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6.3.2013 B7-0080/507 

Amendamentul 507 

Werner Langen și alții 

- 
 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 

privind OCP unică) 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 

Considerentul 82 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (82a) Din motive economice, sociale, de 
mediu și de amenajare a teritoriului în 
zonele rurale cu tradiție viticolă și în 
afară de cerințele de menținere a 
diversității, a prestigiului și a calității 
produselor vitivinicole europene, sistemul 
actual al drepturilor de plantare în 
sectorul viticol ar trebui menținut până la 
sfârșitul anului de comercializare 2018. 

 
Începând cu anul de comercializare 2019, 
ar trebui introdus un sistem de 
„autorizații” pentru drepturile de 
plantare, care să se bazeze pe concluziile 
grupului la nivel înalt pentru drepturile 
de plantare, instituit de Comisia 
Europeană în aprilie 2012. Un astfel de 
sistem se aplică tuturor categoriilor de vin 
și este gestionat de statele membre în 
conformitate cu recomandările 
organizațiilor profesionale recunoscute și 
reprezentative din sector. 

 
O parte esențială a acestui sistem o 
reprezintă un mecanism de salvgardare la 
nivelul UE care să fixeze procentul anual 
al noilor drepturi de plantare autorizate 
pentru fiecare categorie de vin, pe baza 
unui catalog de criterii nediscriminatorii 
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și obiective. În cadrul acestui proces, 
statele membre au posibilitatea de a stabili 
un nivel național sau regional mai scăzut. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/508 

Amendamentul 508 

Werner Langen și alții 
 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 

privind OCP unică) 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 103 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Articolul 103a 

 
Durată 

 
Prezenta subsecțiune se aplică până la 
sfârșitul anului de comercializare 2018. 

Or. en 

 

 
 


