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6.3.2013 B7-0079/162 

Amendamentul 162 

Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera g 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) „culturi permanente” înseamnă culturile 

pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pajiștile permanente, 

care ocupă terenurile pentru o perioadă de 
cinci ani sau mai mult și care produc 
recolte repetate, inclusiv pepinierele și 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt; 

(g) „culturi permanente” înseamnă culturile 

pentru care nu se practică un sistem de 
rotație, altele decât pajiștile permanente, 

care ocupă terenurile pentru o perioadă de 
cinci ani sau mai mult și care produc 
recolte repetate, inclusiv pepinierele, 
speciile forestiere cu ciclu de producție 
scurt și alte sisteme agroforestiere; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/163 

Amendamentul 163 

Bas Eickhout 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pajiște 

permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente; 

(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice 
suprafață de teren arabil, de pajiște 

permanentă sau cultivată cu culturi 
permanente, ori o combinație între acestea 
în sisteme agroforestiere; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/164 

Amendamentul 164 

Bas Eickhout 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0079/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC 
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 
2013/2528(RSP)) 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera k a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ka) „sisteme agroforestiere” înseamnă 
sisteme și practici de utilizare a 
terenurilor care asociază în mod 
intenționat plantele perene lemnoase cu 
culturi și/sau animale pe aceleași unități 
de gestionare a terenului. Copacii pot fi 
plantați izolați sau în grupuri în interiorul 
parcelelor (sistem agroforestier 
silvoarabil, sistem silvopastoral, livezi 
folosite și pentru pășunat sau pentru 
culturi intercalate) sau pe margine, între 
parcele (garduri vii, rânduri de copaci); 

Or. en 

 

 


