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6.3.2013 B7-0080/507 

Poprawka  507 

Werner Langen i inni 

 

Mandat dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych B7-0080/2013 

w postaci poprawek ustawodawczych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych („rozporządzenie 

o jednolitej wspólnej organizacji rynków”) 

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

2013/2529(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 82 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (82a) Z przyczyn gospodarczych, 

społecznych i dotyczących ochrony 

środowiska oraz mając na uwadze politykę 

zagospodarowania przestrzennego 

obszarów wiejskich o tradycji winiarskiej, 

wykraczając poza wymogi utrzymania 

róŜnorodności, prestiŜu i jakości 

europejskich produktów sektora wina, 

naleŜy utrzymać obecny system praw do 

sadzenia w sektorze wina co najmniej do 

końca roku gospodarczego 2018. 

 
Począwszy od roku gospodarczego 2019 

naleŜy wprowadzić system zezwoleń w 

zakresie praw do sadzenia, który powinien 

opierać się na wnioskach grupy wysokiego 

szczebla ds. praw do sadzenia powołanej 

przez Komisję Europejską w kwietniu 

2012 r. System ten ma zastosowanie do 

wszystkich kategorii wina i jest zarządzany 

przez państwa członkowskie zgodnie z 

zaleceniami uznanych i 

przedstawicielskich organizacji 

zawodowych. 

 Podstawowym elementem tego systemu 

jest mechanizm ochronny na poziomie 

UE, który ustala roczny procent 

zatwierdzonych praw do nowego sadzenia 



 

AM\929559PL.doc  PE503.601v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

dla kaŜdej kategorii wina, w oparciu o 

katalog obiektywnych i 

niedyskryminacyjnych kryteriów. W 

ramach tego procesu państwa 

członkowskie mają moŜliwość ustalenia 

niŜszego poziomu na szczeblu krajowym 

lub regionalnym. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/508 

Poprawka  508 

Werner Langen and others 

 

Mandat dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych B7-0080/2013 

w postaci poprawek ustawodawczych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych („rozporządzenie 

o jednolitej wspólnej organizacji rynków”) 

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

2013/2529(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 103 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 103a 

 
Czas stosowania 

 
Przepisy niniejszej podsekcji mają 

zastosowanie do końca roku 

gospodarczego 2018. 

Or. en 

 

 


