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18.5.2015 B8-0440/1 

Predlog spremembe  1 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

o delegirani uredbi Komisije z dne 20. februarja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008, 

kar zadeva obveznost predložitve dovoljenja za uvoz etanola kmetijskega porekla, in 

razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2336/2003 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta 

(ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker nadaljnji ukrepi glede podatkov v 

zvezi z etanolom kmetijskega porekla 

zagotavljajo preglednost in znanje glede 

razvoja trga, ki je še vedno nestabilen in 

se sooča z močno konkurenco, zlasti 

zaradi uvoza iz tretjih držav; 

A. ker kmetijske rastline za proizvodnjo 

etanola kmetijskega porekla uporabljajo 

zemljo, ki je potrebna tudi za gojenje 

poljščin, ki se uporabljajo za prehrano; 

 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

18.5.2015 B8-0440/2 

Predlog spremembe  2 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

o delegirani uredbi Komisije z dne 20. februarja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008, 

kar zadeva obveznost predložitve dovoljenja za uvoz etanola kmetijskega porekla, in 

razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2336/2003 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta 

(ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker so takšne informacije tudi zelo 

uporabne pri pogajanjih o mednarodnih 

sporazumih in protidampinških 

preiskavah; 

B. ker je v južnih državah dostop kmetov 

do zemlje in boj proti lakoti zaradi visoke 

stopnje proizvodnje biogoriv še bolj 

otežen; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

18.5.2015 B8-0440/3 

Predlog spremembe  3 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

o delegirani uredbi Komisije z dne 20. februarja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008, 

kar zadeva obveznost predložitve dovoljenja za uvoz etanola kmetijskega porekla, in 

razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2336/2003 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta 

(ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker Eurostat ne zagotavlja tako 

natančnih podatkov, kar pomeni, da 

izvajalci dejavnosti, države članice in 

institucije EU nimajo na voljo drugega 

načina, preko katerega bi se popolnoma 

zavedali razmer na trgu; 

C. ker je treba ohraniti licence za etanol 

kmetijskega porekla ter obveznost 

priprave in objave bilance stanja za ta 

proizvod; 

 

Or. en 

 

 


