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Τροπολογία  373 

Elisabeth Jeggle 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 τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης 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 

Πεδίο εφαρµογής 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:  

1. Στο βαθµό που είναι αναγκαίο για να 
καταστούν δυνατές οι εξαγωγές µε βάση 

τις τιµές της διεθνούς αγοράς όταν οι 
συνθήκες στην εσωτερική αγορά 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής που 
περιγράφεται στο άρθρο 154 παράγραφος 
1 και εντός των ορίων που απορρέουν από 
συµφωνίες οι οποίες συνάπτονται δυνάµει 

του άρθρου 218 της Συνθήκης, και 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 5 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η διαφορά µεταξύ των εν λόγω 
τιµών και των τιµών στην Ένωση µπορεί 

να καλύπτεται µε τη χορήγηση επιστροφών 

κατά την εξαγωγή:  

α) των προϊόντων των ακόλουθων τοµέων 

που πρόκειται να εξαχθούν χωρίς 

περαιτέρω µεταποίηση:  

α) των προϊόντων των ακόλουθων τοµέων 
που πρόκειται να εξαχθούν χωρίς 

περαιτέρω µεταποίηση:  

(i) των σιτηρών,  (i) των σιτηρών,  

(ii) του ρυζιού,  (ii) του ρυζιού,  

(iii) της ζάχαρης, όσον αφορά τα προϊόντα 
που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι µέρος 

ΙΙΙ στοιχεία β) έως δ) και ζ),  

(iii) της ζάχαρης, όσον αφορά τα προϊόντα 
που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι µέρος 

ΙΙΙ στοιχεία β) έως δ) και ζ),  

(iv) του βοείου κρέατος,  (iv) του βοείου κρέατος, χωρίς ζώντα 
κατοικίδια βοοειδή που υπάγονται στους 
κωδικούς ΣΟ 0102·  
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(v) του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών 
προϊόντων,  

(v) του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών 

προϊόντων,  

(vi) του χοιρείου κρέατος,  (vi) του χοιρείου κρέατος, χωρίς ζώντα 
κατοικίδια χοιροειδή που υπάγονται 
στους κωδικούς ΣΟ 0103·  

(vii) των αυγών,  (vii) των αυγών,  

(viii) του κρέατος πουλερικών,  (viii) του κρέατος πουλερικών, χωρίς 
ζώντα πουλερικά που υπάγονται στους 
κωδικούς ΣΟ 0105,  

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).  

β) των προϊόντων του στοιχείου α) σηµεία 
i) έως iii), v), (vi) 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 εµπορικών συναλλαγών 

που εφαρµόζεται για ορισµένα 

εµπορεύµατα που προέρχονται από τη 

µεταποίηση γεωργικών προϊόντων, 
περιλαµβανοµένων προϊόντων 
εξαγόµενων µε τη µορφή προϊόντων που 
δεν καλύπτει το παράρτηµα Ι της 
Συνθήκης, σύµφωνα µε τον κανονισµό 
(ΕΕ) της Επιτροπής αριθ. 578/2010 της 
29ης Ιουνίου 2010, και υπό 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.  

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.  

 2α. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του 
άρθρου 154 παράγραφος 1 και του 
άρθρου 159, η επιστροφή που διατίθεται 
για τα προϊόντα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 ορίζεται σε 0 ευρώ. 

3. Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές 

πράξεις, τα απαιτούµενα µέτρα για την 

εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

3. Η Επιτροπή θεσπίζει, µε εκτελεστικές 

πράξεις, τα απαιτούµενα µέτρα για την 

εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
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σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.  
σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/374 

Τροπολογία  374 

Elisabeth Jeggle 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 τη 

θέσπιση κοινής οργάνωσης 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 στον 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, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
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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 

 

 


