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Pakeitimas  1 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
d÷l 2015 m. vasario 20 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos 
Reglamento (ES) Nr. 376/2008 nuostatos d÷l reikalavimo pateikti žem÷s ūkio kilm÷s etilo 
alkoholio importo licenciją ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedantis tam 
tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žem÷s ūkio 
kilm÷s etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi su žem÷s ūkio kilm÷s etilo 
alkoholiu susijusių duomenų tolesnis 

nagrin÷jimas užtikrina ir skaidrumą, ir su 

rinkos raida susijusias žinias, kadangi 

rinka vis dar nestabili ir susiduriama su 

didele konkurencija, ypač d÷l importo iš 

trečiųjų šalių; 

A. kadangi pas÷liams žem÷s ūkio kilm÷s 
etilo alkoholio gamybai reikia žem÷s, kuri 
taip pat naudojama pas÷liams maito 

gamybai; 

 

Or. en 
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Pakeitimas  2 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
d÷l 2015 m. vasario 20 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos 
Reglamento (ES) Nr. 376/2008 nuostatos d÷l reikalavimo pateikti žem÷s ūkio kilm÷s etilo 
alkoholio importo licenciją ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedantis tam 
tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žem÷s ūkio 
kilm÷s etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

B konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

B. kadangi tokia informacija itin 
naudinga turint mintyje derybas d÷l 

tarptautinio susitarimo ir tyrimų, 

susijusių su antidempingu; 

B. kadangi pietų šalyse d÷l didel÷s biokuro 
gamybos valstiečiams dar sunkiau tur÷ti 

prieigą prie žem÷s ir kovoti su badu; 

Or. en 
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Pakeitimas  3 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
d÷l 2015 m. vasario 20 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos 
Reglamento (ES) Nr. 376/2008 nuostatos d÷l reikalavimo pateikti žem÷s ūkio kilm÷s etilo 
alkoholio importo licenciją ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedantis tam 
tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žem÷s ūkio 
kilm÷s etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

C konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

C. kadangi Eurostatas neteikia tokios 
tikslios informacijos, o tai reiškia, kad 

veiklos vykdytojai, valstyb÷s nar÷s ir ES 

institucijos neturi kitos galimyb÷s gauti 

išsamios informacijos apie pad÷tį rinkoje; 

C. kadangi reikia išsaugoti žem÷s ūkio 
kilm÷s etilo alkoholio licencijas ir pareigą 

rengti bei skelbti šios gamybos balansą; 

 

 

Or. en 

 
 
 


