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6.3.2013 B7-0079/162 

Ändringsförslag  162 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma 

jordbrukspolitiken 

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

2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 4 – punkt 1 – led g 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(g) permanenta grödor: grödor som inte 

ingår i växtföljden, utom permanent 

gräsmark, och som odlas i fem år eller mer 

och ger upprepade skördar, även 

plantskolor, samt skottskog med kort 

omloppstid. 

(g) permanenta grödor: grödor som inte 

ingår i växtföljden, utom permanent 

gräsmark, och som odlas i fem år eller mer 

och ger upprepade skördar, även 

plantskolor, skottskog med kort omloppstid 

och andra agri-silvo-pastorala 

brukningssystem.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/163 

Ändringsförslag  163 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma 

jordbrukspolitiken 

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

2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 4 – punkt 1 – led e 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) jordbruksareal: den totala areal som 

upptas av åkermark, permanent gräsmark 

eller permanenta grödor. 

(e) jordbruksareal: den totala areal som 

upptas av åkermark, permanent gräsmark, 

permanenta grödor eller kombinationer av 

dessa marktyper i ett agri-silvo-pastoralt 

brukningssystem. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/164 

Ändringsförslag  164 
Bas Eickhout 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B7-0079/2013 
i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma 

jordbrukspolitiken 

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

2013/2528(RSP)) 

Förslag till förordning 
Artikel 4 – punkt 1 – led ka (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ka) agri-silvo-pastoralt brukningssystem: 

system och metoder för markanvändning 

där trädartade växter medvetet integreras 

med grödor och/eller djur inom samma 

markförvaltningsenhet. Träden kan 

förekomma inom skiften, antingen ensamt 

för sig eller i grupper (trädjordbruk, 

betesdrift under träd, fruktträdgårdar med 

bete eller växtodling) eller utmed 

skiftesgränserna (häckar, rader av träd). 

Or. en 

 

 


