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6.3.2013 B7-0080/507 

Predlog spremembe  507 
Werner Langen in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov 

kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) 

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

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 82 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (82a) Iz razlogov, ki so hkrati 
gospodarske, družbene in okoljske narave, 
in zaradi prostorskega načrtovanja v 
podeželskih območjih z vinogradniško 
tradicijo, ter dodatno k zahtevam za 
ohranjanje preverjanja, raznolikosti, 
prepoznavnosti in kakovosti evropskih 
vinskih izdelkov, bi bilo treba sedanji 
sistem pravic do zasaditve v vinskem 
sektorju ohraniti do konca tržnega 
leta 2018. 

 
Od tržnega leta 2019 dalje bi bilo treba 
vzpostaviti sistem „dovoljenj“ za pravice 
do zasaditve, ki bi moral temeljiti na 
ugotovitvah skupine na visoki ravni za 
pravice do zasaditve, ki jo je vzpostavila 
Komisija aprila 2012. Tak sistem se 
uporablja za vse kategorije vina in ga 
upravljajo države članice v skladu s 
priporočili priznanih in reprezentativnih 
strokovnih organizacij iz tega sektorja. 

 
Bistveni del tega sistema je varnostni 
mehanizem na ravni EU za določitev 
letnega odstotnega deleža za odobrene 
pravice do nove zasaditve za vsako 
kategorijo vin na podlagi sklopa 
objektivnih in nediskriminacijskih meril. 
Države članice imajo v tem procesu 
možnost določiti nižjo nacionalno ali 
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regionalno raven. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/508 

Predlog spremembe  508 
Werner Langen in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov 

kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) 

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

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 103 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  Člen 103a 

 
Trajanje 

 
Ta pododdelek se uporablja do konca 
tržnega leta 2018. 

Or. en 

 

 


