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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.5.2015 B8-0440/1 

Muudatusettepanek  1 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 
komisjoni 20. veebruari 2015. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 376/2008 seoses põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi impordilitsentsi 
esitamise kohustusega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2336/2003, millega 
kehtestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 670/2003 
kohaldamiseks, milles sätestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu 
käsitlevad erimeetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et põllumajandusliku 
päritoluga etüülalkoholiga seotud andmete 
jälgimine tagab nii läbipaistvuse kui ka 

teadmised selle kohta, kuidas areneb 

asjaomane turg, mis on endiselt 

ebastabiilne ja kus valitseb tugev 

konkurents, eriti seoses impordiga 

kolmandatest riikidest; 

A. arvestades, et põllumajandusliku 
päritoluga etüülalkoholi tootmiseks 
kasutatavate põllukultuuridega 

kasutatakse maad, mida on samuti vaja 

toiduks kasutatavate kultuuride 

tootmiseks; 
 

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
18.5.2015 B8-0440/2 

Muudatusettepanek  2 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 
komisjoni 20. veebruari 2015. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 376/2008 seoses põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi impordilitsentsi 
esitamise kohustusega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2336/2003, millega 
kehtestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 670/2003 
kohaldamiseks, milles sätestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu 
käsitlevad erimeetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et selline teave on äärmiselt 
kasulik ka rahvusvaheliste lepingute 

alaste läbirääkimiste ja dumpinguvastaste 

uurimiste seisukohast; 

B. arvestades, et lõunapoolsetes riikides 
muudab ulatuslik biokütuste tootmine 

põllumajandustootjate jaoks juurdepääsu 

maa kasutamisele ja võitluse nälja vastu 

veelgi keerulisemaks; 
 

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 
komisjoni 20. veebruari 2015. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 376/2008 seoses põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi impordilitsentsi 
esitamise kohustusega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2336/2003, millega 
kehtestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 670/2003 
kohaldamiseks, milles sätestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu 
käsitlevad erimeetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

C. arvestades, et Eurostat nii täpset teavet 
ei anna, mis tähendab, et ettevõtjatel, 

liikmesriikidel ja ELi institutsioonidel ei 

ole turul valitseva olukorra täielikuks 

tundmiseks muud võimalust; 

C. arvestades, et põllumajandusliku 
päritoluga etüülalkoholi litsentsist ning 

kohustusest koostada ja avaldada bilanss 

selle toote kohta tuleb kinni pidada; 

 

 

Or. en 

 
 

 


