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Δασμολογικές ποσοστώσεις για τις εισαγωγές στη Βουλγαρία και στη 

Ρουμανία ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο * 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2007 σχετικά με 

την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το άνοιγμα δασμολογικών 

ποσοστώσεων για τις εισαγωγές στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία ακατέργαστης ζάχαρης 

από ζαχαροκάλαμο για τον εφοδιασμό των εργοστασίων ραφιναρίσματος κατά τις 

περιόδους εμπορίας 2006/2007, 2007/2008 και 2008/2009 (COM(2006)0798 – C6-0003/2007 

–2006/0261 (CNS)) 

(Διαδικασία διαβούλευσης) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0798)1, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 37, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο 

κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0003/2007), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

(A6-0072/2007), 

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε· 

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 

άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ· 

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 

ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά· 

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής· 

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 

στην Επιτροπή. 

                                                 
1  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 



 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 
 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

 

Τροπολογία 1 

Άρθρο 1, παράγραφος 3α (νέα) 

 3α. Από την περίοδο εμπορίας 2009/2010 

ουδεμία πρόσθετη δασμολογική 

ποσόστωση θα χορηγείται εκτός του 

πλαισίου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2501/2001 του Συμβουλίου, της 10 

Δεκεμβρίου 2001, για την εφαρμογή 

συστήματος γενικευμένων δασμολογικών 

προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η 

Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 Δεκεμβρίου 

20041 (κανονισμός «Όλα τα προϊόντα 

εκτός των όπλων») και της προνομιακής 

πρόσβασης στην αγορά των κρατών της 

Αφρικής, της Καραϊβικής και του 

Ειρηνικού. 

 _________________ 
1 ΕΕ L 346, 31.12.2001, σ. 1. 

 

 

 

 


