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Amendement 260/rev
Anne Sander
namens de PPE-Fractie
Jérémy Decerle
namens de Renew-Fractie

Verslag A8-0198/2019
Eric Andrieu
Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter b quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1308/2013
Artikel 23 – lid 11

Bestaande tekst Amendement

b quinquies) in artikel 23 wordt lid 11 
vervangen door:

11. De lidstaten selecteren de 
producten die worden verstrekt of worden 
opgenomen in begeleidende educatieve 
maatregelen, op basis van een of meer van 
de volgende objectieve criteria: 
gezondheids- en milieuoverwegingen, 
seizoensgebondenheid, verscheidenheid en 
beschikbaarheid van lokale of regionale 
producten, waarbij voor zover mogelijk 
voorrang wordt gegeven aan uit de Unie 
afkomstige producten. De lidstaten kunnen 
met name lokale of regionale aankopen, 
biologische producten, korte 
toeleveringsketens of milieubaten en, 
indien nodig, producten aanmoedigen die 
op grond van de kwaliteitsregelingen van 
Verordening (EU) nr. 1151/2012 zijn 
erkend.

“11. De lidstaten selecteren de 
producten die worden verstrekt of worden 
opgenomen in begeleidende educatieve 
maatregelen, op basis van een of meer van 
de volgende objectieve criteria: 
gezondheids- en milieuoverwegingen, 
seizoensgebondenheid, verscheidenheid en 
beschikbaarheid van lokale of regionale 
producten, waarbij voor zover mogelijk 
voorrang wordt gegeven aan uit de Unie 
afkomstige producten. De lidstaten kunnen 
met name lokale of regionale aankopen, 
biologische producten, korte 
toeleveringsketens of milieubaten, 
waaronder duurzame verpakkingen, en, 
indien nodig, producten aanmoedigen die 
op grond van de kwaliteitsregelingen van 
Verordening (EU) nr. 1151/2012 zijn 
erkend.

De lidstaten kunnen in hun strategieën 
voorrang geven aan overwegingen 
betreffende duurzaamheid en eerlijke 
handel.

De lidstaten kunnen in hun strategieën 
voorrang geven aan overwegingen 
betreffende duurzaamheid en eerlijke 
handel.”

Or. en
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Motivering

Dit amendement is bedoeld om het gebruik van duurzame verpakkingen voor de producten die 
in het kader van dit programma worden verstrekt te stimuleren.


