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Καθεστώς ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων * 

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

την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1868/94 που αφορά την καθιέρωση καθεστώτος ποσοστώσεων για την παραγωγή 

αμύλου γεωμήλων (COM(2006)0827 – C6-0046/2007 – 2006/0268(CNS)) 

(Διαδικασία διαβούλευσης) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0827)1, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 

Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0046/2007), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του, 

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

(A6-0137/2007), 

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 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3 

(3) Τα κράτη μέλη παραγωγής πρέπει να 

κατανείμουν τις ποσοστώσεις τους για μια 

περίοδο δύο ετών μεταξύ όλων των 

παραγωγών αμύλου γεωμήλων με βάση τις 

ποσοστώσεις της περιόδου εμπορίας 

2006/2007. 

(3) Τα κράτη μέλη παραγωγής πρέπει να 

κατανείμουν τις ποσοστώσεις τους για μια 

περίοδο τεσσάρων ετών μεταξύ όλων των 

παραγωγών αμύλου γεωμήλων με βάση τις 

ποσοστώσεις της περιόδου εμπορίας 

2006/2007. 

Τροπολογία 2 

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 

Άρθρο 2, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1868/94) 

1. Χορηγούνται ποσοστώσεις στα κράτη 

μέλη παραγωγής αμύλου γεωμήλων για τις 

περιόδους εμπορίας 2007/2008 και 

2008/2009 σύμφωνα με το παράρτημα. 

1. Χορηγούνται ποσοστώσεις στα κράτη 

μέλη παραγωγής αμύλου γεωμήλων για τις 

περιόδους εμπορίας 2007/2008, 2008/2009, 

2009/2010 και 2010/2011 σύμφωνα με το 

παράρτημα. 

Τροπολογία 3 

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 

Άρθρο 2, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1868/94) 

2. Κάθε κράτος μέλος παραγωγής που 

αναφέρεται στο παράρτημα κατανέμει την 

ποσόστωσή του μεταξύ των παραγωγών 

αμύλου γεωμήλων για να χρησιμοποιηθεί 

κατά τις περιόδους εμπορίας 2007/2008 και 

2008/2009 με βάση τις υποποσοστώσεις που 

διέθετε κάθε παραγωγός κατά την περίοδο 

εμπορίας 2006/2007, με την επιφύλαξη της 

εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου. 

2. Κάθε κράτος μέλος παραγωγής που 

αναφέρεται στο παράρτημα κατανέμει την 

ποσόστωσή του μεταξύ των παραγωγών 

αμύλου γεωμήλων για να χρησιμοποιηθεί 

κατά τις περιόδους εμπορίας 2007/2008, 

2008/2009, 2009/2010 και 2010/2011 με 

βάση τις υποποσοστώσεις που διέθετε κάθε 

παραγωγός κατά την περίοδο εμπορίας 

2006/2007, με την επιφύλαξη της 

εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου. 

Τροπολογία 4 

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 

Άρθρο 3 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1868/94) 

Η Επιτροπή υποβάλει στο Συμβούλιο, πριν 

από την 1η Ιανουαρίου 2009, έκθεση 

σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος 

των ποσοστώσεων εντός της Κοινότητας, 

Η Επιτροπή υποβάλει στο Συμβούλιο, πριν 

από την 1η Ιανουαρίου 2011, έκθεση 

σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος 

των ποσοστώσεων εντός της Κοινότητας, 



καθώς και κατάλληλες προτάσεις. Στην 

έκθεση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι 

εξελίξεις στην αγορά του αμύλου γεωμήλων 

και στην αγορά του αμύλου σιτηρών. 

καθώς και κατάλληλες προτάσεις. Στην 

έκθεση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι 

εξελίξεις στην αγορά του αμύλου γεωμήλων 

και στην αγορά του αμύλου σιτηρών. 

Ωστόσο, στην περίπτωση που μια 

συμφωνία σε πλαίσιο ΠΟΕ θα είχε ως 

συνέπεια τη μείωση των επιστροφών στις 

εξαγωγές καθώς και των δασμών 

εισαγωγής για το άμυλο ταπιόκας, η 

Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 

αξιολόγησης των επιπτώσεων πριν από την 

προβλεπόμενη προθεσμία. 

 

 

 


