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6.3.2013 B7-0079/162 

Grozījums Nr.  162 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 

tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 

shēmām 

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

2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – g apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(g) „ilggadīgie stādījumi” ir kultūras, kuras 

neaudzē augsekā, nav ilggadīgie zālāji, 

attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 

un dod ražu vairākas reizes, tostarp 

stādaudzētavas un īscirtmeta atvasāji; 

(g) „ilggadīgie stādījumi” ir kultūras, kuras 

neaudzē augsekā, nav ilggadīgie zālāji, 

attiecīgajā zemē aug piecus gadus vai ilgāk 

un dod ražu vairākas reizes, tostarp 

stādaudzētavas, īscirtmeta atvasāji un citas 

agromežsaimniecības sistēmas; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/163 

Grozījums Nr.  163 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 

tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 

shēmām 

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

2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) „lauksaimniecības platība” ir platība, ko 

aizĦem aramzeme, ilggadīgie zālāji vai 

ilggadīgie stādījumi; 

(e) „lauksaimniecības platība” ir platība, ko 

aizĦem aramzeme, ilggadīgie zālāji, 

ilggadīgie stādījumi vai to kombinācijas 

agromežsaimniecības sistēmā; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/164 

Grozījums Nr.  164 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0079/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniekiem paredzētiem 

tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaĦā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta 

shēmām 

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

2013/2528(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (k a) „Agromežsaimniecība” ir zemes 

izmantojuma sistēmas un prakses, kurās 

daudzgadu koku sugas tiek apzināti 

iekĜautas ar augu kultūrām un/vai 

dzīvniekiem vienā un tajā pašā zemes 

apsaimniekošanas vienībā. Koki var būt 

atsevišėi augoši vai grupās zemesgabalos 

(mežu un aramzemes 

agromežsaimniecība, mežu ganību 

sistēma, noganāmi vai apstādīti dārzi) vai 

uz robežām starp zemesgabaliem 

(dzīvžogi, koku rindas). 

Or. en 

 

 


