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BG Единство в многообразието BG 

6.3.2013 B7-0079/162 

Изменение  162 

Bas Eickhout 

от името на групата Verts/ALE 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно директни плащания за селскостопански производители по схеми за 

подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква ж) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) „трайни насаждения“ означава 

култури, за които не се прилага 

сеитбооборот, различни от постоянни 

пасища, които заемат земята в 

продължение на пет години или по-

дълъг период и дават реколта 

многократно, включително разсадници 

и нискостъблени дървесни култури с 

кратък цикъл на ротация; 

ж) „трайни насаждения“ означава 

култури, за които не се прилага 

сеитбооборот, различни от постоянни 

пасища, които заемат земята в 

продължение на пет години или по-

дълъг период и дават реколта 

многократно, включително разсадници, 

нискостъблени дървесни култури с 

кратък цикъл на ротация и други 

агролесовъдни системи; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0079/163 

Изменение  163 

Bas Eickhout 

от името на групата Verts/ALE 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно директни плащания за селскостопански производители по схеми за 

подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква д) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) „земеделска площ“ означава площ, 

която е заета от обработваема земя, 

постоянни пасища или трайни 

насаждения; 

д) „земеделска площ“ означава площ, 

която е заета от обработваема земя, 

постоянни пасища или трайни 

насаждения или съчетание от тях в 

агролесовъдни системи. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/164 

Изменение  164 

Bas Eickhout 

от името на групата Verts/ALE 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно директни плащания за селскостопански производители по схеми за 

подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква кa) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 кa) „агролесовъдство“ означава 

системи и практики за използване на 

земята, при които многогодишни 

дървесни видове преднамерено се 

интегрират с култури и/или 

животни на една и съща площ. 

Дърветата могат да бъдат 

поотделно или в групи в парцели 

(горски и орни площи, горски и 

пасищни площи, затревени овощни 

градини или засадени между редовете 

овощни градини) или по границите 

между парцелите (жив плет, 

дървесни пояси). 

Or. en 

 


