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System kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmienia-
jącego rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemnia-

czanej (COM(2004)0772 — C6-0014/2005 — 2004/0269(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0772) (1),

— uwzględniając art. 36 i 37 Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0014/2005),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0096/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1
PUNKT 2 PREAMBUŁY

(2) Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1868/94
trzyletnią kwotę należy rozdzielić między Państwa Członkow-
skie na podstawie sprawozdania Komisji dla Rady. Należy
pamiętać o ostatnich zmianach w ramach wspólnej polityki rol-
nej i produkcji w Państwach Członkowskich, które przystąpiły
do Wspólnoty 1 maja 2004 r. oraz, w oczekiwaniu na pierwsze
efekty w sektorze, przedłużyć na dwa kolejne lata obecne
kwoty obowiązujące na rok gospodarczy 2004/2005.

(2) Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1868/94
trzyletnią kwotę należy rozdzielić między Państwa Członkow-
skie na podstawie sprawozdania Komisji dla Rady. Należy
pamiętać o ostatnich zmianach w ramach wspólnej polityki rol-
nej i produkcji skrobi ziemniaczanej w Państwach Członkow-
skich, które przystąpiły do Wspólnoty 1 maja 2004 r. Na tej
podstawie należy przedłużyć system kwot obowiązujący
w czterech kolejnych latach gospodarczych. System kwot powi-
nien stworzyć możliwość saldowania między państwami, która
w pierwszej kolejności powinna być zarezerwowana dla dzie-
sięciu nowych Państw Członkowskich.

Poprawka 2
PUNKT 3 PREAMBUŁY

(3) Państwa Członkowskie będące producentami muszą roz-
dzielić swoją kwotę dwuletnią pomiędzy wszystkie fabryki
skrobi na podstawie kwot w roku gospodarczym 2004/2005.

(3) Państwa Członkowskie będące producentami muszą roz-
dzielić swoją kwotę czteroletnią pomiędzy wszystkie fabryki
skrobi na podstawie kwot w roku gospodarczym 2004/2005.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 3
ARTYKUŁ 1

Artykuł 2 ustęp 1 (rozporządzenie (WE) nr 1868/94)

1. Kwoty zostają przyznane Państwom Członkowskim pro-
dukującym skrobię ziemniaczaną podczas kampanii 2005/
2006 i 2006/2007, zgodnie z Załącznikiem.

1. Kwoty zostają przyznane Państwom Członkowskim pro-
dukującym skrobię ziemniaczaną podczas kampanii 2005/
2006, 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009, zgodnie
z Załącznikiem.

Poprawka 4
ARTYKUŁ 1

Artykuł 2 ustęp 2 akapit 1 (rozporządzenie (WE) nr 1868/94)

2. Każde Państwo Członkowskie będące producentem okreś-
lonym w Załączniku rozdziela przyznaną mu kwotę pomiędzy
producentów skrobi ziemniaczanej na lata gospodarcze 2005/
2006 i 2006/2007 na podstawie subkwot dostępnych dla każ-
dej fabryki skrobi w latach 2004/2005, z zastrzeżeniem zasto-
sowania drugiego akapitu.

2. Każde Państwo Członkowskie będące producentem okreś-
lonym w Załączniku rozdziela przyznaną mu kwotę pomiędzy
producentów skrobi ziemniaczanej na lata gospodarcze 2005/
2006, 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 na podstawie
subkwot dostępnych dla każdej fabryki skrobi w latach 2004/
2005, z zastrzeżeniem zastosowania drugiego akapitu.

Poprawka 5
ARTYKUŁ 1

Artykuł 3 ustęp 1 (rozporządzenie (WE) nr 1868/94)

1. Komisja przedstawia Radzie najpóźniej do dnia 30 wrześ-
nia 2006 r. sprawozdanie w sprawie wyznaczenia kwoty we
Wspólnocie wraz z właściwymi wnioskami. Sprawozdanie to
uwzględnia ewentualne zmiany płatności dla producentów
ziemniaków oraz zmiany sytuacji na rynku skrobi ziemniacza-
nej i skrobi zbożowej.

1. Komisja przedstawia Radzie najpóźniej do dnia 30 wrześ-
nia 2008 r. sprawozdanie w sprawie wyznaczenia kwoty we
Wspólnocie wraz z właściwymi wnioskami. Sprawozdanie to
uwzględnia ewentualne zmiany płatności dla producentów
ziemniaków oraz zmiany sytuacji na rynku skrobi ziemniacza-
nej i skrobi zbożowej.

Poprawka 6
ARTYKUŁ 1

Artykuł 3 ustęp 2 (rozporządzenie (WE) nr 1868/94)

2. Rada, stanowiąc na podstawie art. 37 Traktatu, najpóźniej
do dnia 31 grudnia 2006 r. w oparciu o sprawozdanie, o któ-
rym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, podejmuje decyzję
w sprawie wniosku Komisji.

2. Rada, stanowiąc na podstawie art. 37 Traktatu, najpóźniej
do dnia 31 grudnia 2008 r. w oparciu o sprawozdanie, o któ-
rym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, podejmuje decyzję
w sprawie wniosku Komisji.

Poprawka 7
ARTYKUŁ 1

Artykuł 3 ustęp 3 (rozporządzenie (WE) nr 1868/94)

3. Najpóźniej do dnia 31 stycznia 2007 r. Państwa Człon-
kowskie powiadamiają zainteresowane strony o zmianach wpro-
wadzonych w sektorze.

3. Najpóźniej do dnia 31 stycznia 2009 r. Państwa Człon-
kowskie powiadamiają zainteresowane strony o zmianach wpro-
wadzonych w sektorze.

Poprawka 8
ZAŁĄCZNIK TYTUŁ

Kwoty na lata gospodarcze 2005/2006 i 2006/2007 Kwoty na lata gospodarcze 2005/2006, 2006/2007, 2007/
2008 i 2008/2009
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