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6.3.2013 B7-0080/507 

Ändringsförslag  507 
Werner Langen m.fl. 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en 

samlad marknadsordning) 

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

– 2013/2529(RSP)) 

Förslag till förordning 
Skäl 82a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (82a) Av ekonomiska, sociala och 

miljörelaterade skäl och med hänsyn till 

den fysiska planeringen i 

landbygdsområden med 

vinodlingstradition, och i syfte att gå 

längre än kraven på att upprätthålla 

mångfalden hos, anseendet för och 

kvaliteten hos europeiska vinprodukter, 

bör man fram till slutet av regleringsåret 

2018 upprätthålla det befintliga systemet 

för planteringsrättigheter inom 

vinsektorn. 

 
Från och med regleringsåret 2019 bör ett 

system för beviljande av tillstånd för 

planteringsrättigheter inrättas, och det 

bör grunda sig på slutsatserna från 

högnivågruppen för 

planteringsrättigheter, vilken tillsattes av 

kommissionen i april 2012. Ett sådant 

system ska vara tillämpligt på alla 

kategorier av viner, och det ska förvaltas 

av medlemsstaterna i enlighet med 

rekommendationer från erkända och 

representativa yrkesorganisationer inom 

sektorn.  

 En viktig del av systemet utgörs av en 

skyddsmekanism på EU-nivå med hjälp av 

vilken årliga procentandelar kan 

fastställas för nya godkända 
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planteringsrättigheter för varje kategori 

av viner, på grundval av en objektiv och 

icke-diskriminerande uppsättning 

kriterier. Vid denna process har 

medlemsstaterna möjlighet att fastställa 

en lägre nationell eller regional nivå. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/508 

Ändringsförslag  508 
Werner Langen m.fl. 
 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0080/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en 

samlad marknadsordning) 

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

– 2013/2529(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 103a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  Artikel 103a 

 Varaktighet 

 Detta underavsnitt ska tillämpas till och 

med utgången av regleringsåret 2018. 

Or. en 

 

 

 


