
VERORDENING (EU) Nr. 1028/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 25 oktober 2012 

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de bedrijfstoeslagregeling en de 
steun voor wijnbouwers betreft 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, en met name artikel 42, eerste alinea, en artikel 43, lid 2, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan 
de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité ( 1 ), 

Gezien het advies van het Comité van de Regio's ( 2 ), 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure ( 3 ), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Artikel 103 sexdecies van Verordening (EG) nr. 
1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende 
een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmark
ten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouw
producten („integrale-GMO-verordening”) ( 4 ) biedt de lid
staten de mogelijkheid om in het kader van de bedrijfs
toeslagregeling ontkoppelde steun te verlenen aan wijn
bouwers. Verscheidene lidstaten hebben van deze speci
fieke steunmaatregel gebruikgemaakt. 

(2) Dat lidstaten overdrachten van de steunprogramma's naar 
de bedrijfstoeslagregeling eens per jaar mogen wijzigen, 
en dat steunprogramma's een looptijd van vijf jaar heb
ben terwijl toeslagrechten die tot rechtstreekse betalingen 
leiden voor onbepaalde duur worden toegekend, heeft 
evenwel geleid tot administratieve en budgettaire lasten. 

(3) Om het beheer van deze specifieke steunmaatregel te 
vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat deze strookt 
met de doelstellingen van de voorschriften inzake recht
streekse steunregelingen voor landbouwers, is het pas
send de maatregel om te zetten in de mogelijkheid 
voor de lidstaten om de aan de steunprogramma's in 
de wijnbouwsector toegewezen fondsen definitief te ver
lagen en tegelijkertijd de nationale maxima voor recht
streekse betalingen te verhogen. 

(4) Het is passend de lidstaten toe te staan de in artikel 103 
sexdecies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 voorziene 
steun te blijven toepassen voor 2014. 

(5) Verordening (EG) nr. 1234/2007 dient derhalve dien
overeenkomstig te worden gewijzigd, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Verordening (EG) nr. 1234/2007 wordt als volgt gewijzigd: 

1) In artikel 103 quindecies wordt het volgende lid ingevoegd: 

„1 bis. Uiterlijk op 1 augustus 2013 mogen de lidstaten 
besluiten om met ingang van 2015 het bedrag dat is be
stemd voor de in bijlage X ter bedoelde steunprogramma's te 
verlagen teneinde hun nationale maxima voor rechtstreekse 
betalingen als bedoeld in artikel 40 van Verordening (EG) nr. 
73/2009 te verhogen. 

Het van de in de eerste alinea bedoelde verlaging afkomstige 
bedrag blijft definitief in de nationale maxima voor recht
streekse betalingen als bedoeld in artikel 40 van Verordening 
(EG) nr. 73/2009 en is niet langer beschikbaar voor de in de 
artikelen 103 septdecies tot en met 103 sexvicies opge
nomen maatregelen.”. 

2) Artikel 103 sexdecies wordt vervangen door: 

„Artikel 103 sexdecies 

Bedrijfstoeslagregeling en steun voor wijnbouwers 

1. Uiterlijk op 1 december 2012 mogen de lidstaten be
sluiten om voor 2014 steun aan wijnbouwers te verlenen 
door hun toeslagrechten in de zin van titel III, hoofdstuk 1, 
van Verordening (EG) nr. 73/2009 toe te kennen. 

Indien het bedrag van de in de eerste alinea bedoelde steun 
groter is dan het bedrag van de steun waarin was voorzien 
voor 2013, gebruikt de betrokken lidstaat het verschil om 
toeslagrechten in de zin van titel III, hoofdstuk 1, van Ver
ordening (EG) nr. 73/2009 toe te kennen aan wijnbouwers 
overeenkomstig bijlage IX, punt C, bij die verordening. 

2. De lidstaten die voornemens zijn de in lid 1 bedoelde 
steun te verlenen, nemen die steun in hun steunprogramma's 
op overeenkomstig artikel 103 duodecies, lid 3. 

3. De in lid 1 bedoelde steun voor 2014: 

a) blijft in de bedrijfstoeslagregeling en is niet langer be
schikbaar krachtens artikel 103 duodecies, lid 3, voor 
de in de artikelen 103 septdecies tot en met 103 sexvicies 
opgenomen maatregelen; 

b) verlaagt proportioneel het bedrag van de middelen die in 
de steunprogramma's beschikbaar zijn voor de in de ar
tikelen 103 septdecies tot en met 103 sexvicies opge
nomen maatregelen.”.

NL 14.11.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 316/41 

( 1 ) PB C 191 van 29.6.2012, blz. 116. 
( 2 ) PB C 225 van 27.7.2012, blz. 174. 
( 3 ) Standpunt van het Europees Parlement van 11 september 2012 (nog 

niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 
4 oktober 2012. 

( 4 ) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.



Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Straatsburg, 25 oktober 2012. 

Voor het Europees Parlement 
De voorzitter 

M. SCHULZ 

Voor de Raad 
De voorzitter 

A. D. MAVROYIANNIS
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