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Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a 
další nařízení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b d (nové)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 23 – odst. 11

Platné znění Pozměňovací návrh

bd) V článku 23 se odstavec 11 
nahrazuje tímto:

11. Při volbě produktů a výrobků, které 
budou zařazeny do distribuce nebo do 
doprovodných vzdělávacích opatření, 
vycházejí členské státy z objektivních 
kritérií, která zahrnují alespoň jedno z 
následujících kritérií: ohledy na zdraví a na 
životní prostředí, sezónnost, rozmanitost 
nebo dostupnost místní nebo regionální 
zemědělské produkce, přičemž prioritou 
budou pokud možno produkty a výrobky 
pocházející z Unie. Členské státy mohou 
podporovat zejména nákup místních nebo 
regionálních produktů a výrobků, produkty 
ekologického zemědělství, krátké 
dodavatelské řetězce nebo přínos pro 
životní prostředí a případně produkty 
spadající pod režim jakosti podle nařízení 
(EU) č. 1151/2012.

„11. Při volbě produktů a výrobků, které 
budou zařazeny do distribuce nebo do 
doprovodných vzdělávacích opatření, 
vycházejí členské státy z objektivních 
kritérií, která zahrnují alespoň jedno z 
následujících kritérií: ohledy na zdraví a na 
životní prostředí, sezónnost, rozmanitost 
nebo dostupnost místní nebo regionální 
zemědělské produkce, přičemž prioritou 
budou pokud možno produkty a výrobky 
pocházející z Unie. Členské státy mohou 
podporovat zejména nákup místních nebo 
regionálních produktů a výrobků, produkty 
ekologického zemědělství, krátké 
dodavatelské řetězce nebo přínos pro 
životní prostředí, včetně udržitelných 
obalů, a případně produkty spadající pod 
režim jakosti podle nařízení (EU) č. 
1151/2012.

Členské státy mohou zvážit, zda ve svých 
strategiích upřednostní otázky udržitelnosti 
a spravedlivého obchodu (faire-trade).

Členské státy mohou zvážit, zda ve svých 
strategiích upřednostní otázky udržitelnosti 
a spravedlivého obchodu (faire-trade).
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je podpořit používání udržitelných obalů pro výrobky 
distribuované v rámci tohoto programu.


