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15.10.2020 A8-0200/1338

Amendamentul 1338
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Propunere de regulament
Articolul 129 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre furnizează 
Comisiei toate informațiile necesare pentru 
a-i permite să desfășoare monitorizarea și 
evaluarea PAC.

1. Statele membre furnizează 
Comisiei toate informațiile sau datele 
necesare pentru a-i permite să desfășoare 
monitorizarea și evaluarea PAC. 
Acordarea de fonduri PAC este 
condiționată de furnizarea acestor 
informații și date de către statele membre.

Or. en

Justificare

ENVI 177
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15.10.2020 A8-0200/1339

Amendamentul 1339
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Propunere de regulament
Articolul 129 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Datele necesare pentru indicatorii 
de context și de impact provin, în primul 
rând, de surse de date confirmate, precum 
Rețeaua de informații contabile agricole și 
Eurostat. Dacă datele pentru acești 
indicatori nu sunt disponibile sau nu sunt 
complete, lacunele trebuie soluționate în 
contextul Programului statistic european 
instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului40, cadrul juridic care 
reglementează Rețeaua de informații 
contabile agricole, sau prin intermediul 
acordurilor formale cu alți furnizori de 
date, precum Centrul Comun de Cercetare 
și Agenția Europeană de Mediu.

2. Datele necesare pentru indicatorii 
de context și de impact provin, în primul 
rând, din surse de date confirmate, precum 
Rețeaua de informații contabile agricole și 
Eurostat. Dacă datele pentru acești 
indicatori nu sunt disponibile sau nu sunt 
complete, lacunele trebuie soluționate în 
comun de către Comisie și Consiliu în 
contextul Programului statistic european 
instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului40, cadrul juridic care 
reglementează Rețeaua de informații 
contabile agricole, sau prin intermediul 
acordurilor formale cu alți furnizori de 
date, precum Centrul Comun de Cercetare 
și Agenția Europeană de Mediu.

__________________ __________________
40 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2009 privind statisticile 
europene și de abrogare a Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1101/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind transmiterea de date statistice 
confidențiale Biroului Statistic al 
Comunităților Europene, a Regulamentului 
(CE) nr. 322/97 al Consiliului privind 
statisticile comunitare și a Deciziei 

40 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2009 privind statisticile 
europene și de abrogare a Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1101/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind transmiterea de date statistice 
confidențiale Biroului Statistic al 
Comunităților Europene, a Regulamentului 
(CE) nr. 322/97 al Consiliului privind 
statisticile comunitare și a Deciziei 
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89/382/CEE, Euratom a Consiliului de 
constituire a Comitetului pentru 
programele statistice ale Comunităților 
Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

89/382/CEE, Euratom a Consiliului de 
constituire a Comitetului pentru 
programele statistice ale Comunităților 
Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1340

Amendamentul 1340
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Propunere de regulament
Articolul 129 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre îmbunătățesc 
calitatea și frecvența culegerii de date 
pentru obiectivele agricole principale 
prevăzute de Pactul verde european, ce 
corespund indicatorilor de impact și de 
context I.10, I.15, I.18, I.19, I.20, I.26, 
I.27 și C.32. Aceste date se pun la 
dispoziția publicului și se transmit 
Comisiei în timp util, pentru a evalua 
eficiența PAC și a permite monitorizarea 
progreselor către îndeplinirea obiectivelor 
de la nivelul Uniunii.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1341

Amendamentul 1341
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Propunere de regulament
Articolul 129 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Sunt menținute registrele 
administrative existente, cum ar fi IACS, 
LPIS, registrul animalelor și registrul 
viticol. IACS și LPIS sunt dezvoltate în 
continuare pentru a răspunde mai bine 
nevoilor statistice ale PAC. Datele 
provenite din registrele administrative sunt 
utilizate cât mai mult posibil în scopuri 
statistice, în colaborare cu autoritățile 
statistice din statele membre și cu Eurostat.

3. Sunt menținute și consolidate 
registrele administrative existente 
actualizate, cum ar fi IACS, LPIS, registrul 
animalelor și registrul viticol. IACS și 
LPIS sunt dezvoltate în continuare pentru a 
răspunde mai bine nevoilor statistice ale 
PAC. Până cel târziu la 1 ianuarie 2023, 
toate statele membre au în LPIS un nivel 
actualizat cu acoperire teritorială 
completă privind elemente și caracteristici 
ale peisajului bogat în biodiversitate. 
Datele provenite din registrele 
administrative sunt utilizate cât mai mult 
posibil în scopuri statistice și pentru a 
monitoriza conformitatea, în colaborare cu 
autoritățile statistice din statele membre și 
cu Eurostat.

Or. en

Justificare

AGRI 700, ENVI 178
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15.10.2020 A8-0200/1342

Amendamentul 1342
Bas Eickhout, Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0200/2019
Peter Jahr
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 
statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Propunere de regulament
Anexa XIIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA XIa
LEGISLAȚIA UNIUNII PRIVIND 
CALITATEA VIEȚII ANIMALELOR LA 
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR 
CĂREIA AR TREBUI SĂ CONTRIBUIE 
PLANURILE STRATEGICE PAC ALE 
STATELOR MEMBRE, ÎN 
CONFORMITATE CU ARTICOLELE 
96, 97 ȘI 103:
Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 
iulie 1998 privind protecția animalelor de 
fermă;
Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 
iulie 1999 de stabilire a standardelor 
minime pentru protecția găinilor 
ouătoare;
Directiva 2007/43/CE a Consiliului din 28 
iunie 2007 de stabilire a normelor minime 
de protecție a puilor destinați producției 
de carne;
Directiva 2008/119/CE a Consiliului din 
18 decembrie 2008 de stabilire a normelor 
minime privind protecția vițeilor;
Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 
18 decembrie 2008 de stabilire a normelor 
minime de protecție a porcilor;
Regulamentul (CE) nr. 543/2008 al 
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Comisiei din 16 iunie 2008 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea 
ce privește standardele de comercializare 
a cărnii de pasăre;
Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al 
Consiliului din 22 decembrie 2004 privind 
protecția animalelor în timpul 
transportului și al operațiunilor conexe și 
de modificare a Directivelor 64/432/CEE 
și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) 
nr. 1255/97;
Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al 
Consiliului din 24 septembrie 2009 
privind protecția animalelor în momentul 
uciderii;
Regulamentul (UE) 2019/6 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind produsele 
medicinale veterinare și de abrogare a 
Directivei 2001/82/CE;
Regulamentul (UE) 2019/4 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind fabricarea, 
introducerea pe piață și utilizarea 
furajelor medicamentate, de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
și de abrogare a Directivei 90/167/CEE a 
Consiliului;
Regulamentul (UE) 2017/625 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 martie 2017 privind controalele 
oficiale și alte activități oficiale efectuate 
pentru a asigura aplicarea legislației 
privind alimentele și furajele, a normelor 
privind sănătatea și bunăstarea 
animalelor, sănătatea plantelor și 
produsele de protecție a plantelor.

Or. en

Justificare

Acest amendament este identic cu amendamentul 200 al Comisiei ENVI. Ar trebui introdus 
sub forma anexei XIa.
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