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18.5.2015 B8-0440/1 

Amendement  1 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

De gedelegeerde verordening van de Commissie van 20 februari 2015 tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 376/2008 ten aanzien van de verplichting tot het overleggen van een 

certificaat voor de invoer van ethylalcohol uit landbouwproducten en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 2336/2003 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van 

Verordening (EG) nr. 670/2003 van de Raad tot vaststelling van specifieke maatregelen 

betreffende de markt voor ethylalcohol uit landbouwproducten 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat follow-up van 

gegevens in verband met ethylalcohol uit 

landbouwproducten zorgt voor 

transparantie en kennis met betrekking tot 

de evolutie van de markt, die nog 

onstabiel is en onderhevig is aan sterke 

concurrentie, in het bijzonder vanwege 

invoer vanuit derde landen; 

A. overwegende dat voor de productie van 

ethylalcohol uit landbouwproducten beslag 

wordt gelegd op grond die nodig is voor de 

voedselproductie; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0440/2 

Amendement  2 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

De gedelegeerde verordening van de Commissie van 20 februari 2015 tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 376/2008 ten aanzien van de verplichting tot het overleggen van een 

certificaat voor de invoer van ethylalcohol uit landbouwproducten en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 2336/2003 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van 

Verordening (EG) nr. 670/2003 van de Raad tot vaststelling van specifieke maatregelen 

betreffende de markt voor ethylalcohol uit landbouwproducten 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat deze informatie ook 

uitzonderlijk nuttig is voor 

onderhandelingen over internationale 

overeenkomsten en 

antidumpingonderzoeken; 

B. overwegende dat boeren door de 

grootschalige aanplantingen voor 

biobrandstoffen in de zuidelijke landen 

nog moeilijker toegang krijgen tot land en 

de bestrijding van honger evenmin wordt 

bevorderd; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

18.5.2015 B8-0440/3 

Amendement  3 

Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0440/2015 

Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

De gedelegeerde verordening van de Commissie van 20 februari 2015 tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 376/2008 ten aanzien van de verplichting tot het overleggen van een 

certificaat voor de invoer van ethylalcohol uit landbouwproducten en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 2336/2003 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van 

Verordening (EG) nr. 670/2003 van de Raad tot vaststelling van specifieke maatregelen 

betreffende de markt voor ethylalcohol uit landbouwproducten 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat Eurostat deze precieze 

informatie niet verstrekt, waardoor 

exploitanten, lidstaten en EU-instellingen 

zich niet op een andere manier volledig op 

de hoogte kunnen stellen van de 

marktsituatie; 

C. overwegende dat zowel het certificaat 

als de verplichte opstelling en 

bekendmaking van een balans voor 

ethylalcohol uit landbouwproducten 

behouden moeten worden; 

Or. en 

 

 


