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Grozījums Nr.  1 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
par Komisijas 2015. gada 20. februāra deleăēto regulu, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 376/2008 attiecībā uz pienākumu uzrādīt licenci, importējot lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu, un atceĜ Regulu (EK) Nr. 2336/2003, ar ko ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai 
piemērotu Padomes Regula (EK) Nr. 670/2003, ar ko nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta tirgu 

Rezolūcijas priekšlikums 

A. apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. tā kā ar lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu saistīto datu izpēte nodrošina 
gan pārredzamību, gan zināšanas tirgus 
novērtēšanai, bet šis tirgus joprojām ir 
nestabils un konkurence tajā ir spraiga, jo 
īpaši Ħemot vērā importu no trešām 
valstīm; 

A. tā kā lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirta ražošanai tiek izmantotas zemes 
platības, kas nepieciešamas arī pārtikas 
kultūraugu audzēšanai; 

 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
par Komisijas 2015. gada 20. februāra deleăēto regulu, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 376/2008 attiecībā uz pienākumu uzrādīt licenci, importējot lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu, un atceĜ Regulu (EK) Nr. 2336/2003, ar ko ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai 
piemērotu Padomes Regula (EK) Nr. 670/2003, ar ko nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta tirgu 

Rezolūcijas priekšlikums 

B. apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā šāda informācija ir arī ārkārtīgi 
noderīga sarunās par starptautiskiem 
nolīgumiem un izmeklēšanās dempinga 
novēršanai; 

B. tā kā dienvidu valstīs biodegvielas 
intensīvās ražošanas dēĜ lauksaimniekiem 
ir aizvien grūtāk piekĜūt zemes platībām 
un cīĦa pret badu kĜūst aizvien 
sarežăītāka; 

Or. en 
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Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
par Komisijas 2015. gada 20. februāra deleăēto regulu, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 376/2008 attiecībā uz pienākumu uzrādīt licenci, importējot lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu, un atceĜ Regulu (EK) Nr. 2336/2003, ar ko ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai 
piemērotu Padomes Regula (EK) Nr. 670/2003, ar ko nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta tirgu 

Rezolūcijas priekšlikums 

C. apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

C. tā kā Eurostat nenodrošina šādu 
precīzu informāciju un tas nozīmē, ka 
uzĦēmējiem, dalībvalstīm un ES iestādēm 
nav pieejami alternatīvi veidi, kā iegūt 
pilnīgu izpratni par tirgus situāciju, 

C. tā kā ir jāpatur spēkā prasība par 
licenci lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirta ražošanai, kā arī prasība 
izstrādāt un publicēt bilanci attiecībā uz 
šo produktu; 

 

 

Or. en 


