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18.05.2015 B8-0440/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

o delegovanom nariadení Komisie z 20. februára 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 

376/2008, pokiaľ ide o povinnosť predloženia licencie na dovoz etylalkoholu 

poľnohospodárskeho pôvodu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2336/2003, ktorým sa 

zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa 

ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže monitorovanie údajov 

súvisiacich s etylalkoholom 

poľnohospodárskeho pôvodu zabezpečuje 

transparentnosť a znalosti, pokiaľ ide o 

vývoj trhu, ktorý je naďalej nestabilný a 

čelí silnej konkurencii, najmä pokiaľ ide 

o dovoz z tretích krajín; 

A. keďže na pestovanie plodín určených 

na výrobu etylalkoholu 

poľnohospodárskeho pôvodu sa využíva 

pôda, ktorá je potrebná aj na pestovanie 

potravinárskych plodín; 

 

Or. en 
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18.05.2015 B8-0440/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

o delegovanom nariadení Komisie z 20. februára 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 

376/2008, pokiaľ ide o povinnosť predloženia licencie na dovoz etylalkoholu 

poľnohospodárskeho pôvodu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2336/2003, ktorým sa 

zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa 

ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže takéto informácie sú tiež 

extrémne užitočné, pokiaľ ide o rokovania 

o medzinárodných dohodách a 

antidumpingové vyšetrovania; 

B. keďže vysoký objem výroby biopalív 

ešte sťažuje prístup poľnohospodárov k 

pôde a boj proti hladu v južných 

krajinách; 

Or. en 
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18.05.2015 B8-0440/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

o delegovanom nariadení Komisie z 20. februára 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 

376/2008, pokiaľ ide o povinnosť predloženia licencie na dovoz etylalkoholu 

poľnohospodárskeho pôvodu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2336/2003, ktorým sa 

zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa 

ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže Eurostat neposkytuje takéto 

presné informácie, takže neexistuje 

alternatívny spôsob získavania úplných 

informácií o situácii na trhu pre 

hospodárske subjekty, členské štáty a 

inštitúcie; 

C. keďže treba zachovať licenciu na 

etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu 

a povinnosť vypracúvať a zverejňovať 

bilanciu týkajúcu sa tohto produktu; 

 

 

Or. en 

 
 

 


