
Poprawka 25
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 11 ustęp 6 akapit pierwszy (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

W roku gospodarczym 2008/2009, przedsiębiorstwa objęte
zastosowaniem współczynnika procentowego wycofania ustalo-
nego w art. 1 ust. 1 lub art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 290/2007* z dnia 16 marca 2007 r., które zrzekają się
odsetka kwoty co najmniej równego współczynnikowi procen-
towemu wycofania, zwalnia się z części tymczasowej składki
restrukturyzacyjnej należnej za rok gospodarczy 2007/2008.

W roku gospodarczym 2008/2009, przedsiębiorstwa objęte
zastosowaniem współczynnika procentowego wycofania ustalo-
nego w art. 1 ust. 1 lub art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 290/2007* z dnia 16 marca 2007 r., które zrzekają się
odsetka kwoty co najmniej równego współczynnikowi procen-
towemu wycofania, zwalnia się z części tymczasowej składki
restrukturyzacyjnej należnej za rok gospodarczy 2007/2008.
Tak samo w roku gospodarczym 2008/2009, przedsiębiorstwa,
które zostaną objęte zastosowaniem współczynnika procento-
wego wycofania określonego przez Komisję w marcu 2008 r.,
które w ramach zmiany wniosku o zrzeczenie się kwoty
zrzekną się dodatkowej masy stanowiącej cześć przyznanej im
kwoty, zostaną zwolnione z części tymczasowej składki res-
trukturyzacyjnej należnej za rok gospodarczy 2008/2009.

Poprawka 30
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 11 ustęp 6 akapit drugi a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

W roku gospodarczym 2008/2009 przedsiębiorstwa, które
zrzekną się części swoich kwot stanowiącej większą wartość
niż współczynnik procentowy wycofania określony w dniu 16
marca 2007 r. w art. 1 ust. 1 lub art. 1 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 290/2007, są zwolnione z podatku restrukturyzacyj-
nego za rok gospodarczy 2007/2008 w wysokości proporcjo-
nalnej do dodatkowych ilości, z których zrezygnowano.

P6_TA(2007)0405

Wspólna organizacja rynków w sektorze cukru *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006
w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (COM(2007)0227 — C6-0177/2007 —

2007/0086(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0227),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0177/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji Budżetowej
(A6-0310/2007),
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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 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.
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Poprawka 1

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2
Artykuł 10 ustęp 2 akapit drugi (rozporządzenie (WE) nr 318/2006)

W drodze odstępstwa od pierwszego akapitu, w odniesieniu do
państw członkowskich, którym obniżono kwoty w wyniku
zrzeczenia się kwot zgodnie z art. 3 i art. 4a ust. 4 rozporzą-
dzenia (WE) nr 320/2006, stosowany współczynnik procen-
towy ustala się według kryteriów określonych w załączniku
VIII do niniejszego rozporządzenia. Te państwa członkowskie
korygują współczynnik procentowy uzyskany przez zastosowa-
nie załącznika VIII w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa
z przyznaną kwotą cukru na swoim terytorium, proporcjonal-
nie do indywidualnego zrzeczenia się przez dane przedsiębior-
stwo kwot cukru w ramach systemu restrukturyzacji, w taki
sposób, by całkowita wielkość zmniejszenia kwot w państwie
członkowskim wynikająca z zastosowania współczynnika pro-
centowego, o którym mowa w akapicie drugim nie uległa
zmianie.

W drodze odstępstwa od pierwszego akapitu, w odniesieniu do
państw członkowskich, którym obniżono kwoty o mniej niż
13,5% w wyniku zrzeczenia się kwot, zmniejsza się ich pozos-
tałą kwotę do 86,5% kwoty przydzielonej im na początku roku
gospodarczego 2006/2007. Konieczność dalszego zmniejszenia
podlega kryteriom z załącznika VIII do niniejszego rozporządze-
nia, przy czym uwzględnia się tylko zrzeczenia kwot począwszy
od 2008/2009.

Poprawka 2

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 B) AKAPIT −1 (nowy)
Artykuł 11 ustęp 1 tiret drugie (rozporządzenie (WE) nr 318/2006)

W ustępie 1 tiret drugie otrzymuje następujące brzmienie:

— o nie więcej niż 10% w roku gospodarczym 2008/2009
i latach następnych, przy poszanowaniu swobody przedsię-
biorstw w zakresie udziału w mechanizmach ustanowio-
nych rozporządzeniem (WE) nr 320/2006;

Poprawka 3

ARTYKYŁ 1 PUNKT 5
Artykuł 19 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy) (rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006))

W takim przypadku tradycyjne zapotrzebowanie sektora rafi-
nerii na cukier surowy z przywozu, o którym mowa w art. 29
ust. 1 niniejszego rozporządzenia, zostaje zmniejszone o taki
sam współczynnik procentowy dla danego roku gospodarczego.
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Poprawka 4
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 19 a ustęp 1 akapit pierwszy (rozporządzenie (WE) nr 318/2006)

1. W drodze odstępstwa od art. 19 ust. 2 i zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 39 ust. 2 Komisja może
podjąć decyzję o ustaleniu współczynnika, o którym mowa
w art. 19 ust. 2 na lata gospodarcze 2007/2008, 2008/2009
i 2009/2010 do dnia 16 marca poprzedzającego roku gospo-
darczego, po uwzględnieniu wyniku zmniejszenia w każdym
państwie członkowskim krajowej kwoty cukru ustalonej
w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, w porównaniu
z wersją załącznika III stosowaną od dnia 1 lipca 2006 r. Dla
tych państw członkowskich, które dnia 1 lipca 2006 r. nie były
członkami Wspólnoty należy dokonać porównania z wersją
załącznika III stosowaną w dniu ich przystąpienia do Wspól-
noty.

1. W drodze odstępstwa od art. 19 ust. 2 i zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 39 ust. 2 Komisja może
podjąć decyzję o ustaleniu współczynnika, o którym mowa
w art. 19 ust. 2:

— na rok gospodarczy 2007/2008 do dnia 16 marca poprzed-
zającego roku gospodarczego,

— na rok gospodarczy 2008/2009 do dnia 4 lutego 2008 r.,
oraz

— na rok gospodarczy 2009/2010 do roku gospodarczego
2014/2015 do dnia 16 marca poprzedzającego roku gos-
podarczego, po uwzględnieniu wyniku zmniejszenia
w każdym państwie członkowskim krajowej kwoty cukru
ustalonej w załączniku III do niniejszego rozporządzenia,
w porównaniu z wersją załącznika III stosowaną od dnia
1 lipca 2006 r. Dla tych państw członkowskich, które dnia
1 lipca 2006 r. nie były członkami Wspólnoty, należy
dokonać porównania z wersją załącznika III stosowaną
w dniu ich przystąpienia do Wspólnoty.

Poprawka 5
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 19 a ustęp 1 akapit drugi a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 318/2006)

Dla tych państw członkowskich, które swoją kwotę cukru na
rok gospodarczy 2008/2009 definitywnie obniżyły
o współczynnik procentowy tymczasowych obniżek, ustalony
w załączniku III, dla celów stosowania niniejszego artykułu
obniża się możliwy współczynnik procentowy wycofania za
rok gospodarczy 2009/2010 o odpowiedni współczynnik pro-
centowy.

Poprawka 6
ZAŁĄCZNIK

Załącznik VIII ustęp 2 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 318/2006)

2a. Jeżeli w trakcie roku gospodarczego 2008/2009 pań-
stwo członkowskie zrzeknie się wyższego współczynnika pro-
centowego kwoty niż współczynnik procentowy wycofania
ustalony w dniu 16 marca 2007 r. w art. 1 ust. 1 lub
w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 290/2007, masa
kwoty odpowiadająca różnicy pomiędzy współczynnikiem pro-
centowym zrzeczenia się w roku 2008/2009 a współczynnikiem
wycofania podlega odliczeniu w całości od ostatecznego
zmniejszenia.
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Niniejszy przepis stosuje się tak samo w państwie członkow-
skim wobec przedsiębiorstw, które zrzekły się większego współ-
czynnika procentowego ich kwoty niż współczynnik procen-
towy wycofania ustalony dla ich państwa członkowskiego
w dniu 16 marca 2007 r. w art. 1 ust. 1 lub w art. 1 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 290/2007.

P6_TA(2007)0406

Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej w Europie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie mapy drogowej na rzecz
energii odnawialnej w Europie (2007/2090(INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejska polityka energetyczna” (COM(2007)0001),

— uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej”
(COM(2006)0848),

— uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie ener-
gii elektrycznej ze źródeł odnawialnych” (COM(2006)0849),

— uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Raport w sprawie postępów w dziedzinie biopaliw”
(COM(2006)0845),

— uwzględniając konkluzje Prezydencji Rady Europejskiej z 8 i 9 marca 2007 r. dotyczące zatwierdzenia
przez Radę Europejską „Planu działań Rady Europejskiej na lata 2007-2009 — Europejskiej polityki
energetycznej”,

— uwzględniając dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Mapa drogowa na rzecz energii odna-
wialnej” (SEC(2006)1720/2) towarzyszący „Mapie drogowej na rzecz energii odnawialnej”,

— uwzględniając podsumowanie oceny wpływu (SEC(2006)1719/2) towarzyszące „Mapie drogowej na
rzecz energii odnawialnej”,

— uwzględniając dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Raport w sprawie postępu w dziedzinie
biopaliw” (SEC(2006)1721/2) towarzyszący komunikatowi Komisji COM(2006)0845,

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 grudnia 2006 r. zatytułowaną „Zielona księga — Europejska
strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii” (1),

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie strategii na rzecz biomasy
i biopaliw (2),

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2006 r. dotyczącą Zielonej księgi w sprawie racjonali-
zacji zużycia energii, czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakładem środków (3),

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii
w Unii Europejskiej (4),

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie ogrzewania i chłodzenia
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (5),

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udziału energii odnawialnej
w Unii Europejskiej oraz propozycji konkretnych działań (6),

— uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w trakcie drugiego czytania w dniu 13 kwietnia 2005 r. celem
przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów
dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię (7),

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0603.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0604.
(3) Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, str. 273.
(4) Dz.U. C 292 E z 1.12.2006, str. 112.
(5) Dz.U. C 290 E z 29.11.2006, str. 115.
(6) Dz.U. C 227 E z 21.9.2006, str. 599.
(7) Dz.U. C 33 E z 9.2.2006, str. 442.
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