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Predlog spremembe 260/rev
Anne Sander
v imenu skupine EPP
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b d (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 23 – odstavek 11

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(bd) v členu 23 se odstavek 11 
nadomesti z naslednjim:

11. Države članice izberejo proizvode, 
ki bi se razdeljevali ali ki bi jih vključili v 
spremljevalne izobraževalne ukrepe, na 
podlagi enega ali več naslednjih 
objektivnih meril: zdravstveni in okoljski 
vidiki, sezonskost, pestrost in 
razpoložljivost lokalnih ali regionalnih 
proizvodov, pri čemer se po možnosti da 
prednost proizvodom s poreklom iz Unije. 
Države članice lahko spodbujajo zlasti 
nabavo na lokalni ali regionalni ravni, 
ekološke proizvode, kratke oskrbne verige 
ali okoljevarstvene koristi, in če je 
ustrezno, tudi proizvode, priznane na 
podlagi shem kakovosti, določenih z 
Uredbo (EU) št. 1151/2012.

„11. Države članice izberejo proizvode, 
ki bi se razdeljevali ali ki bi jih vključili v 
spremljevalne izobraževalne ukrepe, na 
podlagi enega ali več naslednjih 
objektivnih meril: zdravstveni in okoljski 
vidiki, sezonskost, pestrost in 
razpoložljivost lokalnih ali regionalnih 
proizvodov, pri čemer se po možnosti da 
prednost proizvodom s poreklom iz Unije. 
Države članice lahko spodbujajo zlasti 
nabavo na lokalni ali regionalni ravni, 
ekološke proizvode, kratke oskrbne verige 
ali okoljevarstvene koristi, tudi trajnostne 
embalaže, in če je ustrezno, tudi proizvode, 
priznane na podlagi shem kakovosti, 
določenih z Uredbo (EU) št. 1151/2012.

Države članice lahko v svojih strategijah 
dajo prednost vidikom, povezanim s 
trajnostjo in pravično trgovino.

Države članice lahko v svojih strategijah 
dajo prednost vidikom, povezanim s 
trajnostjo in pravično trgovino.“

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je spodbuditi uporabo trajnostne embalaže za proizvode, ki 
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se distribuirajo v okviru tega programa.


