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6.3.2013 B7-0079/162 

Alteração  162 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Mandato de negociações interinstitucionais, B7-0079/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais sobre os pagamentos 

diretos aos agricultores no âmbito dos regimes de apoio previstos na Política Agrícola 

Comum  

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

2013/2528(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea g) 

 

Texto da Comissão Alteração 

g) «Culturas permanentes»: as culturas não 

rotativas, com exclusão dos prados 

permanentes, que ocupam as terras por 

cinco anos ou mais e dão origem a várias 

colheitas, incluindo os viveiros, e a 

talhadia de rotação curta; 

g) «Culturas permanentes»: as culturas não 

rotativas, com exclusão dos prados 

permanentes, que ocupam as terras por 

cinco anos ou mais e dão origem a várias 

colheitas, incluindo os viveiros, a talhadia 

de rotação curta e outros sistemas 

agroflorestais; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/163 

Alteração  163 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Mandato de negociações interinstitucionais, B7-0079/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais sobre os pagamentos 

diretos aos agricultores no âmbito dos regimes de apoio previstos na Política Agrícola 

Comum  

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

2013/2528(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) «Superfície agrícola»: qualquer 

superfície de terras aráveis, prados 

permanentes ou culturas permanentes; 

e) «Superfície agrícola»: qualquer 

superfície de terras aráveis, prados 

permanentes ou culturas permanentes, ou 

uma combinação destas em sistemas 

agroflorestais; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/164 

Alteração  164 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Mandato de negociações interinstitucionais, B7-0079/2013 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Decisão sobre a abertura e o mandato de negociações interinstitucionais sobre os pagamentos 

diretos aos agricultores no âmbito dos regimes de apoio previstos na Política Agrícola 

Comum  

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

2013/2528(RSP)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea k-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 k-A) «agrossilvicultura»: sistemas e 

práticas de utilização das terras em que as 

espécies lenhosas perenes são 

deliberadamente integradas com culturas 

e/ou animais na mesma unidade de gestão 

de terras.  As árvores podem ser plantadas 

isoladamente ou em grupos no interior de 

parcelas (agroflorestação silvoarável, 

silvipastoralismo, pomares com pasto ou 

com culturas intercaladas), ou ainda nos 

limites entre parcelas (sebes, linhas de 

árvores); 

Or. en 

 

 


