
— uwzględniając list przesłany przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego dnia 1 marca 2007 r. przez
przewodniczącego grupy roboczej ustanowionej przez art. 29 dyrektywy 95/46/WE, dotyczący kwestii
związanych z ochroną danych, w szczególności w zakresie funkcjonowania systemu SWIFT'

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrz-
nego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Prawnej (A6-0298/2006),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TC1-COD(2005)0245

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 kwietnia 2007 r.
w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatni-
czych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE

i 2006/48/WE i uchylającej dyrektywę 97/5/WE

(Jako że Parlament i Rada zawarły porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania jest zgodne
z ostateczną wersją aktu legislacyjnego dotyczącego dyrektywy 2007/64/WE.)

P6_TA(2007)0129

System kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające
system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej (COM(2006)0827 — C6-0046/2007 — 2006/0268

(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0827) (1),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0046/
2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0137/2007),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, 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 wniosku Komisji;

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

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1
PUNKT 3 PREAMBUŁY

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

(3) Państwa członkowskie będące producentami powinny
rozdzielić swoje kwoty przyznane na czteroletni okres pomię-
dzy wszystkie przedsiębiorstwa produkujące skrobię na podsta-
wie kwot na rok gospodarczy 2006/2007.

Poprawka 2
ARTYKUŁ 1, PUNKT 1

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

1. Państwom członkowskim produkującym skrobię ziemnia-
czaną przyznaje się kwoty na lata gospodarcze 2007/2008 i
2008/2009, zgodnie z załącznikiem.

1. Państwom członkowskim produkującym skrobię ziemnia-
czaną przyznaje się kwoty na lata gospodarcze 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011, zgodnie z załącznikiem.

Poprawka 3
ARTYKUŁ 1, PUNKT 1

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

2. Każde państwo członkowskie, wymienione z załączniku,
rozdziela swoją kwotę pomiędzy producentów skrobi ziemnia-
czanej, do wykorzystania w latach gospodarczych 2007/2008 i
2008/2009, na podstawie podkwot dostępnych dla każdego
producenta skrobi w roku 2006/2007, z zastrzeżeniem stoso-
wania akapitu drugiego.

2. Każde państwo członkowskie, wymienione z załączniku,
rozdziela swoją kwotę pomiędzy producentów skrobi ziemnia-
czanej, do wykorzystania w latach gospodarczych 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011, na podstawie podkwot
dostępnych dla każdego producenta skrobi w roku 2006/2007,
z zastrzeżeniem stosowania akapitu drugiego.

Poprawka 4
ARTYKUŁ 1, PUNKT 1

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

Przed dniem 1 stycznia 2009 r. Komisja przedstawi Radzie
sprawozdanie w sprawie z działania systemu kwot we Wspólno-
cie wraz z odpowiednimi wnioskami. Sprawozdanie to uwzględ-
niać będzie zmiany sytuacji na rynku skrobi ziemniaczanej i
skrobi zbożowej.

Przed dniem 1 stycznia 2011 r. Komisja przedstawi Radzie
sprawozdanie w sprawie z działania systemu kwot we Wspólno-
cie wraz z odpowiednimi wnioskami. Sprawozdanie to uwzględ-
niać będzie zmiany sytuacji na rynku skrobi ziemniaczanej i
skrobi zbożowej. Gdyby jednakże zawarte w ramach Świato-
wej Organizacji Handlu porozumienie spowodowało ogranicze-
nie refundacji wywozowych i należności przywozowych związa-
nych ze skrobią z tapioki, przed ustalonym terminem Komisja
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie analizę
oddziaływania.
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