ποσό της
εγγύησης μεταποίησης, όπως αναφέρονται αντιστοίχως στα άρθρα
25 και 28 του εν λόγω κανονισμού, καθορίζονται σύμφωνα με το
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 14 Απριλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της
25.11.2005, σ. 2).
(2) ΕΕ L 308 της 25.11.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2107/2005 (EE L 337 της
22.12.2005, σ. 20).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο και εγγύηση
μεταποίησης για την 29η ειδική δημοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005
(EUR/100 kg)
Τύπος
Διαδικασία ενσωμάτωσης

Ανώτατη
ενίσχυση

Εγγύηση
μεταποίησης

A

B

Με ιχνηθέτες

Χωρίς ιχνηθέτες

Με ιχνηθέτες

Χωρίς ιχνηθέτες

Βούτυρο ≥ 82 %

11,5

8

—

8

Βούτυρο < 82 %

—

7,7

—

—

Συμπυκνωμένο βούτυρο

13

9,5

13

9,75

Κρέμα γάλακτος

—

—

6

3,4

Βούτυρο

13

—

—

—

Συμπυκνωμένο βούτυρο

14

—

14

—

Κρέμα γάλακτος

—

—

7

—
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 405/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Απριλίου 2007
σχετικά με τον καθορισμό της ανώτατης ενίσχυσης για το συμπυκνωμένο βούτυρο για την 29η ειδική
δημοπρασία που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1898/2005
ρισμού για να εξασφαλιστεί η ανάληψη του συμπυκνωμένου
βουτύρου από το λιανικό εμπόριο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το
άρθρο 10,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1898/2005 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2005, για
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα
μέτρα διάθεσης κρέμας γάλακτος, βουτύρου και συμπυκνωμένου βουτύρου στην αγορά της Κοινότητας (2), οι οργανισμοί παρέμβασης προκηρύσσουν διαρκή δημοπρασία για τη
χορήγηση ενίσχυσης για το συμπυκνωμένο βούτυρο. Το
άρθρο 54 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι με βάση
τις προσφορές που έχουν ληφθεί για κάθε ειδική δημοπρασία, καθορίζεται ανώτατο ποσό ενίσχυσης για το συμπυκνωμένο βούτυρο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 96 %.
Το άρθρο 53 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1898/2005 προβλέπει τη σύσταση εγγύησης ειδικού προο-

(3)

Με βάση τις ληφθείσες προσφορές, πρέπει να καθοριστεί το
ανώτατο ποσό της ενίσχυσης στο κατάλληλο επίπεδο και να
προσδιοριστεί αναλόγως η εγγύηση ειδικού προορισμού.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 29η ειδική δημοπρασία που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της
διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1898/2005, το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης για το συμπυκνωμένο βούτυρο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες
96 %, όπως αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 του εν
λόγω κανονισμού, καθορίζεται σε 12,00 EUR/100 kg.
Η εγγύηση ειδικού προορισμού που προβλέπεται στο άρθρο 53
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 καθορίζεται
σε 13 EUR/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 14 Απριλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της
25.11.2005, σ. 2).
(2) ΕΕ L 308 της 25.11.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2107/2005 (ΕΕ L 337 της
22.12.2005, σ. 20).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 406/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Απριλίου 2007
για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ρέγγας στα ύδατα ΕΚ και στα διεθνή ύδατα ζώνης I και II από
σκάφη με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής
Δεκεμβρίου 2002 για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των
αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1)
και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 4,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (2) και ιδίως το άρθρο 21
παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να απαγορευθεί η αλιεία του
εν λόγω αποθέματος, καθώς και η διατήρησή του επί του
σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εξάντληση ποσόστωσης
Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το
οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2007 θεωρείται
ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν
λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Απαγορεύσεις

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 41/2007 του Συμβουλίου, της
21ης Δεκεμβρίου 2006 περί καθορισμού, για το 2007,
για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων
ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών
όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε
ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (3), καθορίζει ποσοστώσεις για το 2007.

Η αλιεία του αποθέματος που αναφέρεται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι
νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται σε αυτό απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω
παράρτημα. Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέματος που έχει αλιευθεί
από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα
αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη που φέρουν τη
σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει
κατανεμηθεί για το 2007.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής 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, 12 Απριλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Φωκίων ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Γενικός Διευθυντής Αλιείας και Ναυτιλιακών
Υποθέσεων

(1) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.
(2) ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 (ΕΕ L 409 της
30.12.2006, σ. 11, όπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 36 της 8.2.2007,
σ. 6).
(3) ΕΕ L 15 της 20.1.2007, σ. 11.
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Αριθμός

02

Κράτος μέλος

Ηνωμένο Βασίλειο

Απόθεμα

HER/1/2.

Είδη

Ρέγγα (Clupea harengus)

Ζώνη

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα των ζωνών ICES I και II

Ημερομηνία

9 Μαρτίου 2007
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ΙΙ
(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Απριλίου 2007
για τροποποίηση της απόφασης 2004/452/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου φορέων των οποίων οι
ερευνητές θα επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 1546]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/229/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Η απόφαση 2004/452/ΕΚ της Επιτροπής (3) έχει θεσπίσει
κατάλογο φορέων των οποίων οι ερευνητές επιτρέπεται να
έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς.

(3)

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ), η Διεύθυνση Οικογενειακών και Εργασιακών Μελετών της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά, στην Οτάβα της
επαρχίας Οντάριο του Καναδά, η διοικητική μονάδα οικονομετρίας και στατιστικής υποστήριξης στην καταπολέμηση της
απάτης (ESAF) της Γενικής Διεύθυνσης του Κοινού Κέντρου
Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η διοικητική μονάδα
υποστήριξης του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας (SERA) της
Γενικής Διεύθυνσης του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να θεωρηθούν φορείς που πληρούν
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και, ως εκ τούτου, θα πρέπει
να προστεθούν στον κατάλογο των φορέων, των οργανώσεων
και των ιδρυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 831/2002.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού απορρήτου,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου, της 17ης
Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές (1), και
ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 831/2002 της Επιτροπής, της
17ης Μαΐου 2002, για την εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές
στατιστικές, όσον αφορά την πρόσβαση σε εμπιστευτικά
δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς (2), θεσπίζει τους
όρους με τους οποίους παρέχεται πρόσβαση σε εμπιστευτικά
δεδομένα που διαβιβάζονται στην κοινοτική αρχή, καθώς και
τους κανόνες συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και των
εθνικών αρχών προκειμένου να διευκολυνθεί η εν λόγω πρόσβαση, με σκοπό την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων
για επιστημονικούς σκοπούς.

ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 133 της 18.5.2002, σ. 7. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1104/2006 (ΕΕ L 197 της 19.7.2006, σ. 3).

(1)

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα της απόφασης 2004/452/ΕΚ αντικαθίσταται από το
κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.
(3) ΕΕ L 156 της 30.4.2004, σ. 1, όπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 202 της
7.6.2004, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/81/ΕΚ (ΕΕ L 28 της 3.2.2007, σ. 23).
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Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας
Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας
Πανεπιστήμιο Cornell (Πολιτεία Νέας Υόρκης, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Baruch College, New York City University (Πολιτεία της Νέας Υόρκης, Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής)
Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας
Μονάδα Ανάλυσης της Απασχόλησης, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Παγκόσμια Τράπεζα
Κέντρο Υγείας και Ευεξίας (Center of Health and Wellbeing — CHW) της Σχολής Δημοσίων και Διεθνών Υποθέσεων
Woodrow Wilson του πανεπιστημίου Princeton, New Jersey, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Πανεπιστήμιο του Σικάγου (University of Chicago — UofC), Πολιτεία του Ιλινόις, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
Διεύθυνση Οικογενειακών και Εργασιακών Μελετών της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά, Οτάβα, Οντάριο, Καναδάς
Διοικητική Μονάδα Οικονομετρίας και Στατιστικής Υποστήριξης στην Καταπολέμηση της Απάτης (ESAF), Γενική Διεύθυνση
Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Διοικητική Μονάδα Υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (SERA), Γενική Διεύθυνση Κοινού Κέντρου Ερευνών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Απριλίου 2007
περί εντύπου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 1470]
(2007/230/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε με το
άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3821/85 του Συμβουλίου (3),

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων
προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με
την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 2006/22/ΕΚ, η Επιτροπή εκπονεί
ηλεκτρονικό έγγραφο, κατάλληλο να εκτυπωθεί, το οποίο
χρησιμοποιείται όταν ο οδηγός είναι σε άδεια λόγω ασθενείας ή σε ετήσια άδεια, ή όταν ο οδηγός έχει οδηγήσει
άλλο όχημα που εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006,
για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον
τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ.
2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (2).

(1) ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35.
(2) ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το έντυπο που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της
οδηγίας 2006/22/ΕΚ καθορίζεται στο παράρτημα της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2007.

Για την Επιτροπή
Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος

(3) ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 8. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της
20.12.2006, σ. 1).
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Απριλίου 2007
για τροποποίηση της απόφασης 2006/502/ΕΚ που απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός να λάβουν μέτρα
ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά, και
αφετέρου να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 1567]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/231/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Πρέπει να εγκριθούν οι συντομότερες δυνατές μεταβατικές
περίοδοι για την εφαρμογή των μέτρων που θεσπίζει η
παρούσα απόφαση, σύμφωνα με την ανάγκη για την πρόληψη περαιτέρω ατυχημάτων, λαμβάνοντας παράλληλα
υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς και την εξασφάλιση
της αναλογικότητας. Επίσης, απαιτούνται μεταβατικές περίοδοι για τα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλίσουν την
αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων. Κατά συνέπεια, η
απαγόρευση της διάθεσης μη ασφαλών για τα παιδιά αναπτήρων και φαντεζί αναπτήρων στους καταναλωτές πρέπει να
τεθεί σε ισχύ ένα έτος μετά την ημερομηνία εφαρμογής της
απαγόρευσης της διάθεσης των εν λόγω προϊόντων στην
αγορά.

(6)

Συνεπώς, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί ανάλογα η απόφαση 2006/502/ΕΚ.

(7)

Τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει
της οδηγίας 2001/95/ΕΚ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια
των προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 13,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

(4)

Η απόφαση 2006/502/ΕΚ της Επιτροπής (2) απαιτεί από τα
κράτη μέλη, αφενός να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν
ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για
τα παιδιά, και αφετέρου να απαγορεύσουν τη διάθεση
φαντεζί αναπτήρων στην αγορά.
Η απόφαση 2006/502/ΕΚ εφαρμόζεται μόνον για περίοδο
12 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Ωστόσο, η
απόφαση μπορεί να ανανεωθεί για συμπληρωματικές περιόδους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας
2001/95/ΕΚ.
Λαμβάνοντας υπόψη την πείρα μέχρι στιγμής και λόγω
έλλειψης μόνιμης κοινοτικής νομοθετικής πράξης για την
ασφάλεια των αναπτήρων, είναι απαραίτητη η ανανέωση
της ισχύος της απόφασης για συμπληρωματική περίοδο
12 μηνών.
Η απόφαση 2006/502/ΕΚ απαγορεύει τη διάθεση στην
αγορά μη ασφαλών για τα παιδιά αναπτήρων και φαντεζί
αναπτήρων από τις 11 Μαρτίου 2007. Ωστόσο, μετά την
εν λόγω ημερομηνία, μπορούν ακόμη να διατίθενται στους
καταναλωτές μη ασφαλείς για τα παιδιά αναπτήρες και
φαντεζί αναπτήρες μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.
Καθώς οι μη ασφαλείς για τα παιδιά αναπτήρες και οι
φαντεζί αναπτήρες δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο, πρέπει να
απαγορευθεί η διάθεση των εν λόγω αναπτήρων στους καταναλωτές.

(1) ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4.
(2) ΕΕ L 198 της 20.7.2006, σ. 41.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2006/502/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 2 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 3 και 4:

«3.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι μόνον οι ασφαλείς για
τα παιδιά αναπτήρες διατίθενται σε καταναλωτές από τις
11 Μαρτίου 2008.

4.
Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων σε καταναλωτές από τις 11 Μαρτίου 2008».

2) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«2.
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται μέχρι τις 11 Μαΐου
2008».
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Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση μέχρι τις
11 Μαΐου 2007 το αργότερο και τα δημοσιεύουν. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Άρθρο 3
H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Meglena KUNEVA

Μέλος της Επιτροπής
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Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση
του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 248 της 16ης Σεπτεμβρίου 2002)
Στη σελίδα 9, άρθρο 2:
αντί:

«2.

διάβαζε: «2.

Για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων των διαχωριζόμενων πιστώσεων …»
Για τις διαχωριζόμενες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων …».

Διορθωτικό στην απόφαση-πλαίσιο 2005/667/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2005, για την ενίσχυση του
ποινικού πλαισίου καταστολής της ρύπανσης από πλοία
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255 της 30ής Σεπτεμβρίου 2005)
Σελίδα 165, άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο α) και παράγραφος 7:
αντί:

«… σοβαρή και εκτεταμένη ζημία …»

διάβαζε: «… σημαντική και εκτεταμένη ζημία …»
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