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6.3.2013 B7-0079/162 

Poprawka  162 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych B7-0079/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 

wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 

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

2013/2528(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 

niepodlegające rotacji, inne niŜ trwałe 

uŜytki zielone, które zajmują grunty przez 

okres pięciu lat lub dłuŜej i dają 

powtarzające się zbiory, w tym szkółki 

i zagajniki o krótkiej rotacji; 

g) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 

niepodlegające rotacji, inne niŜ trwałe 

uŜytki zielone, które zajmują grunty przez 

okres pięciu lat lub dłuŜej i dają 

powtarzające się zbiory, w tym szkółki, 

zagajniki o krótkiej rotacji i inne systemy 

rolno-leśne; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/163 

Poprawka  163 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych       B7-0079/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 

wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 

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

2013/2528(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) „powierzchnia uŜytków rolnych” 

oznacza kaŜdą powierzchnię zajmowaną 

przez grunty orne, trwałe uŜytki zielone lub 

uprawy trwałe; 

e) „powierzchnia uŜytków rolnych” 

oznacza kaŜdą powierzchnię zajmowaną 

przez grunty orne, trwałe uŜytki zielone, 

uprawy trwałe lub ich połączenia w 

systemy rolno-leśne; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/164 

Poprawka  164 

Bas Eickhout 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący negocjacji 

międzyinstytucjonalnych       B7-0079/2013 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu 

negocjacyjnego w sprawie płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 

wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 

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

2013/2528(RSP)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera ka (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ka) „systemy rolno-leśne” oznaczają 

systemy i praktyki uŜytkowania gruntów, 

w których wieloletnie gatunki drzewiaste 

są celowo łączone z uprawami rolnymi lub 

chowem zwierząt na tej samej jednostce 

gospodarowania gruntami; drzewa mogą 

rosnąć pojedynczo lub w grupach na 

terenie działek (agroleśnictwo leśno-orne, 

leśnictwo połączone z hodowlą zwierząt, 

sady pastwiskowe lub sady na przemian z 

uprawami) lub na granicach między 

działkami (Ŝywopłoty, linie drzew); 

Or. en 

 

 


