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Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0080/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en 

fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

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

– 2013/2529(RSP)) 

Forslag til forordning 

Betragtning 82 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (82a) Af økonomiske, sociale og 

miljømæssige årsager og i lyset af den 

regionale planlægningspolitik i 

landdistrikter med en lang 

vindyrkningstradition, og idet der tænkes 

videre end til behovet for at bevare 

europæiske vinprodukters mangfoldighed, 

anseelse og kvalitet, bør den nuværende 

ordning for plantningsrettigheder i 

vinsektoren opretholdes indtil udgangen 

af produktionsåret 2018. 

 
Fra produktionsåret 2019 og frem bør der 

indføres en ordning med tilladelser til 

plantninger, som bør baseres på 

konklusionerne fra den højniveaugruppe 

om plantningsrettigheder, som 

Kommissionen nedsatte i april 2012. En 

sådan ordning bør finde anvendelse på 

alle kategorier af vinstokke og forvaltes af 

medlemsstaterne i overensstemmelse med 

henstillinger fra anerkendte og 

repræsentative erhvervsorganisationer i 

sektoren.  

 
En vigtig del af en sådan ordning bør 

være en beskyttelsesmekanisme på EU-

plan, som indebærer fastsættelse af en 

årlig procentdel for tilladte nyplantninger 

for hver kategori af vinstokke, og som er 

baseret på objektive og 
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ikkediskriminerende kriterier. Inden for 

rammerne af denne proces bør 

medlemsstaterne kunne fastsætte et lavere 

nationalt eller regionalt niveau. 

Or. en 
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Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0080/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en 

fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 
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Forslag til forordning 

Artikel 103 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  Artikel 103a 

 
Varighed 

 
Denne underafdeling finder anvendelse 

indtil udgangen af produktionsåret 2018. 

Or. en 

 

 

 


