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18.5.2015 B8-0440/1 

Poprawka  1 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 376/2008 w odniesieniu do obowiązku przedstawiania pozwolenia na 

przywóz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego i uchylające rozporządzenie (WE) 

nr 2336/2003 wprowadzające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady 

(WE) nr 670/2003 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego 

pochodzenia rolniczego 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, Ŝe opieranie się na 

danych dotyczących alkoholu etylowego 

pochodzenia rolniczego zapewnia 

przejrzystość oraz wiedzę na temat 

ewolucji rynku, który jest nadal 

niestabilny i musi stawiać czoła silnej 

konkurencji, w szczególności z uwagi na 

import z państw trzecich; 

A. mając na uwadze, Ŝe uprawy 

wykorzystywane do produkcji alkoholu 

etylowego pochodzenia rolniczego zajmują 

tereny niezbędne równieŜ do produkcji 

Ŝywności; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

18.5.2015 B8-0440/2 

Poprawka  2 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 376/2008 w odniesieniu do obowiązku przedstawiania pozwolenia na 

przywóz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego i uchylające rozporządzenie (WE) 

nr 2336/2003 wprowadzające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady 

(WE) nr 670/2003 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego 

pochodzenia rolniczego 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, Ŝe takie informacje 

są niezmiernie przydatne w przypadku 

negocjacji w sprawie porozumień 

międzynarodowych i dochodzeń 

antydumpingowych; 

B. mając na uwadze, Ŝe w krajach 

południowych produkcja agropaliw na 

duŜą skalę dodatkowo utrudnia rolnikom 

dostęp do ziemi i walkę z głodem; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0440/3 

Poprawka  3 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 376/2008 w odniesieniu do obowiązku przedstawiania pozwolenia na 

przywóz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego i uchylające rozporządzenie (WE) 

nr 2336/2003 wprowadzające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady 

(WE) nr 670/2003 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego 

pochodzenia rolniczego 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, Ŝe Eurostat nie 

dostarcza takich precyzyjnych informacji, 

co oznacza, Ŝe podmioty gospodarcze, 

państwa członkowskie i instytucje UE nie 

dysponują alternatywnym sposobem 

pozwalającym na pełny ogląd sytuacji na 

rynku; 

C. mając na uwadze, Ŝe naleŜy utrzymać 

zarówno system pozwoleń na alkohol 

etylowy pochodzenia rolniczego, jak i 

obowiązek sporządzania i publikowania 

bilansu dotyczącego tego produktu; 

Or. en 

 

 


