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15.10.2020 A8-0200/1338

Grozījums Nr. 1338
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā 
ZiņojumsA8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLACOM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 
2018/0216(COD)

Regulas priekšlikums
129. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis iesniedz Komisijai visu 
informāciju, kas vajadzīga, lai varētu veikt 
KLP uzraudzību un izvērtēšanu.

1. Dalībvalstis iesniedz Komisijai visu 
informāciju vai datus, kas vajadzīgi, lai 
varētu veikt KLP uzraudzību un 
izvērtēšanu. KLP līdzekļu piešķiršana ir 
atkarīga no tā, vai dalībvalstis sniedz šādu 
informāciju un datus.

Or. en

Pamatojums

ENVI 177.
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15.10.2020 A8-0200/1339

Grozījums 1339
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā
ZiņojumsA8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Regulas priekšlikums
129. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konteksta un ietekmes rādītājiem 
vajadzīgos datus iegūst galvenokārt no 
tādiem vispāratzītiem datu avotiem kā 
lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkls 
un Eurostat. Ja dati par šiem rādītājiem nav 
pieejami vai nav pilnīgi, trūkstošos datus 
cenšas iegūt, izmantojot Eiropas 
Statistikas programmu, kas izveidota 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 223/200940, tiesisko 
regulējumu, kas reglamentē Lauku 
saimniecību grāmatvedības datu tīklu, vai 
oficiālus nolīgumus ar citiem datu 
sniedzējiem, tādiem kā Kopīgais 
pētniecības centrs un Eiropas Vides 
aģentūra.

2. Konteksta un ietekmes rādītājiem 
vajadzīgos datus iegūst galvenokārt no 
tādiem vispāratzītiem datu avotiem kā 
lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkls 
un Eurostat. Ja dati par šiem rādītājiem nav 
pieejami vai nav pilnīgi, Komisija un 
dalībvalstis trūkstošo datu problēmu 
novērš kopīgi saistībā ar Eiropas 
Statistikas programmu, kas izveidota 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 223/200940, tiesisko 
regulējumu, kas reglamentē Lauku 
saimniecību grāmatvedības datu tīklu, vai 
oficiālus nolīgumus ar citiem datu 
sniedzējiem, tādiem kā Kopīgais 
pētniecības centrs un Eiropas Vides 
aģentūra.

__________________ __________________
40 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 11. marta Regula (EK) 
Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku un ar 
ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par 
tādas statistikas informācijas nosūtīšanu 
Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz 
kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes 
Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas 
statistiku un Padomes Lēmumu 
89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina 
Eiropas Kopienu Statistikas programmu 
komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 11. marta Regula (EK) 
Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku un ar 
ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par 
tādas statistikas informācijas nosūtīšanu 
Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz 
kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes 
Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas 
statistiku un Padomes Lēmumu 
89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina 
Eiropas Kopienu Statistikas programmu 
komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).
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15.10.2020 A8-0200/1340

Grozījums Nr. 1340
Bas Eickhout, Martin HäuslingVerts/ALE grupas vārdāZiņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Regulas priekšlikums129. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis uzlabo datu vākšanas 
kvalitāti un biežumu attiecībā uz 
galvenajiem lauksaimniecības 
mērķrādītājiem, kas paredzēti saskaņā ar 
Eiropas zaļo kursu un kas atbilst ietekmes 
un konteksta rādītājiem I.10, I.15, I.18, 
I.19, I. 20, I.26, I.27 un C.32.Minētos 
datus publisko un savlaicīgi sniedz 
Komisijai, lai izvērtētu KLP efektivitāti un 
lai varētu uzraudzīt virzību uz Savienības 
mērķu sasniegšanu.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1341

Grozījums Nr. 1341Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā
Ziņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Regulas priekšlikums
129. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Esošos administratīvos reģistrus, 
piemēram, IAKS, ZGIS, dzīvnieku un vīna 
dārzu reģistrus, saglabā. Lai labāk 
pielāgotos statistikas lietotāju vajadzībām, 
turpina pilnveidot IAKS un ZGIS. 
Statistikas nolūkos iespējami vairāk 
izmanto administratīvo reģistru datus, 
sadarbojoties ar dalībvalstu statistikas 
iestādēm un Eurostat.

3. Saglabā un pastiprina 
atjauninātus esošos administratīvos 
reģistrus, piemēram, IAKS, ZGIS, 
dzīvnieku un vīna dārzu reģistrus. Lai 
labāk pielāgotos statistikas lietotāju 
vajadzībām, turpina pilnveidot IAKS un 
ZGIS. Visām dalībvalstīm ne vēlāk kā līdz 
2023. gada 1. janvārim to ZGIS ir iekļauts 
atjaunināts datu slānis ar pilnīgu 
teritoriālo pārklājumu attiecībā uz 
bioloģiski daudzveidīgas ainavas 
elementiem un iezīmēm. Statistikas un 
atbilstības uzraudzības nolūkos iespējami 
vairāk izmanto administratīvo reģistru 
datus, sadarbojoties ar dalībvalstu 
statistikas iestādēm un Eurostat.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1342
Bas Eickhout, Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdāZiņojums A8-0200/2019
Peter Jahr
Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm 
jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Regulas priekšlikumsXIIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

XIa PIELIKUMS
SAVIENĪBAS TIESĪBU AKTI 
DZĪVNIEKU LABTURĪBAS JOMĀ, 
KURU MĒRĶU SASNIEGŠANA BŪTU 
JĀVEICINA DALĪBVALSTU KLP 
STRATĒĢISKAJIEM PLĀNIEM 
SASKAŅĀ AR 96., 97. UN 103. PANTU:
Padomes Direktīva 98/58/EK (1998. gada 
20. jūlijs) par lauksaimniecībā 
izmantojamo dzīvnieku aizsardzību;
Padomes Direktīva 1999/74/EK 
(1999. gada 19. jūlijs), ar ko paredz 
minimālos standartus dējējvistu 
aizsardzībai;
Padomes Direktīva 2007/43/EK 
(2007. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka 
obligātos noteikumus gaļas ražošanai 
audzētu cāļu aizsardzībai;
Padomes Direktīva 2008/119/EC 
(2008. gada 18. decembris), ar ko nosaka 
obligātos standartus teļu aizsardzībai;
Padomes Direktīva 2008/120/EK 
(2008. gada 18. decembris), ar kuru 
nosaka minimālos standartus cūku 
aizsardzībai;
Komisijas Regula (EK) Nr. 543/2008 
(2008. gada 16. jūnijs) par kārtību, kādā 
piemērojama Padomes Regula (EK) 
Nr. 1234/2007 attiecībā uz mājputnu 
gaļas tirdzniecības standartiem;
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Padomes Regula (EK) Nr. 1/2005 
(2004. gada 22. decembris) par dzīvnieku 
aizsardzību pārvadāšanas un saistīto 
darbību laikā un grozījumu izdarīšanu 
Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un 
Regulā (EK) Nr. 1255/97;
Padomes Regula (EK) Nr. 1099/2009 
(2009. gada 24. septembris) par dzīvnieku 
aizsardzību nonāvēšanas laikā;
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2019/6 (2018. gada 11. decembris) 
par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ 
Direktīvu 2001/82/EK;
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2019/4 (2018. gada 11. decembris) 
par ārstnieciskās barības izgatavošanu, 
laišanu tirgū un lietošanu, ar ko groza 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 183/2005 un atceļ Padomes 
Direktīvu 90/167/EEK;
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par 
oficiālajām kontrolēm un citām 
oficiālajām darbībām, kuras veic, lai 
nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un 
barības aprites tiesību akti, noteikumi par 
dzīvnieku veselību un labturību, augu 
veselību un augu aizsardzības līdzekļiem.

Or. enPamatojums

Šis grozījums ir tāds pats kā ENVI komitejas grozījums Nr. 200. Tas būtu jāiekļauj kā 
XIa pielikums.


