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Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 617/2009 του Συµβουλίου σχετικά µε το 
άνοιγµα αυτόνοµης δασµολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος 

υψηλής ποιότητας 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Γενικό πλαίσιο 

Στις εκθέσεις τους που αφορούν τα κοινοτικά µέτρα σχετικά µε το κρέας και τα προϊόντα µε 
βάση το κρέας (ορµόνες)1 που εγκρίθηκαν από το όργανο επίλυσης διαφορών του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) στις 13 Φεβρουαρίου 1998, η ειδική οµάδα και το 
δευτεροβάθµιο όργανο κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η απαγόρευση της Κοινότητας όσον 
αφορά τις εισαγωγές κρέατος και προϊόντων µε βάση το κρέας βοοειδών στα οποία έχουν 
χορηγηθεί ορισµένες ορµόνες για την προώθηση της ανάπτυξης δεν συµβιβάζεται µε τη 
συµφωνία για την εφαρµογή µέτρων υγειονοµικής και φυτοϋγειονοµικής προστασίας. Οι 
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και ο Καναδάς ζήτησαν και έλαβαν από το όργανο 
επίλυσης διαφορών άδεια αναστολής των παραχωρήσεων προς την Κοινότητα για ετήσιο 
ποσό 116,8 εκατ. δολαρίων και 11,3 εκατ. δολαρίων Καναδά, αντιστοίχως. 

Με την έκδοση της οδηγίας 2003/74/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 για την τροποποίηση της οδηγίας 96/22/EΚ του Συµβουλίου, της 
29ης Απριλίου 1996, για την απαγόρευση της χρησιµοποίησης ορισµένων ουσιών µε 
ορµονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για 
κερδοσκοπικούς λόγους, η Κοινότητα συµµορφώθηκε µε τις αποφάσεις και τις συστάσεις του 
οργάνου επίλυσης διαφορών. Ωστόσο, οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και ο Καναδάς 
έκριναν ότι η Ένωση εξακολουθούσε να µην τηρεί τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στο 
πλαίσιο του ΠΟΕ και ότι µπορούσαν, ως εκ τούτου, να συνεχίσουν να επιβάλλουν κυρώσεις. 
Η Κοινότητα αµφισβήτησε τη συνέχιση της επιβολής κυρώσεων σε νέες υποθέσεις ενώπιον 
του ΠΟΕ. 

Στις 31 Μαρτίου 2008, η ειδική οµάδα που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο των υποθέσεων 
Ηνωµένες Πολιτείες - Συνεχιζόµενη αναστολή των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της διαφοράς ΕΚ 
– Ορµόνες και Καναδάς - Συνεχιζόµενη αναστολή των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της διαφοράς 
ΕΚ – Ορµόνες κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες και ο Καναδάς είχαν 
παραβεί ορισµένους διαδικαστικούς κανόνες. Ωστόσο, κατέληξε επίσης στο συµπέρασµα ότι 
το µέτρο που κρίθηκε ασυµβίβαστο µε τη συµφωνία ΥΦΠ στη διαφορά ΕΚ - Ορµόνες δεν 
είχε αρθεί πλήρως από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.  

Στις 16 Οκτωβρίου 2008, το δευτεροβάθµιο δικαιοδοτικό όργανο ανέτρεψε εν µέρει τα 
συµπεράσµατα της ειδικής οµάδας σχετικά µε τις δικονοµικές παραβάσεις κρίνοντας ότι 
ορισµένα συµπεράσµατα σχετικά µε την εικαζόµενη παράλειψη άρσης του µέτρου που 
κρίθηκε ασυµβίβαστο µε τη συµφωνία για την εφαρµογή µέτρων υγειονοµικής και 
φυτοϋγειονοµικής προστασίας δεν µπορούσαν να γίνουν δεκτά. Το δευτεροβάθµιο 
δικαιοδοτικό όργανο εισηγήθηκε στο ΟΕ∆ να ζητήσει από τις Ηνωµένες Πολιτείες, τον 
Καναδά και τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες να κινήσουν αµελλητί τη διαδικασία δυνάµει του 
άρθρου 21 παράγραφος 5 του µνηµονίου συµφωνίας επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ (ΜΣΕ∆), 
προκειµένου να επιλυθεί η διαφορά τους ως προς το θέµα της άρσης από τις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες του µέτρου που κρίθηκε ασυµβίβαστο στην υπόθεση ΕΚ - Ορµόνες και της 

                                                 
1 WT/DS26 και 48. 
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νοµικής ισχύος της συνεχιζόµενης αναστολής των παραχωρήσεων από τις Ηνωµένες 
Πολιτείες και τον Καναδά.  

Στις 22 ∆εκεµβρίου 2008 η Κοινότητα ζήτησε και στη συνέχεια διεξήγαγε διαβουλεύσεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 5 του ΜΣΕ∆ στο πλαίσιο των αρχικών υποθέσεων 
Ορµόνες µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και τον Καναδά. 

Παράλληλα, η Επιτροπή και οι Ηνωµένες Πολιτείες κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την εξεύρεση λύσης στη διαφορά αυτή µε την επιφύλαξη των αντίστοιχων θέσεών τους ως 
προς το συµβιβάσιµο των µέτρων της Ένωσης µε τους κανόνες του ΠΟΕ, ώστε να τεθεί 
τέρµα σ’ αυτή τη µακρόχρονη διατλαντική εµπορική διαφορά. Ανάλογη λύση επιδιώχθηκε 
επίσης όσον αφορά τον Καναδά. 

Τον Μάιο του 2009, διαπιστώθηκε ότι µια πρακτική λύση, στο πλαίσιο της οποίας η Ένωση 
θα άνοιγε, βάσει της αρχής του ΜΕΚ, συµπληρωµατική αυτόνοµη δασµολογική ποσόστωση 
για βόειο κρέας υψηλής ποιότητας και οι ΗΠΑ θα µείωναν το επίπεδο των κυρώσεων 
αποτελούσε αποτελεσµατικό τρόπο βελτίωσης των εµπορικών σχέσεων και αποφυγής 
περαιτέρω κλιµάκωσης της διαφοράς. 

Το σχετικό µνηµόνιο συµφωνίας µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν 
έχουν χορηγηθεί ορισµένες αυξητικές ορµόνες και τους αυξηµένους δασµούς που 
επιβάλλονται από τις Ηνωµένες Πολιτείες σε ορισµένα προϊόντα προέλευσης Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε επιστολή της 12ης Μαΐου 2009 και υπεγράφη στη 
Γενεύη στις 13 Μαΐου 20092. Το µνηµόνιο αυτό προβλέπει συµφωνία τριών σταδίων µε την 
οποία µειώνονται προοδευτικά οι κυρώσεις που επιβάλλουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στα 
προϊόντα της Ένωσης, ενώ η Ένωση θα αυξάνει προοδευτικά τη δασµολογική ποσόστωση για 
βόειο κρέας υψηλής ποιότητας από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί αυξητικές ορµόνες. 
Κατά το πρώτο στάδιο, ανοίχθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 617/2009 του Συµβουλίου 
δασµολογική ποσόστωση 20.000 τόνων για βόειο κρέας υψηλής ποιότητας. Κατά το δεύτερο 
στάδιο, προβλεπόταν η αναστολή από τις Ηνωµένες Πολιτείες όλων των κυρώσεων που 
εξακολουθούσαν να επιβάλλουν και η αύξηση από την Ένωση της δασµολογικής αυτής 
ποσόστωσης κατά 25.000 τόνους επιπλέον. 

Στις 17 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή υπέγραψε επίσης µνηµόνιο συµφωνίας µεταξύ της 
κυβέρνησης του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την εισαγωγή βοείου 
κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισµένες αυξητικές ορµόνες και τους 
αυξηµένους δασµούς που επιβάλλει ο Καναδάς σε ορισµένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης3. Το εν λόγω µνηµόνιο συµφωνίας αναστέλλει όλες τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
από τον Καναδά και προβλέπει την περαιτέρω αύξηση της αυτόνοµης δασµολογικής 
ποσόστωσης της Ένωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας κατά 1.500 τόνους (πρώτο 
στάδιο) και κατά 1.700 τόνους επιπλέον (δεύτερο στάδιο). Το χρονοδιάγραµµα που 
προβλέπεται για το πρώτο και το δεύτερο στάδιο στο µνηµόνιο για τις ΗΠΑ και στο µνηµόνιο 
για τον Καναδά είναι το ίδιο. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι το δεύτερο στάδιο θα πρέπει 
κανονικά να αρχίσει την 1η Αυγούστου 2012 σύµφωνα και µε τα δύο µνηµόνια. 

• Αιτιολογία και στόχοι της πρότασης 

                                                 
2 Έγγραφο WT/DS26/28 της 30ής Σεπτεµβρίου 2009. 
3 Έγγραφο WT/DS48/26 της 22ας Μαρτίου 2011. 
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Για να καταστεί δυνατός ο καθορισµός της προαναφερόµενης αύξησης της υφιστάµενης 
δασµολογικής ποσόστωσης για βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, σε συνολική ποσότητα 21.500 
τόνων (πρώτο στάδιο) και, στη συνέχεια, 48.200 τόνων που προβλέπεται στο δεύτερο στάδιο 
και των δύο µνηµονίων συµφωνίας το οποίο αρχίζει την 1η Αυγούστου 2012, η νοµοθετική 
διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως. 

Αυτό είναι επίσης απαραίτητο, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε το ψήφισµα 
που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 Μαρτίου 2011, το οποίο καλεί την Επιτροπή 
να µεριµνήσει ώστε η επίλυση της διαφοράς για τις ορµόνες στα βοοειδή να επιτρέψει την 
αναστολή των κυρώσεων σε βάρος των προϊόντων της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι 
εισαγωγές βοείου κρέατος στην ΕΕ θα πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ4. 

2. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης 

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο η τροποποίηση του ισχύοντος κανονισµού σχετικά µε το άνοιγµα αυτόνοµης 
δασµολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας, ώστε να 
εφαρµοστούν τα µέτρα που προβλέπονται στα µνηµόνια συµφωνίας που υπογράφηκαν µε τις 
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και τον Καναδά, αντιστοίχως. 

Επιπλέον, η τροποποίηση αυτή εισάγει την αναγκαία ευθυγράµµιση των εκτελεστικών 
εξουσιών της Επιτροπής µε τη συνθήκη της Λισαβόνας. 

• Νοµική βάση 

Άρθρο 207 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Αρχή της επικουρικότητας 

Η πρόταση εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Ένωσης όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ως εκ τούτου, δεν εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας. 

• Αρχή της αναλογικότητας 

Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας. 

• Επιλογή µέσων 

Προτεινόµενο µέσο: κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.  

Άλλες πράξεις δεν θα ήταν κατάλληλες για τον ακόλουθο λόγο: ένας κανονισµός πρέπει να 
τροποποιείται µε κανονισµό. 

                                                 
4 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά µε τη γεωργία της ΕΕ και το 

διεθνές εµπόριο (2010/2110(INI). 
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3. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Ο δασµός θα παραµένει µηδενικός για την εν λόγω δασµολογική ποσόστωση. Ανάλογα µε 
την εξέλιξη της κατάστασης στην αγορά βοείου κρέατος, οι εισαγωγές βοείου κρέατος 
υψηλής ποιότητας ενδέχεται να µην πραγµατοποιούνται πλέον στο πλαίσιο της υφιστάµενης 
ποσόστωσης που έχει ανοιχθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 810/2008 ή εκτός ποσόστωσης. 
Τούτο µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ιδίων πόρων της Ένωσης (βλ. δηµοσιονοµικό δελτίο). 
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2011/0169 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 617/2009 του Συµβουλίου σχετικά µε το 
άνοιγµα αυτόνοµης δασµολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος 

υψηλής ποιότητας 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 207, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το µνηµόνιο συµφωνίας µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία 
δεν έχουν χορηγηθεί ορισµένες αυξητικές ορµόνες και τους αυξηµένους δασµούς που 
επιβάλλονται από τις Ηνωµένες Πολιτείες σε ορισµένα προϊόντα προέλευσης 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε επιστολή της 12ης Μαΐου 2009 
και υπεγράφη στη Γενεύη στις 13 Μαΐου 2009. Σκοπός του εν λόγω µνηµονίου 
συµφωνίας είναι η διευθέτηση της µακρόχρονης διαφοράς µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής στο πλαίσιο του ΠΟΕ σχετικά µε 
τις ορµόνες στα βοοειδή, Ευρωπαϊκές Κοινότητες - Μέτρα σχετικά µε το κρέας και τα 
προϊόντα µε βάση το κρέας (ορµόνες) (DS 26). 

(2) ΄Οπως επιβεβαιώνεται στο µνηµόνιο συµφωνίας που υπεγράφη στη Γενεύη στις 17 
Μαρτίου 2011, η κυβέρνηση του Καναδά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν καταλήξει 
σε συµφωνία σχετικά µε χάρτη πορείας για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν όσον 
αφορά τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
το επίπεδο των αυξηµένων δασµών που επιβάλλει ο Καναδάς σε ορισµένα προϊόντα 
της Ένωσης σε σχέση µε τη διαφορά του ΠΟΕ Ευρωπαϊκές Κοινότητες - Μέτρα 
σχετικά µε το κρέας και τα προϊόντα µε βάση το κρέας (Ορµόνες) (DS 48). 

(3) Και τα δύο µνηµόνια προβλέπουν συµφωνία τριών σταδίων µε την οποία µειώνονται 
προοδευτικά οι κυρώσεις που επιβάλλουν οι Ηνωµένες Πολιτείες και ο Καναδάς στα 
προϊόντα της Ένωσης. Προβλέπουν επίσης ότι η Ένωση αυξάνει προοδευτικά τη 
δασµολογική ποσόστωση για βόειο κρέας υψηλής ποιότητας προερχόµενο από ζώα 
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στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί αυξητικές ορµόνες και το οποίο ανταποκρίνεται 
πλήρως στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις εισαγωγές. 

(4) Μετά την υπογραφή του µνηµονίου συµφωνίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, ανοίχθηκε 
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 617/20095 του Συµβουλίου ετήσια κοινοτική 
δασµολογική ποσόστωση για την εισαγωγή 20.000 τόνων (πρώτο στάδιο), 
εκφραζόµενων σε βάρος προϊόντος, βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας, νωπού, 
διατηρηµένου µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένου των κωδικών ΣΟ 0201, 0202, 0206 10 
95 και 0206 29 91. 

(5) Το µνηµόνιο συµφωνίας µε την κυβέρνηση του Καναδά προβλέπει αύξηση της 
αρχικής ποσότητας 20.000 τόνων κατά 1.500 τόνους. Προβλέπει επίσης ότι ο 
Καναδάς αίρει όλες τις κυρώσεις αµέσως µετά την υπογραφή του µνηµονίου 
συµφωνίας. 

(6) Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που καθορίστηκε στο πλαίσιο του µνηµονίου 
συµφωνίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, προβλέπεται αύξηση της ποσότητας της εν 
λόγω δασµολογικής ποσόστωσης κατά 25.000 τόνους, όταν τα δύο µέρη εισέλθουν 
στο δεύτερο στάδιο του µνηµονίου συµφωνίας, το οποίο προβλέπει την άρση των 
κυρώσεων που εξακολουθούν να επιβάλλουν οι Ηνωµένες Πολιτείες. 

(7) Το χρονοδιάγραµµα που καθορίστηκε στο πλαίσιο του µνηµονίου συµφωνίας µε την 
κυβέρνηση του Καναδά προβλέπει αύξηση της ποσότητας της εν λόγω δασµολογικής 
ποσόστωσης κατά 3.200 τόνους, όταν τα δύο µέρη εισέλθουν στο δεύτερο στάδιο του 
µνηµονίου συµφωνίας. 

(8) Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 617/2009 
πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρµοδιότητες στην Επιτροπή. Ειδικότερα, η 
Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να αναστείλει τη δασµολογική ποσόστωση, εν 
όλω ή εν µέρει, σε περίπτωση που δεν ληφθούν ή διακοπούν από τις Ηνωµένες 
Πολιτείες ή τον Καναδά τα µέτρα που προβλέπει το ένα ή το άλλο µνηµόνιο. Οι εν 
λόγω αρµοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε τους 
τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων 
από την Επιτροπή6.  

(9) Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 617/2009 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 617/2009 τροποποιείται ως εξής: 

(1) Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής: 

                                                 
5 ΕΕ L 182 της 15.7.2009, σ. 1. 
6 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 



 

EL 7   EL 

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1. Ανοίγεται ετήσια δασµολογική ποσόστωση της Ένωσης, µε αύξοντα 
αριθµό 09.4449, για την εισαγωγή 21.500 τόνων, εκφραζόµενων σε 
βάρος προϊόντος, βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας νωπού, 
διατηρηµένου µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένου των κωδικών ΣΟ 0201, 
0202, 0206 10 95 και 0206 29 91.» 

β) Παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α: 

«1α. Από την 1η Αυγούστου 2012, η ετήσια δασµολογική ποσόστωση της 
Ένωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 48.200 τόνους, 
εκφραζόµενους σε βάρος προϊόντος.» 

(2) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 2 

1. Η Επιτροπή διαχειρίζεται τη δασµολογική ποσόστωση που αναφέρεται στο 
άρθρο 1, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 2α 
παράγραφος 2. 

2. Η Επιτροπή δύναται να αναστείλει την εφαρµογή της δασµολογικής 
ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1, εν όλω ή εν µέρει, σε περίπτωση 
που οι Ηνωµένες Πολιτείες ή ο Καναδάς δεν λάβουν τα µέτρα που 
προβλέπονται στο µνηµόνιο συµφωνίας µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής* ή στο µνηµόνιο συµφωνίας µεταξύ του Καναδά 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής**, αντιστοίχως. Η Επιτροπή ενεργεί µε τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 2. 

-------------- 

* Μνηµόνιο συµφωνίας µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την εισαγωγή βοείου κρέατος 
από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισµένες αυξητικές ορµόνες 
και τους αυξηµένους δασµούς που επιβάλλουν οι Ηνωµένες Πολιτείες σε 
ορισµένα προϊόντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο εγκρίθηκε 
από το Συµβούλιο µε επιστολή της 12ης Μαΐου 2009 και υπεγράφη στη 
Γενεύη στις 13 Μαΐου 2009. 

** Μνηµόνιο συµφωνίας µεταξύ της κυβέρνησης του Καναδά και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την εισαγωγή βοείου κρέατος από 
ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισµένες αυξητικές ορµόνες και 
τους αυξηµένους δασµούς που επιβάλλει ο Καναδάς σε ορισµένα 
προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υπεγράφη στη Γενεύη στις 
17 Μαρτίου 2011.» 

(3) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 2α: 

«Άρθρο 2a 
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1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή για την Κοινή 
Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών η οποία έχει συσταθεί µε το άρθρο [195 
παράγραφος 1] του [κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007].[Κανονισµός υπό 
αναδιατύπωση] 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.» 

Άρθρο 2 

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. 

[Τόπος],  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/05/2011 

1. ΚΟΝ∆ΥΛΙ: 
Κεφάλαιο 12 – ∆ασµοί και λοιπά τέλη  

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: 
ΣΠ2012 : 19 171.2 

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ: 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 617/2009 του Συµβουλίου σχετικά µε το άνοιγµα 
αυτόνοµης δασµολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας 

3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ: 
Άρθρο 207 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

4. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ: 
Άνοιγµα και τροποποίηση αυτόνοµης δασµολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή βοείου κρέατος 
υψηλής ποιότητας, νωπού, διατηρηµένου µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένου  

5. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 12 
ΜΗΝΩΝ 
 
 
(εκατ. ευρώ) 

ΤΡΕΧΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 
2011 
(εκατ. ευρώ) 

ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 
2012 
(εκατ. ευρώ) 

5.0 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ 
- ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚ
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) 
- ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 
- ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 

- - - 

5.1 ΕΣΟ∆Α 
- Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΚ  
(ΕΙΣΦΟΡΕΣ/∆ΑΣΜΟΙ) 

- -  - 4,6  

  2013 2014 2015 2016 
5.0.1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ - - - - 
5.1.1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟ∆ΩΝ - - - - 
5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 

 
6.0 ∆ΥΝΑΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

6.1 ∆ΥΝΑΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

6.2 ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ 
6.3 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Το µέτρο αποσκοπεί στην τροποποίηση της ετήσιας αυτόνοµης δασµολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές 
βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο των µνηµονίων συµφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ και ΕΕ-Καναδά όσον αφορά 
τις ορµόνες στα βοοειδή. Η ποσόστωση αυτή ανοίχθηκε αρχικά µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 617/2009. Με την 
ποσόστωση αυτή αυξάνεται η δασµολογική ποσόστωση κατά 1.500 τόνους κατά την πρώτη φάση που έπεται του 
ΜΣ ΕΕ-Καναδά. Κατά τη δεύτερη φάση (από τον Αύγουστο του 2012) προβλέπεται αύξηση της δασµολογικής 
ποσόστωσης κατά 26.700 τόνους, σύµφωνα µε τα ΜΣ ΕΕ-ΗΠΑ και ΕΕ-Καναδά. 
Ο τελωνειακός δασµός ορίζεται σε 0. Η αύξηση της ποσόστωσης από 20.000 τόνους σε 48.200 τόνους συνίσταται 
σε µεγάλο βαθµό σε ποσότητες που δεν θα είχαν εισαχθεί χωρίς αυτή τη δασµολογική ποσόστωση. Ωστόσο, θα 
µπορούσε, ενδεχοµένως για µια περιορισµένη οριακή ποσότητα, να αντικαταστήσει τις υπάρχουσες ποσότητες 
στις οποίες επιβάλλεται πλήρης δασµός κατά την εισαγωγή. Οι ακριβείς ποσότητες είναι δύσκολο να 
προσδιοριστούν στο παρόν στάδιο. Αν υποθέσουµε ότι 5 % κατ’ ανώτατο όριο της νέας συµπληρωµατικής 
ποσόστωσης θα αντικαταστήσει τις ποσότητες που εισάγονται σήµερα, µε τιµές κρέατος χωρίς κόκαλα 10.000 
€/τ. και δασµούς ΜΕΚ, η µέγιστη απώλεια αντικτύπου θα είναι περίπου 4,6 εκατ. € καθαρά µετά την αφαίρεση 
των εξόδων είσπραξης για τα κράτη µέλη*. 
*(5 % x 28.200) x (10.000€/τ. x 12,8 %+3.034€/τ.)= 6,08 εκατ. € καθαρά µετά την αφαίρεση των εξόδων 
είσπραξης 25 %: 6,08 εκατ. € x (1 -25 %)= 4,6 εκατ. € 

 


