
 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

18.5.2015 B8-0440/1 

Emenda  1 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0440/2015 
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f'isem il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-IŜvilupp Rurali 

dwar ir-Regolament delegat tal-Kummissjoni tal-20 ta' Frar 2015 li jemenda r-Regolament 

(KE) Nru 376/2008 fir-rigward tal-obbligu li titressaq liëenzja għall-importazzjonijiet tal-

etanol ta' oriāini agrikola u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 2336/2003 li jintroduëi regoli 

dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 670/2003 li jippreskrivi 

miŜuri speëifiëi rigward is-suq fl-etil-alkol [etanol] ta' oriāini agrikola 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa A 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

A. billi s-segwitu tad-data relatata mal-

etanol ta' oriāini agrikola jiŜgura kemm 

it-trasparenza kif ukoll l-għarfien rigward 

l-evoluzzjoni tas-suq, li għadu instabbli u 

li qed jiffaëëja kompetizzjoni qawwija, 

b'mod partikolari minħabba l-

importazzjonijiet minn pajjiŜi terzi; 

A. billi l-għelejjel għall-produzzjoni tal-

etanol ta' oriāini agrikola juŜaw art li hija 

meħtieāa wkoll għall-produzzjoni ta' 

għelejjel tal-ikel; 
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Premessa B 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

B. billi tali informazzjoni hija wkoll utli 

għall-aħħar fejn jidħlu negozjati għal 

ftehimiet internazzjonali u 

investigazzjonijiet antidumping; 

B. billi fil-pajjiŜi tan-Nofsinhar, il-livell 

għoli ta' produzzjoni ta' bijokarburanti 

jagħmilha dejjem aktar iebsa sabiex il-

bdiewa jkollhom aëëess għall-art u sabiex 

il-āuħ jiāi miāāieled; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

C. billi l-Eurostat ma jipprovdix tali 

informazzjoni preëiŜa, u dan ifisser li 

m'hemm l-ebda mod alternattiv kif l-

operaturi, l-Istati Membri u l-

istituzzjonijiet tal-UE jistgħu jkunu konxji 

għalkollox dwar is-sitwazzjoni tas-suq; 

C. billi l-liëenzja għall-etanol ta' oriāini 

agrikola u l-obbligu li titfassal u tiāu 

ppubblikata karta tal-bilanë għal dan il-

prodott iridu jinŜammu; 

 

 

Or. en 

 
 

 


