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Τροπολογία  1 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

σχετικά µε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2015 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 όσον αφορά την υποχρέωση 

προσκόµισης πιστοποιητικού για τις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης 

και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 για καθορισµό ορισµένων 

λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συµβουλίου για τη 

θέσπιση ειδικών µέτρων σχετικά µε την αγορά στον τοµέα της αιθυλικής αλκοόλης 

γεωργικής προέλευσης 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
παρακολούθηση των δεδοµένων που 
σχετίζονται µε την αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης παρέχει διαφάνεια, 
αλλά και γνώση σχετικά µε την ανάπτυξη 
της αγοράς, η οποία εξακολουθεί να είναι 
ασταθής και να αντιµετωπίζει ισχυρό 
ανταγωνισµό, ιδίως λόγω των εισαγωγών 
από τρίτες χώρες· 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι για την 
παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής 
προέλευσης χρησιµοποιούνται εδάφη που 
είναι απαραίτητα για την παραγωγή 
τροφίµων· 
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Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

σχετικά µε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2015 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 όσον αφορά την υποχρέωση 

προσκόµισης πιστοποιητικού για τις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης 

και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 για καθορισµό ορισµένων 

λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συµβουλίου για τη 

θέσπιση ειδικών µέτρων σχετικά µε την αγορά στον τοµέα της αιθυλικής αλκοόλης 

γεωργικής προέλευσης 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Β 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

B. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες 
αυτές είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και για 
τις διαπραγµατεύσεις διεθνών 
συµφωνιών, καθώς και για τις έρευνες 
αντιντάµπινγκ· 

B. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις χώρες του 
Νότου, ο µεγάλoς βαθµός παραγωγής 
αγροκαυσίµων δυσχεραίνει ακόµη 
περισσότερο την πρόσβαση των αγροτών 
σε καλλιεργήσιµη γη και την 
καταπολέµηση της πείνας· 
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Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 
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Πρόταση ψηφίσµατος B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

σχετικά µε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2015 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 όσον αφορά την υποχρέωση 

προσκόµισης πιστοποιητικού για τις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης 

και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 για καθορισµό ορισµένων 

λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συµβουλίου για τη 

θέσπιση ειδικών µέτρων σχετικά µε την αγορά στον τοµέα της αιθυλικής αλκοόλης 

γεωργικής προέλευσης 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Eurostat δεν 
παρέχει ακριβείς πληροφορίες επί του 
θέµατος, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει 
εναλλακτική δυνατότητα για τους 
οικονοµικούς φορείς, τα κράτη µέλη και 
τα όργανα της ΕΕ να ενηµερωθούν 
πλήρως σχετικά µε την κατάσταση στην 
αγορά· 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
διατηρηθεί η υποχρέωση προσκόµισης 
πιστοποιητικού για την αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης καθώς και 
κατάρτισης και δηµοσίευσης ισολογισµού 
για το προϊόν αυτό· 
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