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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 671/2007

z dnia 11 czerwca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi
ziemniaczanej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 1868/94 (2)
określa kwoty na skrobię ziemniaczaną dla państw człon-
kowskich będących jej producentami na lata gospodarcze
2005/2006 i 2006/2007.

(2) Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1868/94
rozdziału kwot w obrębie Wspólnoty dokonuje się na
podstawie sprawozdania Komisji przedłożonego Radzie.
Zgodnie ze sprawozdaniem przedłożonym Radzie
ostatnio przeprowadzona reforma wspólnej organizacji
rynku w sektorze cukru powinna zostać uwzględniona
w analizie rozwoju sytuacji na rynku skrobi. Reforma
rynku cukru będzie jednak stopniowo wprowadzana
w życie przez pewien okres przejściowy. W związku
z tym w oczekiwaniu na pierwsze efekty tej reformy
w sektorze skrobi ziemniaczanej należy przedłużyć
o dwa kolejne lata okres obowiązywania obecnych
kwot na rok gospodarczy 2006/2007.

(3) Państwa członkowskie będące producentami powinny
rozdzielić swoje kwoty przyznane na dwuletni okres
pomiędzy wszystkie przedsiębiorstwa produkujące
skrobię ziemniaczaną na podstawie kwot na rok gospo-
darczy 2006/2007.

(4) Ilości wykorzystane przez producentów skrobi ziemnia-
czanej, przekraczające podkwoty dostępne na rok gospo-
darczy 2006/2007, należy odliczyć z ilości przyznanych
na rok gospodarczy 2007/2008, zgodnie z art. 6 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1868/94.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1868/94,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1868/94 wprowadza się następujące
zmiany:

1) artykuły 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 2

1. Państwom członkowskim produkującym skrobię ziem-
niaczaną przydziela się kwoty na lata gospodarcze
2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z załącznikiem.

2. Każde państwo członkowskie produkujące skrobię,
wymienione w załączniku, rozdziela swoją kwotę pomiędzy
producentów skrobi ziemniaczanej, do wykorzystania
w latach gospodarczych 2007/2008 i 2008/2009, na
podstawie podkwot dostępnych dla każdego producenta
skrobi w roku 2006/2007, z zastrzeżeniem stosowania
akapitu drugiego.
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(1) Opinia z dnia 24 kwietnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 197 z 30.7.1994, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 941/2005 (Dz.U. L 159
z 22.6.2005, str. 1).



Podkwoty dostępne dla każdego producenta skrobi na rok
gospodarczy 2007/2008 koryguje się w celu uwzględnienia
wszelkich wykorzystanych ilości przekraczających kwotę na
rok gospodarczy 2006/2007, zgodnie z art. 6 ust. 2.

Artykuł 3

W terminie do dnia 1 stycznia 2009 r. Komisja przedstawi
Radzie sprawozdanie w sprawie działania systemu kwot we
Wspólnocie wraz z odpowiednimi wnioskami. Sprawozdanie
to uwzględnia zmiany sytuacji na rynku skrobi ziemnia-
czanej i skrobi zbożowej.”;

2) załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku
do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 11 czerwca 2007 r.

W imieniu Rady
H. SEEHOFER

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Kwoty na skrobię ziemniaczaną na lata gospodarcze 2007/2008 i 2008/2009

(tony)

Republika Czeska 33 660

Dania 168 215

Niemcy 656 298

Estonia 250

Hiszpania 1 943

Francja 265 354

Łotwa 5 778

Litwa 1 211

Niderlandy 507 403

Austria 47 691

Polska 144 985

Słowacja 729

Finlandia 53 178

Szwecja 62 066

Łącznie 1 948 761”
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