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6.3.2013 B7-0079/162 

Pakeitimas  162 
Bas Eickhout 
Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0079/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas prad÷jimo ir įgaliojimų  
(COM(2011) 0625 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 1 dalies g punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) daugiamečiai pas÷liai – ne s÷jomainos 
būdu auginami pas÷liai (išskyrus 
daugiametes pievas), kuriais žem÷ aps÷ta 
penkerius ar daugiau metų ir iš kurių 
gaunamas kartotinis derlius, įskaitant 
daigynus, ir trumpos rotacijos želdiniai; 

g) daugiamečiai pas÷liai – ne s÷jomainos 
būdu auginami pas÷liai (išskyrus 
daugiametes pievas), kuriais žem÷ aps÷ta 
penkerius ar daugiau metų ir iš kurių 
gaunamas kartotinis derlius, įskaitant 
daigynus, trumpos rotacijos želdiniai ir 
kitos agrarin÷s miškininkyst÷s sistemos; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/163 

Pakeitimas  163 
Bas Eickhout 
Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0079/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas prad÷jimo ir įgaliojimų  
(COM(2011) 0625 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 1 dalies e punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) žem÷s ūkio paskirties žem÷ – bet koks 
žem÷s plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žem÷, daugiamet÷ pieva arba 
daugiamečiams pas÷liams auginti; 

e) žem÷s ūkio paskirties žem÷ – bet koks 
žem÷s plotas, naudojamas kaip ariamoji 
žem÷, daugiamet÷ pieva, daugiamečiams 
pas÷liams arba jų deriniams agrarin÷s 

miškininkyst÷s sistemose auginti; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/164 

Pakeitimas  164 
Bas Eickhout 
Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0079/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l tiesioginių išmokų ūkininkams pagal BŽŪP 
paramos schemas prad÷jimo ir įgaliojimų  
(COM(2011) 0625 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ka) agrarin÷ miškininkyst÷ – žem÷s 

naudojimo sistema ir praktika, kai tame 

pačiame žem÷s valdymo vienete 

sąmoningai kartu auginami sumed÷ję 

daugiamečiai augalai ir pas÷liai ir (arba) 

gyvuliai. Medžiai gali būti pasodinti 

pavieniui arba grup÷mis sklypų viduje 

(agrarin÷ miškininkyst÷ derinant mišką ir 

ariamąją žemę, miškin÷ gyvulininkyst÷, 

ganyklos vaismedžių soduose) arba ant 

sklypų ribų (gyvatvor÷s, medžių eil÷s); 

Or. en 

 
 


