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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.5.2015 B8-0440/1 

Módosítás  1 
Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0440/2015 
Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 
a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében 

a 376/2008/EK rendeletnek a mezıgazdasági eredető etil-alkohol behozatalára vonatkozó 

engedélybemutatási kötelezettség tekintetében történı módosításáról, valamint a 

mezıgazdasági eredető etil-alkohol piacával kapcsolatos egyedi intézkedések 

megállapításáról szóló 670/2003/EK tanácsi rendelet egyes részletes alkalmazási szabályainak 

bevezetésérıl szóló 2336/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló, 2015. február 

20-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletrıl 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
A preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A. mivel a mezıgazdasági eredető etil-

alkohollal kapcsolatos adatok nyomon 

követése biztosítja mind az átláthatóságot, 

mind a még mindig instabil, különösen a 

harmadik országokból származó behozatal 

miatt erıs versennyel megküzdeni 

kényszerülı piac fejlıdésével kapcsolatos 

ismereteket; 

A. mivel a mezıgazdasági eredető etil-

alkohol elıállítása olyan földterületeken 

zajlik, amelyek az élelmiszer-termeléshez 

is szükségesek; 

 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0440/2 

Módosítás  2 
Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0440/2015 
Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 
a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében 

a 376/2008/EK rendeletnek a mezıgazdasági eredető etil-alkohol behozatalára vonatkozó 

engedélybemutatási kötelezettség tekintetében történı módosításáról, valamint a 

mezıgazdasági eredető etil-alkohol piacával kapcsolatos egyedi intézkedések 

megállapításáról szóló 670/2003/EK tanácsi rendelet egyes részletes alkalmazási szabályainak 

bevezetésérıl szóló 2336/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló, 2015. február 

20-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletrıl 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
B preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

B. mivel ez az információ rendkívül 

hasznos a nemzetközi megállapodásokról 

folytatott tárgyalások és a dömpingellenes 

vizsgálatok során is; 

B. mivel a déli országokban a nagyarányú 

biotüzelıanyag-elıállítás miatt a 

gazdálkodók egyre nehezebben férnek 

hozzá a földhöz, és egyre nehezebb a 

küzdelem az éhezés ellen; 

 

Or. en 
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Módosítás  3 
Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0440/2015 
Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 
a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében 

a 376/2008/EK rendeletnek a mezıgazdasági eredető etil-alkohol behozatalára vonatkozó 

engedélybemutatási kötelezettség tekintetében történı módosításáról, valamint a 

mezıgazdasági eredető etil-alkohol piacával kapcsolatos egyedi intézkedések 

megállapításáról szóló 670/2003/EK tanácsi rendelet egyes részletes alkalmazási szabályainak 

bevezetésérıl szóló 2336/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló, 2015. február 

20-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletrıl 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
C preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

C. mivel az Eurostat nem bocsát 

rendelkezésre ilyen pontos információt, 

ami azt jelenti, hogy a piaci szereplık, a 

tagállamok és az uniós intézmények 

számára nincs más lehetıség a piaci 

helyzetrıl való teljes körő tájékozódásra; 

C. mivel a mezıgazdasági eredető etil-

alkohol esetében fenn kell tartani a 

tanúsítási rendszert, valamint a 

mérlegkészítési és -közzétételi 

kötelezettséget is; 

 

 

Or. en 

 
 

 


