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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b d (nyt)
Forordning (EF) nr. 1308/2013
Artikel 23 – stk. 11

Gældende ordlyd Ændringsforslag

bd) Artikel 23, stk. 11, affattes således:
11. Medlemsstaterne udvælger de 
produkter, der skal indgå i uddelingen eller 
i de pædagogiske ledsageforanstaltninger, 
på grundlag af objektive kriterier, der skal 
omfatte et eller flere af følgende kriterier: 
sundheds- og miljøhensyn, årstid, sort og 
tilgængeligheden af lokale eller regionale 
produkter, idet de så vidt praktisk muligt 
prioriterer produkter, der har oprindelse i 
Unionen. Medlemsstaterne kan tilskynde til 
navnlig lokale eller regionale indkøb, 
økologiske produkter, korte 
forsyningskæder eller miljøfordele og, hvis 
det er relevant, produkter, der er anerkendt 
i henhold til de ved forordning (EU) nr. 
1151/2012 oprettede kvalitetsordninger.

"11. Medlemsstaterne udvælger de 
produkter, der skal indgå i uddelingen eller 
i de pædagogiske ledsageforanstaltninger, 
på grundlag af objektive kriterier, der skal 
omfatte et eller flere af følgende kriterier: 
sundheds- og miljøhensyn, årstid, sort og 
tilgængeligheden af lokale eller regionale 
produkter, idet de så vidt praktisk muligt 
prioriterer produkter, der har oprindelse i 
Unionen. Medlemsstaterne kan tilskynde til 
navnlig lokale eller regionale indkøb, 
økologiske produkter, korte 
forsyningskæder eller miljøfordele, 
herunder bæredygtig emballage, og, hvis 
det er relevant, produkter, der er anerkendt 
i henhold til de ved forordning (EU) nr. 
1151/2012 oprettede kvalitetsordninger.

Medlemsstaterne kan i deres strategi 
overveje at prioritere bæredygtigheds- og 
fairtradehensyn.

Medlemsstaterne kan i deres strategi 
overveje at prioritere bæredygtigheds- og 
fairtradehensyn."

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at tilskynde til brug af bæredygtig emballage til de 
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produkter, der uddeles under dette program.


