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Ændringsforslag  1 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

om Kommissionens delegerede forordning af 20. februar 2015 om ændring af forordning (EF) 

nr. 376/2008 for så vidt angår forpligtelsen til at fremlægge importlicens for landbrugsethanol 

og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2336/2003 om visse gennemførelsesbestemmelser til 

Rådets forordning (EF) nr. 670/2003 om specifikke foranstaltninger vedrørende 

landbrugsethanolmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt A 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at opfølgningen af 

oplysninger om landbrugsethanol sikrer 

både gennemsigtighed og viden angående 

udviklingen af markedet, som stadig er 

ustabil, og som står over for en stærk 

konkurrence, især på grund af import fra 

tredjelande; 

A. der henviser til, at der til produktion af 

landbrugsethanol anvendes landbrugsjord, 

som der også er behov for til produktion 

af fødevarer; 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

om Kommissionens delegerede forordning af 20. februar 2015 om ændring af forordning (EF) 

nr. 376/2008 for så vidt angår forpligtelsen til at fremlægge importlicens for landbrugsethanol 

og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2336/2003 om visse gennemførelsesbestemmelser til 

Rådets forordning (EF) nr. 670/2003 om specifikke foranstaltninger vedrørende 

landbrugsethanolmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt B 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at sådanne oplysninger 

også er yderst nyttige i forbindelse med 

forhandlinger om internationale aftaler 

og antidumpingundersøgelser; 

B. der henviser til, at den omfattende 

produktion af biobrændstoffer i de sydlige 

lande yderligere vanskeliggør 

landbrugernes adgang til jord og kampen 

mod sulten; 

Or. en 



 

AM\1061758DA.doc  PE555.215v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

18.5.2015 B8-0440/3 

Ændringsforslag  3 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

om Kommissionens delegerede forordning af 20. februar 2015 om ændring af forordning (EF) 

nr. 376/2008 for så vidt angår forpligtelsen til at fremlægge importlicens for landbrugsethanol 

og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2336/2003 om visse gennemførelsesbestemmelser til 

Rådets forordning (EF) nr. 670/2003 om specifikke foranstaltninger vedrørende 

landbrugsethanolmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt C 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

C. der henviser til, at Eurostat ikke giver 

sådanne præcise oplysninger, hvorfor 

operatørerne, medlemsstaterne og EU-

institutionerne ikke har nogen andre 

muligheder for at få fuldt kendskab til 

markedssituationen; 

C. der henviser til, at såvel licensen for 

landbrugsethanol som forpligtelsen til at 

opstille og offentliggøre en opgørelse for 

landbrugsethanol skal opretholdes; 

 

 

Or. en 

 
 

 


