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18.5.2015 B8-0440/1 

Изменение  1 

Лидия Сенра Родригес, Рина Роня Кари, Мигел Виегаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0440/2015 

Мишел Дантен, Ерик Андрийо, Жозе Бове, Мартин Хойслинг 

от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони 

относно делегирания регламент на Комисията от 20 февруари 2015 г. за изменение на 

Регламент (ЕО) № 376/2008 по отношение на задължението за представяне на лиценз за 

внос на етилов алкохол от земеделски произход и за отмяна на Регламент (ЕО) 

№ 2336/2003 за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 670/2003 на 

Съвета за установяване на специфични мерки по отношение на пазара на етилов 

алкохол от земеделски произход 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че 

проследяването на данните, свързани 

с етиловия алкохол от земеделски 

произход, осигурява както 

прозрачност, така и осведоменост по 

отношение на развитието на пазара, 

който е все още нестабилен и среща 

силна конкуренция, особено от страна 

на вноса от трети държави; 

А. като има предвид, че 

производството на етилов алкохол от 

земеделски произход оспорва земи, 

които са необходими за 

производството на храни; 

 

Or. en 
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Изменение  2 

Лидия Сенра Родригес, Рина Роня Кари, Мигел Виегаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0440/2015 

Мишел Дантен, Ерик Андрийо, Жозе Бове, Мартин Хойслинг 

от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони 

относно делегирания регламент на Комисията от 20 февруари 2015 г. за изменение на 

Регламент (ЕО) № 376/2008 по отношение на задължението за представяне на лиценз за 

внос на етилов алкохол от земеделски произход и за отмяна на Регламент (ЕО) 

№ 2336/2003 за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 670/2003 на 

Съвета за установяване на специфични мерки по отношение на пазара на етилов 

алкохол от земеделски произход 

Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че тази 

информация е също изключително 

полезна в случаите на преговори по 

международни споразумения и 

разследвания за борба с дъмпинга; 

Б. като има предвид, че в южните 

държави високото равнище на 

производство на биогорива затруднява 

допълнително достъпа на селското 

население до земята и борбата с 

глада; 

Or. en 
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Изменение  3 

Лидия Сенра Родригес, Рина Роня Кари, Мигел Виегаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0440/2015 

Мишел Дантен, Ерик Андрийо, Жозе Бове, Мартин Хойслинг 

от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони 

относно делегирания регламент на Комисията от 20 февруари 2015 г. за изменение на 

Регламент (ЕО) № 376/2008 по отношение на задължението за представяне на лиценз за 

внос на етилов алкохол от земеделски произход и за отмяна на Регламент (ЕО) 

№ 2336/2003 за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 670/2003 на 

Съвета за установяване на специфични мерки по отношение на пазара на етилов 

алкохол от земеделски произход 

Предложение за резолюция 

Съображение В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че Евростат не 

предоставя такава точна 

информация, което означава, че 

операторите, държавите членки и 

институциите на ЕС не разполагат с 

алтернативен начин за пълно 

осведомяване относно положението 

на пазара; 

В. като има предвид, че трябва да се 

запазят както лицензирането, така и 

задължението за публикуване на 

баланс за етиловия алкохол от 

земеделски произход; 

 

 

Or. en 

 
 

 


