
e) minimalną zawartość cukru w dostarczanych burakach;

f) wymóg konsultacji między wytwórcą a przedstawicielami
sprzedawców przed ustaleniem daty rozpoczęcia dostaw
buraków;

g) wypłaty sprzedawcom premii za wcześniejsze lub później-
sze dostawy;

h) szczegóły dotyczące:

(i) części wysłodków określonych w pkt. IX ust. 1 lit. b),

(ii) kosztów określonych w pkt. IX ust. 1 lit. c),

(iii) kwoty wyrównawczej określonej w pkt. IX ust 1
lit. d);

i) usunięcie wysłodków przez sprzedawcę;

j) bez uszczerbku dla przepisów dotyczących minimalnej
ceny buraka w ramach kwot, określonych w art. 5
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 318/2006, zasady
podziału między wytwórcę a sprzedawców ewentualnej
różnicy między ceną referencyjną a rzeczywistą ceną
sprzedaży cukru.

PUNKT XIII

W przypadku braku porozumienia branżowego określającego
sposób rozdziału między sprzedawców ilości buraków przezna-
czonych do produkcji cukru w ramach limitów kwoty, które
wytwórca zamierza kupić przed zasiewami, zainteresowane
państwo członkowskie może samo określić zasady takiego roz-
działu.

Zgodnie z tymi zasadami tradycyjnym sprzedawcom buraków
do spółdzielni mogą być przyznawane także inne prawa
w zakresie dostaw niż te, które by mieli należąc do takich
spółdzielni.

P6_TA(2007)0208

Wspólna organizacja rynku zbóż *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wniosku doty-
czącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1784/2003 w sprawie wspól-

nej organizacji rynku zbóż (COM(2006)0755 — C6-0044/2007 — 2006/0256 (CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0755) (1),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0044/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0141/2007),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU



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 o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przy-
jętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne
wprowadzenia 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 6 PREAMBUŁY

(6) Niezbędne wydaje się zatem przyjęcie właściwych środ-
ków, aby zapewnić właściwe działanie wspólnotowego rynku
zbóż. W tym celu wyłączenie kukurydzy z systemu interwencji
przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 1784/2003 wydaje
się być najbardziej adekwatnym środkiem, biorąc pod uwagę
wyżej wymienione kwestie oraz inne możliwości zbytu
dostępne na rynku dla producentów.

(6) Niezbędne wydaje się zatem przyjęcie właściwych środ-
ków, aby zapewnić właściwe działanie wspólnotowego rynku
zbóż. W tym celu roczna wielkość zakupów kukurydzy w sys-
temie interwencji przewidzianym rozporządzeniem (WE) nr
1784/2003 powinna zostać ograniczona, biorąc pod uwagę
wyżej wymienione kwestie.

Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 5 ustęp 1 (rozporządzenie (WE) nr 1784/2003)

2. W art. 5, ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Agencje interwencyjne wyznaczone przez państwa
członkowskie skupują zebraną we Wspólnocie, zaofero-
waną im pszenicę zwyczajną, pszenicę durum, jęczmień
i sorgo, pod warunkiem że oferty są zgodne
z ustanowionymi warunkami, w szczególności pod wzglę-
dem jakości i ilości.

skreślony

Poprawki 3 i 4
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2A (nowy)

Artykuł 5 ustęp 1 akapity pierwszy a i b (nowe) (rozporządzenie (WE) nr 1784/2003)

2a. W art. 5 ust. 1 dodaje się następujący akapit:

W drodze odstępstwa od postanowień pierwszego akapitu,
skup interwencyjny kukurydzy odbywa się przy zastoso-
waniu następujących pułapów rocznych:

— 2 mln ton w roku gospodarczym 2007/2008,

— 1 mln ton w roku gospodarczym 2008/2009,

— 0 mln ton w roku gospodarczym 2009/2010.

Do dnia 31 grudnia 2008 r. Komisja przedstawia spra-
wozdanie oceniające tendencje na rynku kukurydzy, sytua-
cję gospodarczą sektora oraz proponuje zniesienie lub
przedłużenie interwencji, a także, w razie potrzeby, przed-
kłada nowy wniosek legislacyjny.
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