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18.5.2015 B8-0440/1 

Ändringsförslag  1 
Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0440/2015 
Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 
för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Kommissionens delegerade förordning av den 20 februari 2015 om ändring av förordning 

(EG) nr 376/2008 vad gäller skyldigheten att uppvisa en licens för import av etanol som 

framställts av jordbruksprodukter och om upphävande av förordning (EG) nr 2336/2003 om 

vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av 

särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter 

Förslag till resolution 
Skäl A 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Uppföljningen av uppgifter om etanol 

som framställts av jordbruksprodukter 

garanterar både öppenhet och kunskap 

om utvecklingen av marknaden, som 

fortfarande är instabil och möter hård 

konkurrens, särskilt på grund av import 

från länder utanför EU. 

A. För produktionen av etanol som 

framställts av jordbruksprodukter 

används jordbruksmark som även behövs 

för produktionen av livsmedelsgrödor. 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0440/2 

Ändringsförslag  2 
Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0440/2015 
Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 
för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Kommissionens delegerade förordning av den 20 februari 2015 om ändring av förordning 

(EG) nr 376/2008 vad gäller skyldigheten att uppvisa en licens för import av etanol som 

framställts av jordbruksprodukter och om upphävande av förordning (EG) nr 2336/2003 om 

vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av 

särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter 

Förslag till resolution 
Skäl B 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Sådana uppgifter är också ytterst 

användbara i samband med 

förhandlingar om internationella avtal 

och antidumpningsundersökningar. 

B. Den höga produktionsnivån av 

biodrivmedel i sydliga länder gör 

jordbrukarnas tillgång till mark och 

kampen mot hunger ännu svårare. 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0440/3 

Ändringsförslag  3 
Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0440/2015 
Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 
för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Kommissionens delegerade förordning av den 20 februari 2015 om ändring av förordning 

(EG) nr 376/2008 vad gäller skyldigheten att uppvisa en licens för import av etanol som 

framställts av jordbruksprodukter och om upphävande av förordning (EG) nr 2336/2003 om 

vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av 

särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter 

Förslag till resolution 
Skäl C 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Eurostat tillhandahåller inte lika 

exakta uppgifter, vilket innebär att det 

inte finns något annat sätt för aktörer, 

medlemsstater och EU-institutioner att få 

fullständig kunskap om 

marknadssituationen. 

C. Licensen för etanol som framställts av 

jordbruksprodukter och skyldigheten att 

upprätta och offentliggöra en 

balansräkning för denna produkt måste 

bibehållas. 

Or. en 

 

 


