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în numele Grupului PPE
Jérémy Decerle
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Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 – litera bd (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 – alineatul 11

Textul în vigoare Amendamentul

(bd) la articolul 23, alineatul (11) se 
înlocuiește cu următorul text:

11. Statele membre aleg produsele care 
urmează să facă obiectul distribuirii sau 
urmează să fie incluse în măsurile 
educative însoțitoare pe baza unor criterii 
obiective, care includ unul sau mai multe 
dintre următoarele: considerente de 
sănătate și de mediu, caracterul sezonier, 
soiul și disponibilitatea produselor locale 
sau regionale, acordând prioritate, pe cât 
posibil, produselor originare din Uniune. 
Statele membre pot încuraja în special 
achizițiile locale sau regionale, produsele 
ecologice, lanțurile de aprovizionare scurte 
sau beneficiile pentru mediu și, dacă este 
cazul, produsele recunoscute în cadrul 
sistemelor de calitate instituite prin 
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

„11. Statele membre aleg produsele care 
urmează să facă obiectul distribuirii sau 
urmează să fie incluse în măsurile 
educative însoțitoare pe baza unor criterii 
obiective, care includ unul sau mai multe 
dintre următoarele: considerente de 
sănătate și de mediu, caracterul sezonier, 
soiul și disponibilitatea produselor locale 
sau regionale, acordând prioritate, pe cât 
posibil, produselor originare din Uniune. 
Statele membre pot încuraja în special 
achizițiile locale sau regionale, produsele 
ecologice, lanțurile de aprovizionare scurte 
sau beneficiile pentru mediu, inclusiv 
ambalajele sustenabile, și, dacă este cazul, 
produsele recunoscute în cadrul sistemelor 
de calitate instituite prin Regulamentul 
(UE) nr. 1151/2012.

În cadrul strategiilor lor, statele membre 
pot lua în considerare acordarea de 
prioritate considerațiilor privind 
durabilitatea și comerțul echitabil.

În cadrul strategiilor lor, statele membre 
pot lua în considerare acordarea de 
prioritate considerațiilor privind 
sustenabilitatea și comerțul echitabil.”
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Justificare

Prezentul amendament urmărește să încurajeze utilizarea ambalajelor sustenabile pentru 
produsele distribuite în cadrul acestui program.


