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18.5.2015 B8-0440/1 

Pozměňovací návrh  1 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 
za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 20. února 2015, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 376/2008, pokud jde o povinnost předložit licenci pro dovoz ethanolu zemědělského 

původu, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2336/2003, kterým se stanoví některá prováděcí 

pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu 

s ethanolem zemědělského původu 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že sledování údajů 

týkajících se ethanolu zemědělského 

původu zajišťuje transparentnost i 

informace o vývoji trhu, který je stále 

nestabilní a čelí silné hospodářské soutěži, 

zejména v souvislosti s dovozem ze třetích 

zemí; 

A. vzhledem k tomu, že výroba ethanolu 

zemědělského původu vyžaduje půdu, 

která je zároveň nezbytná pro produkci 

potravin; 

 

  

Or. en 
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18.5.2015 B8-0440/2 

Pozměňovací návrh  2 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 20. února 2015, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 376/2008, pokud jde o povinnost předložit licenci pro dovoz ethanolu zemědělského 

původu, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2336/2003, kterým se stanoví některá prováděcí 

pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu 

s ethanolem zemědělského původu 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že tyto informace 

jsou rovněž nesmírně užitečné, pokud jde 

o jednání o mezinárodních dohodách a 

antidumpingová šetření; 

B. vzhledem k tomu, že  vysoký objem 

produkce biopaliv v jižních zemích ještě 

více znesnadňuje přístup zemědělců k 

půdě a boj proti hladovění; 

  

Or. en 
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18.5.2015 B8-0440/3 

Pozměňovací návrh  3 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 20. února 2015, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 376/2008, pokud jde o povinnost předložit licenci pro dovoz ethanolu zemědělského 

původu, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2336/2003, kterým se stanoví některá prováděcí 

pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu 

s ethanolem zemědělského původu 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že Eurostat takto 

přesné informace neposkytuje, což 

znamená, že dotčené subjekty, členské 

státy a orgány EU nemají žádný jiný 

způsob, jak mít úplný přehled o situaci na 

trhu; 

C. vzhledem k tomu, že je třeba zachovat 

licenci na ethanol zemědělského původu 

i povinnost vypracovat a zveřejňovat 

bilanci výroby tohoto produktu; 

 

 

  

Or. en 

 

 


