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Eric Andrieu
Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más 
rendeleteknek a módosítása
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b d pont (új)
(EU) 1308/2013 rendelet
23 cikk – 11 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

bd) a 23. cikk (11) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(11) A tagállamok az elosztandó vagy a 
kísérő oktatási intézkedések körébe 
bevonandó termékeket olyan objektív 
kritériumok alapján választják ki, melyek 
az alábbiak közül legalább egyet magukban 
foglalnak : egészségügyi és környezeti 
megfontolások, szezonális jelleg, 
változatosság és a helyi vagy regionális 
termékek elérhetősége, a lehetőségekhez 
mérten előnyben részesítve az Unióból 
származó termékeket. A tagállamok 
ösztönözhetik különösen a helyi vagy 
regionális beszerzést, a biotermékeket, a 
rövid ellátási láncokat vagy a környezeti 
előnyöket, valamint – adott esetben – az 
1151/2012/EU rendelet által létrehozott 
minőségi programok keretei között 
elismert termékeket.

„(11) A tagállamok az elosztandó vagy a 
kísérő oktatási intézkedések körébe 
bevonandó termékeket olyan objektív 
kritériumok alapján választják ki, melyek 
az alábbiak közül legalább egyet magukban 
foglalnak : egészségügyi és környezeti 
megfontolások, szezonális jelleg, 
változatosság és a helyi vagy regionális 
termékek elérhetősége, a lehetőségekhez 
mérten előnyben részesítve az Unióból 
származó termékeket. A tagállamok 
ösztönözhetik különösen a helyi vagy 
regionális beszerzést, a biotermékeket, a 
rövid ellátási láncokat vagy a környezeti 
előnyöket, többek között a fenntartható 
csomagolást, valamint – adott esetben – az 
1151/2012/EU rendelet által létrehozott 
minőségi programok keretei között 
elismert termékeket.

A tagállamok mérlegelhetik, hogy 
stratégiáikban kiemelten figyelembe 
vesznek a fenntarthatósággal és a 
tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos 
szempontokat.

A tagállamok mérlegelhetik, hogy 
stratégiáikban kiemelten figyelembe 
vesznek a fenntarthatósággal és a 
tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos 
szempontokat.”
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Indokolás

E módosítás célja, hogy ösztönözze az e program keretében forgalmazott termékek 
tekintetében a fenntartható csomagolás használatát.


