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Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landsbrugspolitik 

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

2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) "permanente afgrøder": afgrøder uden 

for omdriften, bortset fra permanente 

græsarealer, som dyrkes på arealerne i fem 

år eller længere og giver udbytte i flere år, 

herunder planteskoler og lavskov med kort 

omdriftstid 

g) "permanente afgrøder": afgrøder uden 

for omdriften, bortset fra permanente 

græsarealer, som dyrkes på arealerne i fem 

år eller længere og giver udbytte i flere år, 

herunder planteskoler, lavskov med kort 

omdriftstid og andre 

skovlandbrugssystemer  

Or. en 
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Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Mandat til institutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landsbrugspolitik 

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

2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) "landbrugsareal": areal, der er udlagt 

som agerjord, permanent græsareal eller 

areal med permanente afgrøder. 

e) "landbrugsareal": areal, der er udlagt 

som agerjord, permanent græsareal eller 

areal med permanente afgrøder, eller en 

kombination af disse i 

skovlandbrugssystemer 

Or. en 
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Mandat til institutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landsbrugspolitik 

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

2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra k a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ka) “skovlandbrug”: 

arealanvendelsessystemer og –praksis, 

hvor flerårige træagtige arter bevidst 

sættes sammen med afgrøder og/eller dyr 

på samme arealforvaltningsenhed. 

Træerne kan stå som enkeltstående træer 

inden for et jordstykke (skovområde i 

kombination med afgrøder, skovområde i 

kombination med husdyrbrug,  

græsningsplantager eller samdyrkning i 

plantager) eller på grænsen mellem 

jordstykker (hegn, træer på række). 

Or. en 

 

 

 


