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6.3.2013 B7-0080/507 

Изменение  507 

Werner Langen и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно обща организация на пазарите на селскостопански продукти (Общ 

регламент за ООП)  

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 82 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (82a) Поради икономически, социални 

и екологически причини и 

едновременно с това поради причини, 

свързани с планирането на 

земеползването в селските райони 

според лозаро-винарските традиции, 

и за да се надхвърлят изискванията за 

поддържане на контрола, 

разнообразието, престижа и 

качеството на европейските лозаро-

винарски продукти, настоящата 

система на права на засаждане в 

лозаро-винарския сектор следва да се 

запази до края на пазарната 2018 

година. 

 
От пазарната 2019 година нататък 

следва да се установи система на 

„разрешения“ за права на засаждане, 

която да се основава на заключенията 

на групата на високо равнище по 

въпросите на правата на засаждане, 

учредена от Европейската комисия 

през април 2012 г. Такава система е 

приложима за всички категории вина 

и се управлява от държавите членки в 

съответствие с препоръки на 

признати и представителни 

професионални организации от 
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сектора. 

 
Съществена част от тази система е 

защитният механизъм на равнището 

на ЕС, определящ годишен процент 

разрешени нови права на засаждане за 

всяка категория вино въз основа на 

набор от обективни и 

недискриминационни критерии. При 

този процес държавите членки имат 

възможност да определят по-ниско 

национално или регионално ниво. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/508 

Изменение  508 

Werner Langen и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно обща организация на пазарите на селскостопански продукти (Общ 

регламент за ООП) . 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 103 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  Член 103а 

 
Срок на действие 

 
Настоящият подраздел се прилага до 

края на пазарната 2018 година. 

Or. en 

 

 

 


