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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 – параграф 11

Текст в сила Изменение

бг) В член 23 параграф 11 се заменя 
със следното:

11. Държавите членки избират 
продуктите, които да бъдат предлагани 
или да бъдат включени в съпътстващите 
образователни мерки, въз основа на 
обективни критерии, които включват 
едно или повече от следното: 
съображения за опазване на здравето и 
околната среда, сезонност, разнообразие 
и наличие на местна или регионална 
продукция, като се дава приоритет на 
продуктите с произход от Съюза, 
доколкото това е практически 
осъществимо. Държавите членки могат 
да насърчават по-специално местното 
или регионално закупуване, 
биологичните продукти, късите вериги 
на доставки или ползите за околната 
среда и, ако е подходящо, продуктите, 
признати в рамките на установените в 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 схеми за 
качество.

„11. Държавите членки избират 
продуктите, които да бъдат предлагани 
или да бъдат включени в съпътстващите 
образователни мерки, въз основа на 
обективни критерии, които включват 
едно или повече от следното: 
съображения за опазване на здравето и 
околната среда, сезонност, разнообразие 
и наличие на местна или регионална 
продукция, като се дава приоритет на 
продуктите с произход от Съюза, 
доколкото това е практически 
осъществимо. Държавите членки могат 
да насърчават по-специално местното 
или регионално закупуване, 
биологичните продукти, късите вериги 
на доставки или ползите за околната 
среда, включително устойчивите 
опаковки, и ако е подходящо, 
продуктите, признати в рамките на 
установените в Регламент (ЕС) 
№ 1151/2012 схеми за качество.

Държавите членки могат да обмислят да 
осигурят в своите стратегии приоритет 
на съображенията за устойчивост и 
свободна търговия.

Държавите членки могат да обмислят да 
осигурят в своите стратегии приоритет 
на съображенията за устойчивост и 
свободна търговия.“
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Обосновка

Настоящото изменение има за цел да насърчи използването на устойчиви опаковки за 
предлаганите продукти, разпространявани по тази програма.


