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Pakeitimas 1338
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP 
strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės Komisijai pateikia 
visą reikiamą informaciją, kad ji galėtų 
atlikti BŽŪP stebėseną ir vertinimą.

1. Valstybės narės Komisijai pateikia 
visą reikiamą informaciją ar duomenis, 
kad ji galėtų atlikti BŽŪP stebėseną ir 
vertinimą. BŽŪP lėšų skiriama tik 
valstybėms narėms pateikus tokią 
informaciją ir duomenis.

Or. en

Pagrindimas

ENVI 177.
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15.10.2020 A8-0200/1339

Pakeitimas 1339
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP 
strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstami duomenys renkami pagal 
Europos statistikos programą, nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 223/200940, teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas ūkių apskaitos duomenų 
tinklas, arba oficialius susitarimus su kitais 
duomenų teikėjais, pavyzdžiui, Jungtiniu 
tyrimų centru ir Europos aplinkos agentūra.

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstamus duomenis renka Komisija 
kartu su valstybėmis narėmis pagal 
Europos statistikos programą, nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 223/200940, teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas ūkių apskaitos duomenų 
tinklas, arba oficialius susitarimus su kitais 
duomenų teikėjais, pavyzdžiui, Jungtiniu 
tyrimų centru ir Europos aplinkos agentūra.

__________________ __________________
40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos 
sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, 
įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos 
programų komitetą (OL L 87 2009 3 31, 

40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos 
sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, 
įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos 
programų komitetą (OL L 87 2009 3 31, 
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15.10.2020 A8-0200/1340

Pakeitimas 1340
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP 
strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gerina pagal 
Europos žaliąjį kursą numatytų 
pagrindinių žemės ūkio tikslų, 
atitinkančių I.10, I.15, I.18, I.19, I.20, 
I.26, I.27 ir C.32 poveikio ir konteksto 
rodiklius, duomenų rinkimo kokybę ir 
dažnumą. Tie duomenys skelbiami viešai 
ir laiku pateikiami Komisijai, kad būtų 
galima įvertinti BŽŪP veiksmingumą ir 
stebėti pažangą siekiant Sąjungos 
lygmens tikslų.

Or. en
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Pakeitimas 1341
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP 
strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išlaikomi esami administraciniai 
registrai (pavyzdžiui, IAKS, ŽSIS, gyvūnų 
ir vynuogynų registrai). IAKS ir ŽSIS 
toliau tobulinamos, kad labiau atitiktų su 
statistika susijusias BŽŪP reikmes. 
Administracinių registrų duomenys kuo 
labiau naudojami statistiniais tikslais, 
bendradarbiaujant su valstybių narių 
statistikos institucijomis ir Eurostatu.

3. Išlaikomi ir stiprinami esami 
atnaujinti administraciniai registrai 
(pavyzdžiui, IAKS, ŽSIS, gyvūnų ir 
vynuogynų registrai). IAKS ir ŽSIS toliau 
tobulinamos, kad labiau atitiktų su 
statistika susijusias BŽŪP reikmes. Ne 
vėliau kaip iki 2023 m. sausio 1 d. visos 
valstybės narės savo ŽSIS turi turėti 
atnaujintą lygmenį, kuriame būtų 
užtikrinta visiška didelės biologinės 
įvairovės kraštovaizdžio elementų ir 
ypatybių aprėptis. Administracinių registrų 
duomenys kuo labiau naudojami 
statistiniais ir reikalavimų laikymosi 
stebėsenos tikslais, bendradarbiaujant su 
valstybių narių statistikos institucijomis ir 
Eurostatu.

Or. en

Pagrindimas

AGRI 700, ENVI 178.
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15.10.2020 A8-0200/1342

Pakeitimas 1342
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP 
strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Pasiūlymas dėl reglamento
XII a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XIa priedas
SĄJUNGOS GYVŪNŲ GEROVĖS 
TEISĖS AKTAI, KURIUOSE 
NUSTATYTŲ TIKSLŲ VALSTYBĖS 
NARĖS TURĖTŲ SIEKTI SAVO BŽŪP 
STRATEGINIUOSE PLANUOSE 
PAGAL 96, 97 IR 103 STRAIPSNIUS
1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 
98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų 
apsaugos;
1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 
1999/74/EB, nustatanti būtiniausius 
dedeklių vištų apsaugos standartus;
2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 
2007/43/EB, nustatanti būtiniausias 
broilerių apsaugos taisykles;
2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 
2008/119/EB, nustatanti būtiniausius 
veršelių apsaugos standartus;
2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 
2008/120/EB, nustatanti būtiniausius 
kiaulių apsaugos standartus;
2008 m. birželio 16 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 543/2008, kuriuo 
nustatomos išsamios Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1234/2007 dėl tam tikrų 
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prekybos paukštiena standartų 
įgyvendinimo taisyklės;
2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų 
apsaugos juos vežant ir atliekant 
susijusias operacijas ir iš dalies keičiantis 
Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir 
Reglamentą (EB) Nr. 1255/97;
2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 dėl 
žudomų gyvūnų apsaugos;
2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/6 dėl veterinarinių vaistų, kuriuo 
panaikinama Direktyva 2001/82/EB;
2018 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/4 dėl vaistinių pašarų gamybos, 
pateikimo rinkai ir naudojimo, kuriuo iš 
dalies keičiamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005 ir 
panaikinama Tarybos 
direktyva 90/167/EEB;
2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl 
oficialios kontrolės ir kitos oficialios 
veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti 
maisto ir pašarų srities teisės aktų bei 
gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų 
sveikatos ir augalų apsaugos produktų 
taisyklių taikymą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas sutampa su ENVI komiteto 200 pakeitimu. Jis turėtų būti įtrauktas kaip XIa 
priedas.


