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15.10.2020 A8-0200/1338

Ändringsförslag 1338
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Förslag till förordning
Artikel 129 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förse 
kommissionen med all den information 
som behövs för att den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kunna övervakas 
och utvärderas.

1. Medlemsstaterna ska förse 
kommissionen med all den information 
eller de uppgifter som behövs för att den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna 
övervakas och utvärderas. GJP-medel ska 
bara beviljas på villkor att 
medlemsstaterna lämnar denna 
information och dessa uppgifter.

Or. en

Motivering
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15.10.2020 A8-0200/1339

Ändringsförslag 1339
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Förslag till förordning
Artikel 129 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Data som behövs för kontext- och 
effektindikatorer ska i möjligaste mån 
grundas på etablerade informationskällor, 
t.ex. informationssystemet för 
jordbruksföretagens redovisningsuppgifter 
och Eurostat. Om data för dessa indikatorer 
inte är tillgängliga eller inte är fullständiga 
ska bristerna åtgärdas enligt programmet 
för europeisk statistik som inrättades 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 223/200940, den 
rättsliga ramen för Informationssystemet 
för jordbruksföretagens 
redovisningsuppgifter (ISJR) eller genom 
formella avtal med andra dataleverantörer, 
såsom gemensamma forskningscentrumet 
(JRC) och Europeiska miljöbyrån.

2. Data som behövs för kontext- och 
effektindikatorer ska i möjligaste mån 
grundas på etablerade informationskällor, 
t.ex. informationssystemet för 
jordbruksföretagens redovisningsuppgifter 
och Eurostat. Om data för dessa indikatorer 
inte är tillgängliga eller inte är fullständiga 
ska bristerna åtgärdas gemensamt av 
kommissionen och medlemsstaten enligt 
programmet för europeisk statistik som 
inrättades genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 223/200940, den 
rättsliga ramen för Informationssystemet 
för jordbruksföretagens 
redovisningsuppgifter (ISJR) eller genom 
formella avtal med andra dataleverantörer, 
såsom gemensamma forskningscentrumet 
(JRC) och Europeiska miljöbyrån.

__________________ __________________
40 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 
mars 2009 om europeisk statistik och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG, Euratom) nr 
1101/2008 om utlämnande av 
insynsskyddade statistiska uppgifter till 
Europeiska gemenskapernas 
statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 
322/97 om gemenskapsstatistik och rådets 

40 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 
mars 2009 om europeisk statistik och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG, Euratom) nr 
1101/2008 om utlämnande av 
insynsskyddade statistiska uppgifter till 
Europeiska gemenskapernas 
statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 
322/97 om gemenskapsstatistik och rådets 
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beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande 
av en kommitté för Europeiska 
gemenskapernas statistiska program (EUT 
L 87, 31.3.2009, s. 164).

beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande 
av en kommitté för Europeiska 
gemenskapernas statistiska program (EUT 
L 87, 31.3.2009, s. 164).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1340

Ändringsförslag 1340
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Förslag till förordning
Artikel 129 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska förbättra 
kvaliteten på och frekvensen i 
insamlingen av uppgifter för de viktigaste 
jordbruksmålen i den europeiska gröna 
given, motsvarande effekt- och 
kontextindikatorerna I.10, I.15, I.18, I.19, 
I.20, I.26, I.27 och C.32. Dessa uppgifter 
ska offentliggöras och lämnas till 
kommissionen i god tid, för att den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
effektivitet ska kunna bedömas och det 
ska vara möjligt att övervaka framstegen 
mot de mål som satts på unionsnivå.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1341

Ändringsförslag 1341
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Förslag till förordning
Artikel 129 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Befintliga administrativa register 
såsom IACS, LPIS, djurregister och 
vinodlingsregister ska bibehållas. IACS 
och LPIS ska utvecklas vidare så att de i 
högre grad kan tillgodose den 
gemensamma jordbrukspolitikens behov. 
Data från administrativa register ska i så 
hög grad som möjligt användas för 
statistiska ändamål, i samarbete med 
medlemsstaternas statistikmyndigheter och 
Eurostat.

3. Befintliga uppdaterade 
administrativa register såsom IACS, LPIS, 
djurregister och vinodlingsregister ska 
bibehållas och förstärkas. IACS och LPIS 
ska utvecklas vidare så att de i högre grad 
kan tillgodose den gemensamma 
jordbrukspolitikens behov. Senast den 1 
januari 2023 ska alla medlemsstater i sina 
LPIS-system ha ett uppdaterat skikt med 
full territoriell täckning för 
landskapselement med stor biologisk 
mångfald. Data från administrativa register 
ska i så hög grad som möjligt användas för 
statistiska ändamål och för att övervaka 
efterlevnaden, i samarbete med 
medlemsstaternas statistikmyndigheter och 
Eurostat.

Or. en

Motivering

AGRI 700, ENVI 178
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15.10.2020 A8-0200/1342

Ändringsförslag 1342
Bas Eickhout, Martin Häusling
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0200/2019
Peter Jahr
Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna 
ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Förslag till förordning
Bilaga XIIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA XIa
UNIONSLAGSTIFTNING OM DJURS 
VÄLBEFINNANDE – MÅL SOM 
MEDLEMSSTATERNAS 
STRATEGISKA PLANER INOM DEN 
GEMENSAMMA 
JORDBRUKSPOLITIKEN BÖR BIDRA 
TILL I ENLIGHET MED ARTIKLARNA 
96, 97 OCH 103:
Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 
1998 om skydd av animalieproduktionens 
djur
Rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 
1999 om att fastställa miniminormer för 
skyddet av värphöns
Rådets direktiv 2007/43/EG av den 28 juni 
2007 om fastställande av minimiregler för 
skydd av slaktkycklingar
Rådets direktiv 2008/119/EG av den 18 
december 2008 om fastställande av lägsta 
djurskyddskrav för kalvar 
Rådets direktiv 2008/120/EG av den 18 
december 2008 om fastställande av lägsta 
djurskyddskrav vid svinhållning 
Kommissionens förordning (EG) nr 
543/2008 av den 16 juni 2008 om 
tillämpningsföreskrifter för rådets 
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förordning (EG) nr 1234/2007 när det 
gäller handelsnormerna för fjäderfäkött
Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 
22 december 2004 om skydd av djur under 
transport och därmed sammanhängande 
förfaranden och om ändring av direktiven 
64/432/EEG och 93/119/EG och 
förordning (EG) nr 1255/97
Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av 
den 24 september 2009 om skydd av djur 
vid tidpunkten för avlivning
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/6 av den 11 
december 2018 om veterinärmedicinska 
läkemedel och om upphävande av direktiv 
2001/82/EG
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/4 av den 11 
december 2018 om tillverkning, 
utsläppande på marknaden, användning 
av foder som innehåller läkemedel, om 
ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 183/2005 och 
om upphävande av rådets direktiv 
90/167/EEG 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 
2017 om offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet för att säkerställa 
tillämpningen av livsmedels- och 
foderlagstiftningen och av bestämmelser 
om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd 
och växtskyddsmedel

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är detsamma som ändringsförslag 200 från ENVI. Det ska föras in som 
en bilaga XIa.


