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Eric Andrieu
Politika Agrikola Komuni – emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt bd (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23 – paragrafu 11

Test fis-seħħ Emenda

(bd) fl-Artikolu 23, il-paragrafu 11 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

11. L-Istati Membri għandhom jagħżlu 
l-prodotti li għandhom jiġu inkorporati fid-
distribuzzjoni jew li għandhom jiġu inklużi 
fil-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament 
abbażi ta' kriterji oġġettivi li għandhom 
jinkludu kriterju wieħed jew aktar minn 
dawn li ġejjin: kunsiderazzjonijiet tas-
saħħa u dawk ambjentali, l-istaġjonalità, il-
varjetà u d-disponibbiltà ta' prodotti lokali 
jew reġjonali, filwaqt li jagħtu prijorità sa 
fejn huwa prattikabbli għall-prodotti li 
joriġinaw fl-Unjoni. L-Istati Membri 
jistgħu jinkoraġġixxu b'mod partikolari xiri 
lokali jew reġjonali, prodotti organiċi, 
ktajjen tal-provvista qosra jew benefiċċji 
ambjentali u, jekk xieraq, prodotti 
rikonoxxuti taħt l-iskemi ta' kwalità 
stabbiliti bir-Regolament (UE) 
Nru 1151/2012.

"11. L-Istati Membri għandhom jagħżlu 
l-prodotti li għandhom jiġu inkorporati fid-
distribuzzjoni jew li għandhom jiġu inklużi 
fil-miżuri edukattivi ta' akkumpanjament 
abbażi ta' kriterji oġġettivi li għandhom 
jinkludu kriterju wieħed jew aktar minn 
dawn li ġejjin: kunsiderazzjonijiet tas-
saħħa u dawk ambjentali, l-istaġjonalità, il-
varjetà u d-disponibbiltà ta' prodotti lokali 
jew reġjonali, filwaqt li jagħtu prijorità sa 
fejn huwa prattikabbli għall-prodotti li 
joriġinaw fl-Unjoni. L-Istati Membri 
jistgħu jinkoraġġixxu b'mod partikolari xiri 
lokali jew reġjonali, prodotti organiċi, 
ktajjen tal-provvista qosra jew benefiċċji 
ambjentali, inkluż l-imballaġġ sostenibbli 
u, jekk xieraq, prodotti rikonoxxuti taħt l-
iskemi ta' kwalità stabbiliti bir-Regolament 
(UE) Nru 1151/2012.

L-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw li, fl-
istrateġiji tagħhom, jagħtu prijorità lil 
konsiderazzjonijiet ta' sostenibbiltà u ta' 
kummerċ ġust.

L-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw li, fl-
istrateġiji tagħhom, jagħtu prijorità lil 
konsiderazzjonijiet ta' sostenibbiltà u ta' 
kummerċ ġust.
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tinkoraġġixxi l-użu ta’ imballaġġ sostenibbli għall-prodotti 
distribwiti taħt dan il-programm.


