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6.3.2013 B7-0080/437 

Τροπολογία  437 

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 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 110 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 110 διαγράφεται 

Επέκταση κανόνων  

1. Στις περιπτώσεις στις οποίες µια 
αναγνωρισµένη οργάνωση παραγωγών, 
µια αναγνωρισµένη ένωση οργάνωσης 
παραγωγών ή µια αναγνωρισµένη 
διεπαγγελµατική οργάνωση που 
αναπτύσσει δραστηριότητες σε 
συγκεκριµένη οικονοµική περιφέρεια ή 
οικονοµικές περιφέρειες κράτους µέλους 
θεωρείται αντιπροσωπευτική της 
παραγωγής, της εµπορίας ή της 
µεταποίησης ενός συγκεκριµένου 
προϊόντος, το οικείο κράτος µέλος 
µπορεί, κατόπιν αιτήµατος της εν λόγω 
οργάνωσης, να καταστήσει δεσµευτικές, 
για περιορισµένη χρονική περίοδο, 
ορισµένες συµφωνίες, αποφάσεις ή 
εναρµονισµένες πρακτικές που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της οργάνωσης 
αυτής για άλλες επιχειρήσεις που 
αναπτύσσουν δραστηριότητες στη 
σχετική περιφέρεια ή περιφέρειες και δεν 
ανήκουν στην οργάνωση ή ένωση αυτή. 

 

2. Ως «οικονοµική περιφέρεια» νοείται 
µια γεωγραφική περιοχή που αποτελείται 
από όµορες ή γειτονικές περιοχές 
παραγωγής στις οποίες οι συνθήκες 
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παραγωγής και εµπορίας είναι 
οµοιογενείς. 

3. Οι οργανώσεις ή ενώσεις θεωρούνται 
αντιπροσωπευτικές εφόσον στις οικείες 
οικονοµικές περιφέρειες ενός κράτους 
µέλους: 

 

α) συγκεντρώνουν, ως µέρος του όγκου 
της παραγωγής ή του εµπορίου ή της 
µεταποίησης των σχετικών προϊόντων: 

 

(i) για τις οργανώσεις παραγωγών του 
τοµέα των οπωροκηπευτικών, 
τουλάχιστον το 60%, ή 

 

(ii) σε άλλες περιπτώσεις, τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα και  

 

β) συγκεντρώνει, στην περίπτωση 
οργανώσεων παραγωγών, πάνω από το 
50% των σχετικών παραγωγών. 

 

Όταν η αίτηση επέκτασης των κανόνων 
της σε άλλες επιχειρήσεις καλύπτει 
περισσότερες από µία περιφέρειες, η 
οργάνωση ή ένωση αποδεικνύει τη 
στοιχειώδη αντιπροσωπευτικότητα όπως 
ορίζεται στο πρώτο εδάφιο για καθέναν 
από τους κλάδους που συγκεντρώνει, σε 
καθεµία από τις καλυπτόµενες 
περιφέρειες. 

 

4. Οι κανόνες για τους οποίους µπορεί να 
ζητηθεί επέκταση σε άλλες επιχειρήσεις, 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 
έχουν ένα από τους ακόλουθους στόχους: 

 

α) την παροχή πληροφοριών όσον αφορά 
την παραγωγή και την αγορά, 

 

β) την εφαρµογή αυστηρότερων κανόνων 
όσον αφορά την παραγωγή, σε σχέση µε 
εκείνους που προβλέπει η ενωσιακή ή η 
εθνική νοµοθεσία, 

 

γ) την κατάρτιση τυποποιηµένων 
συµβάσεων σύµφωνων µε τους 
ενωσιακούς κανόνες, 

 

δ) κανόνες εµπορίας,  

ε) κανόνες για την προστασία του 
περιβάλλοντος, 

 



 

AM\929552EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

στ) µέτρα για την προώθηση και την 
αξιοποίηση του δυναµικού των 
προϊόντων, 

 

ζ) µέτρα προστασίας της βιολογικής 
γεωργίας και των ονοµασιών προέλευσης, 
των σηµάτων ποιότητας και των 
γεωγραφικών ενδείξεων, 

 

η) έρευνα για την αξιοποίηση των 
προϊόντων, ιδίως µε νέες χρήσεις οι 
οποίες να µη θέτουν σε κίνδυνο τη 
δηµόσια υγεία, 

 

θ) µελέτες για τη βελτίωση της ποιότητας 
των προϊόντων, 

 

ι) την έρευνα, ιδίως για καλλιεργητικές 
µεθόδους που επιτρέπουν τον περιορισµό 
της χρήσης φυτοπροστατευτικών ή 
κτηνιατρικών προϊόντων και 
εξασφαλίζουν την προστασία του 
εδάφους και του περιβάλλοντος, 

 

ια) τον ορισµό των στοιχειωδών 
ποιοτήτων και τον ορισµό των 
στοιχειωδών προτύπων όσον αφορά την 
παρουσίαση και τη συσκευασία, 

 

ιβ) τη χρησιµοποίηση πιστοποιηµένων 
σπόρων για σπορά και τον ποιοτικό 
έλεγχο των προϊόντων. 

 

Οι εν λόγω κανόνες δεν ζηµιώνουν άλλους 
οικονοµικούς φορείς του συγκεκριµένου 
κράτους µέλους ή της Ένωσης και δεν 
έχουν τα αποτελέσµατα που αναφέρονται 
στο άρθρο 145 παράγραφος 4 ή ειδάλλως 
αντιβαίνουν στους ισχύοντες ενωσιακούς 
ή εθνικούς κανόνες. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η επέκταση των κανόνων στα µη µέλη δεν είναι αποδεκτή. Αντιβαίνει στις θεµελιώδεις αρχές 

της ελεύθερης οικονοµίας. 



 

AM\929552EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/438 

Τροπολογία  438 

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 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 111 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 111 διαγράφεται 

Χρηµατικές εισφορές από µη µέλη  

Στην περίπτωση επέκτασης των κανόνων 
αναγνωρισµένης οργάνωσης παραγωγών, 
αναγνωρισµένης ένωσης οργάνωσης 
παραγωγών ή αναγνωρισµένης 
διεπαγγελµατικής οργάνωσης δυνάµει του 
άρθρου 110 και που οι δραστηριότητες 
που καλύπτονται από τους κανόνες 
αυτούς παρουσιάζουν γενικό οικονοµικό 
ενδιαφέρον για άτοµα των οποίων οι 
δραστηριότητες είναι συναφείς προς τα 
εν λόγω προϊόντα, το κράτος µέλος το 
οποίο χορήγησε την αναγνώριση µπορεί 
να αποφασίζει ότι τα µεµονωµένα 
πρόσωπα ή οι οµάδες, που δεν είναι µέλη 
της διεπαγγελµατικής οργάνωσης αλλά 
επωφελούνται των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, οφείλουν στην 
οργάνωση το σύνολο ή µέρος των 
εισφορών που καταβάλλονται από τα 
µέλη, εφόσον οι εισφορές αυτές 
προορίζονται για να καλύψουν τις 
δαπάνες που απορρέουν άµεσα από την 
άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων. 

 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

∆εδοµένου ότι είµαστε εναντίον της επέκτασης των κανόνων στα µη µέλη, είµαστε επίσης 

εναντίον των διατάξεων που επιτρέπουν να υποχρεώνονται τα µη µέλη να συνεισφέρουν 

οικονοµικά στο κόστος ορισµένων µέτρων που λαµβάνουν οργανώσεις των οποίων δεν είναι 

µέλη. 
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6.3.2013 B7-0080/439 

Τροπολογία  439 

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 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 112 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 112 διαγράφεται 

Μέτρα για τη διευκόλυνση της 
προσαρµογής της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς 

 

Λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης να 
ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των 
οργανώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 
106 έως 108 για να διευκολυνθεί η 
προσαρµογή της προσφοράς στις 
απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουµένων 
εκείνων που αφορούν την απόσυρση από 
την αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρµοδιότητα να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 160 όσον αφορά τα µέτρα που 
αφορούν τους τοµείς των ζώντων φυτών, 
του βοείου, του χοιρείου και του 
αιγοπροβείου κρέατος, των αυγών και του 
κρέατος πουλερικών: 

 

α) για τη βελτίωση της ποιότητας,  

β) για την προώθηση καλύτερης 
οργάνωσης της παραγωγής, της 
µεταποίησης και της εµπορίας, 

 

γ) για τη διευκόλυνση της καταγραφής 
των τάσεων των αγοραίων τιµών, 
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δ) για την κατάρτιση βραχυπρόθεσµων 
και µακροπρόθεσµων προβλέψεων, µε 
βάση τα χρησιµοποιούµενα µέσα 
παραγωγής. 

 

Or. en 



 

AM\929552EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/440 

Τροπολογία  440 

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 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 113 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 113 διαγράφεται 

Κανόνες εµπορίας για τη βελτίωση και τη 
σταθεροποίηση της λειτουργίας της 
κοινής αµπελοοινικής αγοράς 

 

Για τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση 
της λειτουργίας της κοινής αγοράς οίνων, 
συµπεριλαµβανοµένων των σταφυλιών, 
των γλευκών και των οίνων από τα οποία 
προέρχονται, τα κράτη µέλη παραγωγής 
µπορούν να καθορίζουν κανόνες εµπορίας 
για τη ρύθµιση της προσφοράς, ιδίως 
µέσω αποφάσεων που λαµβάνονται από 
τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 108. 

 

Οι κανόνες αυτοί είναι ανάλογοι προς τον 
επιδιωκόµενο στόχο και: 

 

α) δεν αφορούν καµία συναλλαγή µετά 
την πρώτη εµπορία του σχετικού 
προϊόντος· 

 

β) δεν επιτρέπουν τον καθορισµό της 
τιµής, ακόµη και σε περιπτώσεις που οι 
τιµές καθορίζονται ενδεικτικά ή για 
σύσταση· 

 

γ) δεν παρεµποδίζουν τη διάθεση στην 
αγορά υπερβολικού ποσοστού του 
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κανονικά διαθέσιµου τρυγητού· 

δ) δεν παρέχουν καµία δυνατότητα 
απόρριψης αιτήσεων έκδοσης των 
εθνικών και ενωσιακών πιστοποιητικών 
που απαιτούνται για την κυκλοφορία και 
την εµπορία οίνων, εφόσον η εµπορία 
είναι σύµφωνη µε τους κανόνες αυτούς. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τασσόµαστε εναντίον της ειδικής µεταχείρισης ορισµένων τοµέων της ενιαίας ΚΟΑ. 
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6.3.2013 B7-0080/441 

Τροπολογία  441 

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 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 118 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τον κατάλογο των γεωργικών 
προϊόντων που υπόκεινται σε προσκόµιση 
πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής· 

α) σε έκτακτες περιπτώσεις και όταν 
αυτό είναι απαραίτητο για µια 
αποτελεσµατική διαχείριση των σχετικών 
αγορών, κατά πόσο είναι απαραίτητο να 
προσκοµίζεται πιστοποιητικό εισαγωγής 
ή εξαγωγής για ορισµένα γεωργικά 
προϊόντα· 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/442 

Τροπολογία  442 

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 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 130 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σε περίπτωση που η τιµή στην παγκόσµια 
αγορά για λευκή ζάχαρη υπερβαίνει την 
τιµή αναφοράς για λευκή ζάχαρη της 
Ένωσης, η Επιτροπή έχει δικαίωµα να 
αναστείλει όλους ή µερικούς από τους 
συνήθεις δασµούς που ισχύουν για όλους 
τους τύπους ζάχαρης για χρονικό 
διάστηµα που θεωρεί κατάλληλο, µε 
σκοπό να διασφαλίσει ότι η αγορά της 
Ένωσης εφοδιάζεται επαρκώς µε ζάχαρη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όταν οι τιµές στην παγκόσµια αγορά είναι υψηλές, η σηµερινή οργάνωση της αγοράς και οι 

ρυθµίσεις που διέπουν τις εισαγωγές δεν είναι επαρκείς για να διασφαλίσουν ότι η ευρωπαϊκή 

αγορά εφοδιάζεται καταλλήλως µε τρόφιµα και ποτά. 
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6.3.2013 B7-0080/443 

Τροπολογία  443 

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 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 130α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 130α 

 Αναστολή των εισαγωγικών δασµών στον 
τοµέα της ζάχαρης 

 Σύµφωνα µε τον σχετικό µηχανισµό και 
έως τη λήξη της περιόδου εµπορίας 
ζάχαρης 2017-2018, η Επιτροπή µπορεί 
να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις µε σκοπό 
να αναστέλλει, εν όλω ή εν µέρει, τους 
εισαγωγικούς δασµούς για ορισµένες 
ποσότητες των ακόλουθων προϊόντων, 
προκειµένου να εξασφαλίζεται ο 
αναγκαίος εφοδιασµός για την αγορά 
ζάχαρης της Ένωσης: 

 α) ζάχαρη που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 
1701· 

 β) ισογλυκόζη που υπάγεται στους 
κωδικούς ΣΟ 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 και 1702 90 30. 

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

Or. en 



 

AM\929552EL.doc  PE503.601v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0080/444 

Τροπολογία  444 

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 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 

Μέρος 3 – Κεφάλαιο 6 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επιστροφές κατά την εξαγωγή ∆ιατάξεις που διέπουν την εξαγωγή 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/445 

Τροπολογία  445 

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 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 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: 

 

α) 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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6.3.2013 B7-0080/446 

Τροπολογία  446 

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 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 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 
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6.3.2013 B7-0080/447 

Τροπολογία  447 

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 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, 
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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 

 

 


