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6.3.2013 B7-0079/162 

Predlog spremembe  162 
Bas Eickhout 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0079/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom 

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

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

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 1 – točka g 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) „trajni nasad“ pomeni nasad rastlin, ki 

niso vključene v kolobar ter niso trajni 

pašniki ali travniki, ki so na istem 

zemljišču najmanj pet let in ki dajejo 

večkratne pridelke, vključno z 

drevesnicami in hitro rastočimi panjevci; 

(g) „trajni nasad“ pomeni nasad rastlin, ki 

niso vključene v kolobar ter niso trajni 

pašniki ali travniki, ki so na istem 

zemljišču najmanj pet let in ki dajejo 

večkratne pridelke, vključno z 

drevesnicami, hitro rastočimi panjevci in 

drugimi kmetijsko-gozdarskimi sistemi; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/163 

Predlog spremembe  163 
Bas Eickhout 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0079/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom 

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

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

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 1 – točka e 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) „kmetijska površina“ pomeni katero 

koli površino, ki se uporablja kot orno 

zemljišče, trajni pašnik oziroma travnik ali 

trajni nasad; 

(e) „kmetijska površina“ pomeni katero 

koli površino, ki se uporablja kot orno 

zemljišče, trajni pašnik, travnik ali trajni 

nasad ali kombinacija teh v kmetijsko-

gozdarskih sistemih. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/164 

Predlog spremembe  164 
Bas Eickhout 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0079/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom 

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

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

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 1 – točka k a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ka) „kmetijsko gozdarstvo“ pomeni 

sistem in prakso rabe zemljišč, kjer so 

olesenele trajne rastline namenoma 

zasajene na njivskih površinah in/ali na 

pašnikih na isti upravljani zemljiščni 

enoti. Drevesa so lahko na določeni 

površini zasajena posamič ali v vrstah 

(kmetijsko-gozdarska raba zemljišč, 

drevesno-pašna raba zemljišč, sadovnjaki, 

kombinirani s pašniki ali polji) ali na 

mejah med površinami (žive meje, 

drevesne vrste); 

Or. en 

 

 


