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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

6.3.2013 B7-0079/162 

Τροπολογία  162 

Bas Eickhout 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0079/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για άµεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής 

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

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) ως «µόνιµες καλλιέργειες» νοούνται οι 

µη εναλλασσόµενες καλλιέργειες, εκτός 

από τους µόνιµους βοσκότοπους, οι οποίες 

καταλαµβάνουν τις εκτάσεις για περίοδο 

πέντε ετών ή µεγαλύτερη και αποδίδουν 

επαναλαµβανόµενες συγκοµιδές, 

συµπεριλαµβανοµένων των φυτωρίων, και 

τα πρεµνοφυή δάση βραχυχρόνιας 

αµειψισποράς· 

ζ) ως «µόνιµες καλλιέργειες» νοούνται οι 

µη εναλλασσόµενες καλλιέργειες, εκτός 

από τους µόνιµους λειµώνες, οι οποίες 

καταλαµβάνουν τις εκτάσεις για περίοδο 

πέντε ετών ή µεγαλύτερη και αποδίδουν 

επαναλαµβανόµενες συγκοµιδές, 

συµπεριλαµβανοµένων των φυτωρίων, και 

τα πρεµνοφυή δάση βραχυχρόνιας 

αµειψισποράς και άλλα 
γεωργοδασοκοµικά συστήµατα· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0079/163 

Τροπολογία  163 

Bas Eickhout 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0079/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για άµεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής 

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

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται 

οποιαδήποτε έκταση αρόσιµης γης, 

µόνιµων βοσκότοπων ή µόνιµων 

καλλιεργειών· 

ε) ως «γεωργική έκταση» νοείται 

οποιαδήποτε έκταση αρόσιµης γης, 

µόνιµων λειµώνων, µόνιµων καλλιεργειών 

ή συνδυασµός αυτών στα 
γεωργοδασοκοµικά συστήµατα· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2013 B7-0079/164 

Τροπολογία  164 

Bas Eickhout 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων, B7-0079/2013 

υπό τη µορφή νοµοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Απόφαση για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγµατεύσεων για άµεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής 

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

2013/2528(RSP)) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ια α) ως «αγροδασοκοµία» νοούνται 
συστήµατα και πρακτικές χρήσης της γης 
στα οποία σκοπίµως συνδυάζονται 
πολυετή ξυλώδη µε καλλιέργειες και/ή 
ζώα στην ίδια µονάδα διαχείρισης γης.  
Τα δένδρα µπορεί να είναι µεµονωµένα ή 
σε οµάδες εντός των αγροτεµαχίων 
(δασογεωργική αγροδασοπονία, 
δασολιβαδικά συστήµατα, οπωρώνες µε 
βοσκότοπο ή εν µέσω καλλιεργειών) ή 
στα όρια µεταξύ αγροτεµαχίων 
(θαµνοστοιχίες, δενδροστοιχίες)· 

Or. en 

 

 


