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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

6.3.2013 B7-0080/407 

Τροπολογία  407 

Britta Reimers, 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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 107 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(107) Οι διατάξεις για τη χορήγηση 
επιστροφών κατά την εξαγωγή προς 
τρίτες χώρες, οι οποίες βασίζονται στη 
διαφορά µεταξύ των τιµών εντός της 
Ένωσης και των τιµών στη διεθνή αγορά 
και περικλείονται εντός των ορίων που 
θέτουν οι δεσµεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στον ΠΟΕ, θα πρέπει να 
χρησιµεύουν για να διασφαλίζουν τη 
συµµετοχή της Ένωσης στις διεθνείς 
συναλλαγές ορισµένων από τα προϊόντα 
που υπάγονται στον παρόντα κανονισµό. 
Οι επιδοτούµενες εξαγωγές θα πρέπει να 
υπόκεινται σε όρια όσον αφορά την αξία 
και την ποσότητα. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013  

B7-0080/408 

Τροπολογία  408 

Britta Reimers, 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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 108 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(108) Η τήρηση των ορίων όσον αφορά 
την τιµή πρέπει να διασφαλίζεται τη 
στιγµή του καθορισµού των επιστροφών 
κατά την εξαγωγή µέσω του ελέγχου των 
πληρωµών σύµφωνα µε τους κανόνες που 
ισχύουν όσον αφορά το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων. Η 
παρακολούθηση µπορεί να διευκολυνθεί 
µε τον υποχρεωτικό προκαθορισµό των 
επιστροφών κατά την εξαγωγή, ενώ στην 
περίπτωση των διαφοροποιηµένων 
επιστροφών θα παρέχεται η δυνατότητα 
µεταβολής του καθορισµένου προορισµού 
εντός µιας γεωγραφικής ζώνης στην 
οποία εφαρµόζεται ενιαίο ποσοστό 
επιστροφής κατά την εξαγωγή. Σε 
περίπτωση µεταβολής του προορισµού, 
θα πρέπει να καταβάλλεται η επιστροφή 
κατά την εξαγωγή που εφαρµόζεται στον 
πραγµατικό προορισµό, αφού καθοριστεί 
ανώτατο όριο για το ποσό που 
εφαρµόζεται στον προκαθορισµένο 
προορισµό. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/409 

Τροπολογία  409 

Britta Reimers, 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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 109 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(109) Η συµµόρφωση µε τα ποσοτικά 
όρια θα πρέπει να διασφαλίζεται από 
αξιόπιστο και αποτελεσµατικό σύστηµα 
παρακολούθησης. Προς τον σκοπό αυτό, 
για τη χορήγηση επιστροφών κατά την 
εξαγωγή θα πρέπει να απαιτείται 
πιστοποιητικό εξαγωγής. Οι επιστροφές 
κατά την εξαγωγή θα πρέπει να 
χορηγούνται εντός των διαθέσιµων 
ορίων, ανάλογα µε την ιδιαίτερη 
κατάσταση που επικρατεί για κάθε 
σχετικό προϊόν. Εξαιρέσεις από αυτόν τον 
κανόνα θα πρέπει να επιτρέπονται µόνο 
για τα µεταποιηµένα προϊόντα που δεν 
απαριθµούνται στο παράρτηµα I της 
Συνθήκης, στα οποία δεν εφαρµόζονται 
ποσοτικά όρια. Θα πρέπει να προβλεφθεί 
η δυνατότητα παρέκκλισης από την 
αυστηρή συµµόρφωση µε τους κανόνες 
διαχείρισης, όταν οι εξαγωγές για τις 
οποίες χορηγείται επιστροφή είναι 
πιθανόν να µην υπερβαίνουν τα 
καθοριζόµενα ποσοτικά όρια. 

διαγράφεται 

Or. en 



 

AM\929540EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/410 

Τροπολογία  410 

Britta Reimers, 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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 108 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(110) Στην περίπτωση εξαγωγής ζώντων 
βοοειδών, θα πρέπει να προβλέπεται ότι 
επιστροφές κατά την εξαγωγή 
χορηγούνται και καταβάλλονται µόνον 
εάν τηρούνται οι διατάξεις της 
ενωσιακής νοµοθεσίας σχετικά µε την 
καλή µεταχείριση των ζώων, και ιδίως 
εκείνες που αφορούν την προστασία των 
ζώων κατά τη µεταφορά. 

διαγράφεται 

Or. en 



 

AM\929540EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/411 

Τροπολογία  411 

Britta Reimers, 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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 111 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(111) Για να εξασφαλιστεί ισότητα 
πρόσβασης στις επιστροφές κατά την 
εξαγωγή µεταξύ των εξαγωγέων των 
προϊόντων που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισµό, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρµοδιότητα 
έκδοσης ορισµένων πράξεων, σύµφωνα 
µε το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον 
αφορά την εφαρµογή ορισµένων κανόνων 
για τα γεωργικά προϊόντα στα προϊόντα 
που εξάγονται υπό µορφή µεταποιηµένων 
εµπορευµάτων. 

διαγράφεται 

Or. en 



 

AM\929540EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/412 

Τροπολογία  412 

Britta Reimers, 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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 112 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(112) Για να ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς 

να τηρούν τους όρους καλής µεταχείρισης 

των ζώων και 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, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρµοδιότητα έκδοσης 

ορισµένων πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 

290 της Συνθήκης, όσον αφορά τις 

απαιτήσεις καλής µεταχείρισης των ζώων 

εκτός του τελωνειακού εδάφους της 

Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της 

χρησιµοποίησης ανεξάρτητων τρίτων 

µερών. 

(112) Για να ενθαρρυνθούν οι εξαγωγείς 

να τηρούν τους όρους καλής µεταχείρισης 

των ζώων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η αρµοδιότητα έκδοσης 

ορισµένων πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 

290 της Συνθήκης, όσον αφορά τις 

απαιτήσεις καλής µεταχείρισης των ζώων 

εκτός του τελωνειακού εδάφους της 

Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της 

χρησιµοποίησης ανεξάρτητων τρίτων 

µερών. 

Or. en 



 

AM\929540EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/413 

Τροπολογία  413 

Britta Reimers, 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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 113 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(113) Για να εξασφαλιστεί η εκ µέρους 
των επιχειρήσεων τήρηση των 
υποχρεώσεών τους κατά τη συµµετοχή 
τους σε διαγωνισµούς, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η αρµοδιότητα 
έκδοσης ορισµένων πράξεων, σύµφωνα 
µε το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον 
αφορά τον καθορισµό πρωτογενούς 
απαίτησης για την αποδέσµευση των 
εγγυήσεων για τις επιστροφές κατά την 
εξαγωγή που χορηγούνται έπειτα από 
διαγωνισµό. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/414 

Τροπολογία  414 

Britta Reimers, 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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 114 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(114) Για να µειωθεί στο ελάχιστο ο 
διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις 
και τις αρχές, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρµοδιότητα έκδοσης 
ορισµένων πράξεων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τις 
πράξεις για τον καθορισµό ορίων κάτω 
από τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση ή η 
προσκόµιση πιστοποιητικού εξαγωγής 
και τον καθορισµό των προορισµών ή 
των δραστηριοτήτων για τους οποίους 
δικαιολογείται απαλλαγή από την 
υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού 
εξαγωγής και να επιτρέπεται σε 
αιτιολογηµένες περιπτώσεις να µπορούν 
να χορηγούνται εκ των υστέρων τα 
πιστοποιητικά εξαγωγής. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/415 

Τροπολογία  415 

Britta Reimers, 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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 

διαγράφεται 



 

AM\929540EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

της δυνατότητας επανεισαγωγής τους στο 
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 



 

AM\929540EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/416 

Τροπολογία  416 

Britta Reimers, 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

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 
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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. 
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