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Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
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2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 133 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Anvendelsesområde Anvendelsesområde 

1. I det omfang det er nødvendigt for at 

muliggøre eksport på grundlag af 

noteringerne eller priserne på 

verdensmarkedet og inden for de 

begrænsninger, der følger af aftaler indgået 

i henhold til traktatens artikel 218, kan 

forskellen mellem disse noteringer eller 

priser og priserne i EU udlignes ved 

eksportrestitutioner for:  

1. I det omfang det er nødvendigt for at 

muliggøre eksport på grundlag af 

noteringerne eller priserne på 

verdensmarkedet, og hvis betingelserne på 

det indre marked er således, at de 

henhører under anvendelsesområdet for 

artikel 154, stk. 1, og inden for de 

begrænsninger, der følger af aftaler indgået 

i henhold til traktatens artikel 218 og i 

henhold til artikel 3, stk. 5, i traktaten om 

Den Europæiske Union, kan forskellen 

mellem disse noteringer eller priser og 

priserne i EU, udlignes ved 

eksportrestitutioner for:  

a) produkter fra følgende sektorer, der skal 

eksporteres i uforarbejdet stand  

a) produkter fra følgende sektorer, der skal 

eksporteres i uforarbejdet stand  

i) korn  i) korn  

ii) ris  ii) ris  

iii) sukker, for så vidt angår de produkter, 

der er anført i del III, litra b), c), d) og g), i 

bilag I  

iii) sukker, for så vidt angår de produkter, 

der er anført i del III, litra b), c), d) og g), i 

bilag I  

iv) oksekød  iv) oksekød, undtagen levende tamkvæg 

henhørende under KN-kode 0102  

v) mælk og mejeriprodukter  v) mælk og mejeriprodukter  

vi) svinekød  vi) svinekød, undtagen levende tamsvin 
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henhørende under KN-kode 0103  

vii) æg  vii) æg  

viii) fjerkrækød  viii) fjerkræskød, undtagen levende 

fjerkræ henhørende under KN-kode 0105  

b) produkter nævnt i denne artikels litra a), 

punkt i) til iii), v) og vii), som eksporteres i 

form af forarbejdede varer i 

overensstemmelse med Rådets forordning 

(EF) nr. 1216/2009 af 30. november 2009 

om en ordning for handelen med visse 

varer fremstillet af landbrugsprodukter og i 

form af produkter, der indeholder sukker 

nævnt i bilag I, del X, litra b).  

b) produkter nævnt i denne artikels litra a), 

punkt i) til iii), v), vi) og vii), som 

eksporteres i form af forarbejdede varer i 

overensstemmelse med Rådets forordning 

(EF) nr. 1216/2009 af 30. november 2009 

om en ordning for handelen med visse 

varer fremstillet af landbrugsprodukter, 

herunder produkter, som eksporteres i 

form af varer, der ikke er omfattet af 

traktatens bilag I, jf. Kommissionens 

forordning (EU) nr. 578/2010 af 29. juni 

2010, og i form af produkter, der 

indeholder sukker nævnt i bilag I, del X, 

litra b).  

2. Eksportrestitutionerne for produkter, der 

eksporteres i form af forarbejdede varer, 

må ikke være større end dem, der gælder 

for de samme produkter, når de eksporteres 

i uforarbejdet stand.  

2. Eksportrestitutionerne for produkter, der 

eksporteres i form af forarbejdede varer, 

må ikke være større end dem, der gælder 

for de samme produkter, når de eksporteres 

i uforarbejdet stand.  

 2a. Med forbehold af artikel 154, stk. 1, 

og artikel 159, er restitutionen for de 

produkter, der er omhandlet i stk. 1, på 

0 EUR. 

3. Kommissionen vedtager ved 

gennemførelsesretsakter alle nødvendige 

foranstaltninger til anvendelse af denne 

artikel. Gennemførelsesretsakterne 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 162, stk. 2  

3. Kommissionen vedtager ved 

gennemførelsesretsakter alle nødvendige 

foranstaltninger til anvendelse af denne 

artikel. Gennemførelsesretsakterne 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 162, stk. 2  

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 137 udgår 

Eksportrestitutioner for levende kvæg 
 

1. Ydelsen af eksportrestitutioner for 

levende kvæg er betinget af, at 

dyrevelfærdsbestemmelserne i EU-

retsforskrifterne, navnlig om beskyttelse 

af dyr under transport, overholdes. 

 

2. For at tilskynde eksportørerne til at 

overholde dyrevelfærdsbestemmelserne og 

for at give de kompetente myndigheder 

mulighed for at kontrollere, at 

eksportrestitutionerne kun er blevet 

udbetalt, hvis 

dyrevelfærdsbestemmelserne er overholdt, 

tillægges Kommissionen beføjelser i 

henhold til artikel 160 til at vedtage visse 

retsakter om dyrevelfærdsbestemmelser 

uden for EU's toldområde, herunder 

anvendelse af uafhængig tredjemand. 

 

3. Kommissionen vedtager ved 

gennemførelsesretsakter alle nødvendige 

foranstaltninger til anvendelse af denne 

artikel. Gennemførelsesretsakterne 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 162, stk. 2 
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Or. en 

 

 


