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Amendamentul 1 
Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0440/2015 
Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 20 februarie 2015 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 376/2008 în ceea ce privește obligația de a prezenta o licență pentru 

importul de alcool etilic de origine agricolă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
2336/2003 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 670/2003 al 
Consiliului de stabilire a măsurilor specifice privind piața alcoolului etilic de origine agricolă 

Propunere de rezoluție 
Considerentul A 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât monitorizarea datelor privind 
alcoolul etilic de origine agricolă 
garantează atât transparența, cât și 
cunoașterea evoluției pieței, care este încă 
instabilă și se confruntă cu o puternică 
concurență, în special datorită 
importurilor din țări terțe; 

A. întrucât există terenuri care sunt 
utilizate pentru producția de alcool etilic 
de origine agricolă, în detrimentul 
producției de alimente; 

 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0440/2 

Amendamentul 2 
Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0440/2015 
Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 20 februarie 2015 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 376/2008 în ceea ce privește obligația de a prezenta o licență pentru 
importul de alcool etilic de origine agricolă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
2336/2003 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 670/2003 al 

Consiliului de stabilire a măsurilor specifice privind piața alcoolului etilic de origine agricolă 

Propunere de rezoluție 
Considerentul B 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât astfel de informații sunt, de 
asemenea, extrem de utile în cadrul 
negocierilor de acorduri internaționale și 
al anchetelor antidumping; 

B. întrucât, în țările din sud, nivelurile 
ridicate de producție de biocombustibili 
îngreunează și mai mult accesul țăranilor 
la terenuri și combaterea foametei; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0440/3 

Amendamentul 3 
Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0440/2015 
Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 20 februarie 2015 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 376/2008 în ceea ce privește obligația de a prezenta o licență pentru 
importul de alcool etilic de origine agricolă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
2336/2003 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 670/2003 al 

Consiliului de stabilire a măsurilor specifice privind piața alcoolului etilic de origine agricolă 

Propunere de rezoluție 
Considerentul C 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât Eurostat nu furnizează 
informații atât de precise, ceea ce 
înseamnă că operatorii, statele membre și 
instituțiile europene nu dispun de un alt 
mijloc de a cunoaște în detaliu situația 
pieței, 

C. întrucât trebuie menținute atât licențele 
pentru alcoolul etilic de origine agricolă, 
cât și obligația de a stabili și publica un 
bilanț pentru acest produs, 

 

 

Or. en 

 
 

 


