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Tarkistus  1 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 muuttaminen siltä osin kuin kyseessä on vaatimus esittää 

maatalousperäisen etyylialkoholin tuontitodistus sekä maatalousperäisen etyylialkoholin 

markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 

yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2336/2003 

kumoamisesta 20. helmikuuta 2015 annettu komission delegoitu asetus 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. toteaa, että maatalousperäiseen 

etyylialkoholiin liittyvien tietojen 

seurannalla varmistetaan markkinoiden 

kehitystä koskeva avoimuus ja tietämys, 

kun markkinat ovat edelleen epävakaat ja 

erityisesti kolmansista maista peräisin 

olevan tuonnin vuoksi niillä vallitsee kova 

kilpailu; 

A. toteaa, että maatalousperäisen 

etyylialkoholin tuotanto valtaa maita, joita 

tarvitaan elintarvikkeiden tuottamiseen; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0440/2 

Tarkistus  2 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 muuttaminen siltä osin kuin kyseessä on vaatimus esittää 

maatalousperäisen etyylialkoholin tuontitodistus sekä maatalousperäisen etyylialkoholin 

markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 

yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2336/2003 

kumoamisesta 20. helmikuuta 2015 annettu komission delegoitu asetus 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että tällaiset tiedot ovat myös 

äärimmäisen hyödyllisiä kansainvälisissä 

sopimusneuvotteluissa ja 

polkumyyntitutkimuksissa; 

B. katsoo, että etelän maissa 

maatalousperäisten polttoaineiden korkea 

tuotannon taso vaikeuttaa entisestään 

viljelijöiden mahdollisuuksia saada maata 

sekä nälän torjuntaa; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 muuttaminen siltä osin kuin kyseessä on vaatimus esittää 

maatalousperäisen etyylialkoholin tuontitodistus sekä maatalousperäisen etyylialkoholin 

markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 

yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2336/2003 

kumoamisesta 20. helmikuuta 2015 annettu komission delegoitu asetus 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. toteaa, että Eurostat ei tuota tällaisia 

tarkkoja tietoja, joten toimijoilla, 

jäsenvaltioilla ja EU:n toimielimillä ei ole 

vaihtoehtoisia menetelmiä saada 

täydellisiä tietoja markkinatilanteesta; 

C. katsoo, että on säilytettävä sekä todistus 

että maatalousperäistä etyylialkoholia 

koskevien tilastojen laatimista ja 

julkaisemista koskevat vaatimukset; 

Or. en 

 

 


