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Kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse * 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 april 2007 om förslaget till rådets 

förordning om ändring av förordning (EG) nr 1868/94 om inrättandet av ett kvotsystem 

avseende produktionen av potatisstärkelse (KOM(2006)0827 – C6-0046/2007 – 

2006/0268(CNS)) 

 

(Samrådsförfarandet) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0827)1, 

– med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 

parlamentet (C6-0046/2007), 

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

(A6-0137/2007). 

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 

härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget. 

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 

den text som parlamentet har godkänt. 

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 

ändra kommissionens förslag. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 

ståndpunkt. 

Kommissionens förslag 
 

Parlamentets ändringar 

Ändring 1 

SKÄL 3 

(3) Producentmedlemsstaterna skall, för en 

period på två år, fördela sin kvot mellan 

alla stärkelseproducerande företag på 

grundval av de kvoter som fastställts för 

regleringsåret 2006/2007. 

(3) Producentmedlemsstaterna skall, för en 

period på fyra år, fördela sin kvot mellan 

alla stärkelseproducerande företag på 

grundval av de kvoter som fastställts för 

regleringsåret 2006/2007. 

                                                 
1 Ännu ej offentliggjort i EUT. 



Ändring 2 

ARTIKEL 1, LED 1 

Artikel 2, punkt 1 (förordning (EG) nr 1868/94) 

1. Kvoter skall tilldelas 

potatisstärkelseproducerande 

medlemsstater för regleringsåren 

2007/2008 och 2008/2009 i enlighet med 

bilagan. 

1. Kvoter skall tilldelas 

potatisstärkelseproducerande 

medlemsstater för regleringsåren 

2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 och 

2010/2011 i enlighet med bilagan. 

Ändring 3 

ARTIKEL 1, LED 1 

Artikel 2, punkt 2, stycke 1 (förordning (EG) nr 1868/94) 

2. Varje producentmedlemsstat som avses i 

bilagan skall fördela sin kvot mellan de 

stärkelseproducerande företagen för 

användning under regleringsåren 

2007/2008 och 2008/2009 på grundval av 

de disponibla delkvoterna för de enskilda 

stärkelseproducerande företagen under 

2006/2007, utom vid tilllämpning av andra 

stycket. 

2. Varje producentmedlemsstat som avses i 

bilagan skall fördela sin kvot mellan de 

stärkelseproducerande företagen för 

användning under regleringsåren 

2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 och 

2010/2011 på grundval av de disponibla 

delkvoterna för de enskilda 

stärkelseproducerande företagen under 

2006/2007, utom vid tillämpning av andra 

stycket. 

Ändring 4 

ARTIKEL 1, LED 1 

Artikel 3 (förordning (EG) nr 1868/94) 

Kommissionen skall senast den 

1 januari 2009 lägga fram en rapport för 

rådet om hur systemet för kvottilldelning i 

gemenskapen fungerar, tillsammans med 

lämpliga förslag. Rapporten skall beakta 

utvecklingen på marknaden för potatis- och 

spannmålsstärkelse.” 

Kommissionen skall senast den 

1 januari 2011 lägga fram en rapport för 

rådet om hur systemet för kvottilldelning i 

gemenskapen fungerar, tillsammans med 

lämpliga förslag. Rapporten skall beakta 

utvecklingen på marknaden för potatis- och 

spannmålsstärkelse. Om en 

överenskommelse inom 

Världshälsoorganisationen skulle 

medföra en minskning av exportbidragen 

och importtullarna för tapiokastärkelse, 

skall kommissionen för 

Europaparlamentet och rådet lägga fram 

en konsekvensrapport före ovannämnda 

datum.” 

 


