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Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 82 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (82α) Τόσο για λόγους οικονοµικούς, 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όσο 
και για λόγους χωροταξίας του 
περιβάλλοντος στις αγροτικές περιοχές µε 
παράδοση οινοπαραγωγής και πέραν των 
απαιτήσεων διατήρησης του ελέγχου, της 
ποικιλοµορφίας, της φήµης και της 
ποιότητας των ευρωπαϊκών 
αµπελοοινικών προϊόντων, το σηµερινό 
σύστηµα δικαιωµάτων φύτευσης στον 
αµπελοοινικό τοµέα θα πρέπει να 
διατηρηθεί έως το τέλος του έτους 
εµπορίας 2018. 

 
Από το έτος εµπορίας 2019 και µετά 
πρέπει να θεσπισθεί σύστηµα «αδειών» 
για δικαιώµατα φύτευσης και να 
βασίζεται στα συµπεράσµατα της οµάδας 
υψηλού επιπέδου για δικαιώµατα 
φύτευσης, η οποία συστήθηκε από την 
Επιτροπή της ΕΕ τον Απρίλιο του 2012. 
Το σύστηµα αυτό θα ισχύει για όλες τις 
κατηγορίες οίνου και θα τελεί υπό τη 
διαχείριση των κρατών µελών σύµφωνα 
µε συστάσεις που προέρχονται από 
αναγνωρισµένες και αντιπροσωπευτικές 
επαγγελµατικές οργανώσεις του τοµέα. 

 
Ουσιαστικό µέρος αυτού του συστήµατος 
είναι ένας µηχανισµός διασφάλισης σε 
επίπεδο ΕΕ που καθορίζει ετήσιο 
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ποσοστό για εγκεκριµένα νέα δικαιώµατα 
φύτευσης για κάθε κατηγορία οίνου, µε 
βάση κατάλογο αντικειµενικών κριτηρίων 
που δεν εισάγουν διακρίσεις. Στη 
διεργασία αυτή τα κράτη µέλη έχουν τη 
δυνατότητα να ορίζουν χαµηλότερο 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

Or. en 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Άρθρο 103α 

 
∆ιάρκεια ισχύος 

 
Το παρόν υποτµήµα ισχύει έως το τέλος 
του έτους εµπορίας 2018. 
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