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6.3.2013 B7-0080/361 

Τροπολογία  361 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση  για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την 

κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 115 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(115) Για να ληφθούν υπόψη 
συγκεκριµένες περιπτώσεις που 
δικαιολογούν πλήρη ή µερική 
επιλεξιµότητα για τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή και για να 
διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις να 
καλύπτουν το διάστηµα που µεσολαβεί 
µεταξύ της αίτησης και της τελικής 
πληρωµής της επιστροφής κατά την 
εξαγωγή, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρµοδιότητα έκδοσης 
ορισµένων πράξεων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 290 της Συνθήκης, για µέτρα που 
αφορούν: τον καθορισµό διαφορετικής 
ηµεροµηνίας για την επιστροφή· τις 
συνέπειες όσον αφορά την πληρωµή της 
επιστροφής κατά την εξαγωγή, όταν ο 
κωδικός του προϊόντος ή ο προορισµός 
που αναφέρεται στο πιστοποιητικό δεν 
συµφωνεί µε το πραγµατικό προϊόν ή τον 
πραγµατικό προορισµό· την προκαταβολή 
των επιστροφών κατά την εξαγωγή, 
συµπεριλαµβανοµένων των όρων 
σύστασης και αποδέσµευσης εγγυήσεων· 
τους ελέγχους και τα αποδεικτικά 
στοιχεία σε περιπτώσεις αµφιβολίας 
σχετικά µε τον πραγµατικό προορισµό 
των προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης 
της δυνατότητας επανεισαγωγής τους στο 

διαγράφεται 
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τελωνειακό έδαφος της Ένωσης· τους 
προορισµούς που εξοµοιώνονται µε 
εξαγωγές εκτός της Ένωσης και τους 
προορισµούς εντός του τελωνειακού 
εδάφους της Ένωσης που θεωρούνται 
επιλέξιµοι για επιστροφές κατά την 
εξαγωγή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις των εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 

ανέλαβε στη συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 

επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 
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6.3.2013 B7-0080/362 

Τροπολογία  362 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση  για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την 

κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 116 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(116) Για να εξασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα που επωφελούνται από 
επιστροφές κατά την εξαγωγή εξάγονται 
από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 
και να αποφεύγεται η επιστροφή τους στο 
εν λόγω έδαφος, αλλά και για να µειωθεί 
στο ελάχιστο ο διοικητικός φόρτος που 
συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις η 
συγκέντρωση και υποβολή αποδεικτικών 
στοιχείων ως προς την άφιξη στη χώρα 
προορισµού των προϊόντων που 
δικαιούνται επιστροφής κατά την 
εξαγωγή στην περίπτωση των 
διαφοροποιηµένων επιστροφών, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρµοδιότητα έκδοσης ορισµένων 
πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 
Συνθήκης, για µέτρα που αφορούν: την 
προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί η έξοδος από το 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της προθεσµίας 
προσωρινής επανεισόδου· τη µεταποίηση 
στην οποία µπορούν να υποβάλλονται τα 
προϊόντα που δικαιούνται επιστροφής 
κατά την εξαγωγή στο διάστηµα αυτό· τα 
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την 
άφιξη στον προορισµό στην περίπτωση 

διαγράφεται 
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των διαφοροποιηµένων επιστροφών· τα 
κατώτατα όρια επιστροφής κατά την 
εξαγωγή και τους όρους υπό τους οποίους 
οι εξαγωγείς µπορούν να απαλλάσσονται 
από την προσκόµιση σχετικών 
αποδεικτικών στοιχείων· και τους όρους 
έγκρισης από ανεξάρτητους τρίτους των 
αποδεικτικών στοιχείων σχετικά µε την 
άφιξη στον προορισµό σε περίπτωση 
διαφοροποιηµένων επιστροφών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις των εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 

ανέλαβε στη συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 

επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 
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6.3.2013 B7-0080/363 

Τροπολογία  363 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση  για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την 

κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 117 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(117) Για να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των διαφόρων τοµέων, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρµοδιότητα έκδοσης ορισµένων 
πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 
Συνθήκης, όσον αφορά συγκεκριµένες 
απαιτήσεις και όρους για τις επιχειρήσεις 
και τα προϊόντα που είναι επιλέξιµα για 
επιστροφές κατά την εξαγωγή, και ιδίως 
τον ορισµό και τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, καθώς και τον καθορισµό 
συντελεστών για τον υπολογισµό των 
επιστροφών κατά την εξαγωγή. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις των εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 

ανέλαβε στη συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 

επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 
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6.3.2013 B7-0080/364 

Τροπολογία  364 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση  για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την 

κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 133 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 133 διαγράφεται 

Πεδίο εφαρµογής  

1. Στο βαθµό που είναι αναγκαίο για να 
καταστούν δυνατές οι εξαγωγές µε βάση 
τις τιµές της διεθνούς αγοράς και εντός 
των ορίων που απορρέουν από συµφωνίες 
οι οποίες συνάπτονται δυνάµει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης, η διαφορά 
µεταξύ των εν λόγω τιµών και των τιµών 
στην Ένωση µπορεί να καλύπτεται µε τη 
χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή: 

 

(a) των προϊόντων των ακόλουθων 
τοµέων που πρόκειται να εξαχθούν χωρίς 
περαιτέρω µεταποίηση: 

 

(i) των σιτηρών,  

(ii) του ρυζιού,  

(iii) της ζάχαρης, όσον αφορά τα 
προϊόντα που απαριθµούνται στο 
παράρτηµα Ι µέρος ΙΙΙ στοιχεία β) έως δ) 
και ζ), 

 

(iv) βόειο κρέας,  

(v) του γάλακτος και των 
γαλακτοκοµικών προϊόντων, 

 

(vi) του χοιρείου κρέατος,  
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(vii) των αυγών,  

(viii) του κρέατος πουλερικών,  

(β) των προϊόντων του στοιχείου α) 
σηµεία i) έως iii), v) και vii) που 
πρόκειται να εξαχθούν µε τη µορφή 
µεταποιηµένων εµπορευµάτων σύµφωνα 
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 
του Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 
2009, για τον καθορισµό του καθεστώτος 
συναλλαγών που εφαρµόζεται για 
ορισµένα εµπορεύµατα που προέρχονται 
από τη µεταποίηση γεωργικών 
προϊόντων, και µε τη µορφή των 
προϊόντων που περιέχουν ζάχαρη και 
απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι µέρος Χ 
στοιχείο β). 

 

2. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή για τα 
προϊόντα που εξάγονται υπό µορφή 
µεταποιηµένων εµπορευµάτων δεν 
µπορούν να είναι υψηλότερες από τις 
επιστροφές που ισχύουν για τα ίδια 
προϊόντα που εξάγονται χωρίς περαιτέρω 
µεταποίηση. 

 

3. Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές 
πράξεις, τα απαιτούµενα µέτρα για την 
εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 
2. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις των εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 

ανέλαβε στη συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 

επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 
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6.3.2013 B7-0080/365 

Τροπολογία  365 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση  για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την 

κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 134 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 134 διαγράφεται 

Κατανοµή των επιστροφών κατά την 
εξαγωγή 

 

Οι ποσότητες οι οποίες µπορούν να 
εξάγονται µε επιστροφή κατά την 
εξαγωγή κατανέµονται µε µέθοδο η 
οποία: 

 

(a) είναι η καταλληλότερη για το είδος 
του προϊόντος και την κατάσταση της 
συγκεκριµένης αγοράς, επιτρέπει την 
αποτελεσµατικότερη δυνατή 
χρησιµοποίηση των διαθέσιµων πόρων, 
λαµβανοµένης υπόψη της 
αποτελεσµατικότητας και της 
διάρθρωσης των εξαγωγών της Ένωσης 
και των επιπτώσεών τους στην ισορροπία 
της αγοράς, χωρίς διακρίσεις µεταξύ των 
ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων και κυρίως 
µεταξύ µεγάλων και µικρών 
επιχειρήσεων, 

 

(β) από διοικητική άποψη είναι η 
λιγότερο επαχθής για τις επιχειρήσεις, 
λαµβανοµένων υπόψη των 
διαχειριστικών απαιτήσεων. 

 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις των εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 

ανέλαβε στη συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 

επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 
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6.3.2013 B7-0080/366 

Τροπολογία  366 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την 

κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 135 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 135 διαγράφεται 

Καθορισµός των επιστροφών κατά την 
εξαγωγή 

 

1. Οι ίδιες επιστροφές κατά την εξαγωγή 
εφαρµόζονται στα ίδια προϊόντα σε 
ολόκληρη την Ένωση. Είναι δυνατή η 
διαφοροποίησή τους ανάλογα µε τον τόπο 
προορισµού, ιδίως εάν το επιβάλλουν η 
κατάσταση της διεθνούς αγοράς, οι 
ειδικές ανάγκες ορισµένων αγορών ή οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
συµφωνίες που συνάπτονται δυνάµει του 
άρθρου 218 της Συνθήκης. 

 

2. Τα µέτρα σχετικά µε τον καθορισµό 
των επιστροφών λαµβάνονται από το 
Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 43 
παράγραφος 3 της Συνθήκης. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις των εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 
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ανέλαβε στη συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 

επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 
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6.3.2013 B7-0080/367 

Τροπολογία  367 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την 

κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 136 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 136 διαγράφεται 

Χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή  

1. Όσον αφορά τα προϊόντα που 
απαριθµούνται στο άρθρο 133 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και εξάγονται 
ως έχουν χωρίς περαιτέρω µεταποίηση, 
οι επιστροφές χορηγούνται µόνον ύστερα 
από σχετική αίτηση και µε την 
προσκόµιση πιστοποιητικού εξαγωγής. 

 

2. Η επιστροφή που εφαρµόζεται στα 
προϊόντα του άρθρου 133 παράγραφος 1 
στοιχείο α) είναι εκείνη που ισχύει την 
ηµέρα υποβολής της αίτησης για την 
έκδοση πιστοποιητικού ή, ενδεχοµένως, 
εκείνη που προκύπτει από τον σχετικό 
διαγωνισµό και, στην περίπτωση 
διαφοροποιηµένης επιστροφής, εκείνη 
που ισχύει την ίδια ηµέρα: 

 

(a) για τον προορισµό που αναγράφεται 
στο πιστοποιητικό, ή 

 

(β) για τον πραγµατικό προορισµό, εάν 
αυτός διαφέρει από τον προορισµό που 
αναγράφεται στο πιστοποιητικό, οπότε το 
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ποσό που ισχύει δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το ποσό που εφαρµόζεται στον προορισµό 
που αναγράφεται στο πιστοποιητικό. 

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές 
πράξεις, να λαµβάνει τα ενδεδειγµένα 
µέτρα για να αποφεύγεται η κατάχρηση 
της ελαστικής ρύθµισης που προβλέπεται 
στην παρούσα παράγραφο. Τα µέτρα 
αυτά µπορούν να αφορούν, ιδίως, τη 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων. 

 

3. Λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης να 
διασφαλιστεί ισότητα πρόσβασης στις 
επιστροφές κατά την εξαγωγή µεταξύ των 
εξαγωγέων των προϊόντων που 
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της 
Συνθήκης, καθώς και των προϊόντων που 
προκύπτουν από την µεταποίηση αυτών, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρµοδιότητα 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 160 του παρόντος 
κανονισµού για την εφαρµογή των 
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου στα προϊόντα που αναφέρονται 
στο άρθρο 133 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
του παρόντος κανονισµού. 

 

Η Επιτροπή µπορεί να θεσπίζει, µε 
εκτελεστικές πράξεις, τα απαιτούµενα 
µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας 
παραγράφου. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 162 παράγραφος 2. 

 

4. Η επιστροφή καταβάλλεται µε την 
προσκόµιση αποδεικτικών στοιχείων από 
τα οποία προκύπτει ότι: 

 

(a) τα προϊόντα έχουν εξέλθει από το 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 
σύµφωνα µε τη διαδικασία εξαγωγής που 
αναφέρεται στο άρθρο 161 του 
τελωνειακού κώδικα· 

 

(β) στην περίπτωση διαφοροποιηµένης 
επιστροφής, τα προϊόντα έχουν φθάσει 
στον προορισµό που αναγράφεται στο 
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πιστοποιητικό ή σε άλλον προορισµό για 
τον οποίο έχει καθοριστεί επιστροφή, µε 
την επιφύλαξη της παραγράφου 2 
στοιχείο β). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις των εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 

ανέλαβε στη συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 

επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 
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6.3.2013 B7-0080/368 

Τροπολογία  368 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την 

κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 137 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 137 διαγράφεται 

Επιστροφές κατά την εξαγωγή ζώντων 
ζώων του τοµέα του βοείου κρέατος 

 

1. Όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα 
του βοείου κρέατος, η χορήγηση και η 
πληρωµή της επιστροφής κατά την 
εξαγωγή ζώντων ζώων εξαρτάται από 
την τήρηση των απαιτήσεων της 
ενωσιακής νοµοθεσίας σχετικά µε την 
καλή µεταχείριση των ζώων, και 
ειδικότερα την προστασία των ζώων 
κατά τη µεταφορά. 

 

2. Λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς να τηρούν 
τους όρους καλής µεταχείρισης των 
ζώων και για να είναι σε θέση οι αρµόδιες 
αρχές να επαληθεύουν την ορθή εκτέλεση 
των δαπανών για επιστροφές κατά την 
εξαγωγή, στις περιπτώσεις που 
εξαρτώνται από την τήρηση των 
απαιτήσεων καλής µεταχείρισης των 
ζώων, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρµοδιότητα έκδοσης ορισµένων 
πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 160 όσον 
αφορά τις απαιτήσεις καλής µεταχείρισης 
των ζώων εκτός του τελωνειακού 
εδάφους της Ένωσης, 
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συµπεριλαµβανοµένης της 
χρησιµοποίησης ανεξάρτητων τρίτων. 

3. Η Επιτροπή µπορεί να θεσπίζει, µε 
εκτελεστικές πράξεις, τα απαιτούµενα 
µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος 
άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις των εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 

ανέλαβε στη συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 

επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 



 

AM\929557EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/369 

Τροπολογία  369 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την 

κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 138 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 138 διαγράφεται 

Όρια εξαγωγών  

Η τήρηση των ποσοτικών δεσµεύσεων οι 
οποίες απορρέουν από συµφωνίες που 
συνάπτονται σύµφωνα µε το άρθρο 218 
της Συνθήκης εξασφαλίζεται µε βάση τα 
πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται 
για τις περιόδους αναφοράς που 
εφαρµόζονται στα εν λόγω προϊόντα. 

 

Η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει τις 
εκτελεστικές πράξεις που είναι αναγκαίες 
για την τήρηση των ποσοτικών 
δεσµεύσεων, συµπεριλαµβανοµένης της 
παύσης ή του περιορισµού της έκδοσης 
πιστοποιητικών εξαγωγής σε περίπτωση 
που σηµειώνεται ή µπορεί να σηµειωθεί 
υπέρβαση των δεσµεύσεων αυτών. Όσον 
αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη συµφωνία του ΠΟΕ 
για τη γεωργία, η ισχύς των 
πιστοποιητικών δεν επηρεάζεται από τη 
λήξη µιας περιόδου αναφοράς. 

 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις των εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 

ανέλαβε στη συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 

επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 
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6.3.2013 B7-0080/370 

Τροπολογία  370 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση  για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την 

κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 139 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις των εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 

ανέλαβε στη συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 

επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 
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6.3.2013 B7-0080/371 

Τροπολογία  371 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση  για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την 

κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 140 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 140 διαγράφεται 

Εκτελεστικές αρµοδιότητες σύµφωνα µε 
τη διαδικασία εξέτασης  

Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές 
πράξεις, τα απαιτούµενα µέτρα για την 
εφαρµογή του παρόντος τµήµατος, και 
ιδίως: 

 

(a) για την αναδιανοµή των εξαγώγιµων 
ποσοτήτων οι οποίες δεν έχουν 
κατανεµηθεί ή χρησιµοποιηθεί, 

 

(β) για τα προϊόντα που αναφέρονται στο 
άρθρο 133 παράγραφος 1 στοιχείο β),  

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 
παράγραφος 2. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις των εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 
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ανέλαβε στη συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 

επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 
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6.3.2013 B7-0080/372 

Τροπολογία  372 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm και άλλοι 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0080/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση  για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την 

κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ») 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 141 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 141 διαγράφεται 

Άλλες εκτελεστικές αρµοδιότητες  

Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίζει τους συντελεστές 
προσαρµογής των επιστροφών κατά την 
εξαγωγή σύµφωνα µε τους κανόνες που 
θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 139 
παράγραφος 6. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιδοτήσεις των εξαγωγών στρεβλώνουν τις διεθνείς αγορές και επιβάλλουν αδικαιολόγητο 

βάρος στους παραγωγούς τρίτων χωρών, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση τους σε επίπεδο µηδέν ευρώ, ωστόσο θα µπορούν να 

ενεργοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τη δέσµευση που 

ανέλαβε στη συνεδρίαση υπουργών του ΠΟΕ το 2005 για σταδιακή κατάργηση όλων των 

επιδοτήσεων έως το 2013. ∆ιαφορετικά θα χάσουµε την αξιοπιστία µας στα µάτια των πολιτών. 

 

 


