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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 23 – παράγραφος 11

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β δ) στο άρθρο 23, η παράγραφος 11 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

11. Τα κράτη μέλη επιλέγουν τα 
προϊόντα που πρόκειται να συμπεριλάβουν 
στη διανομή ή στα συνοδευτικά 
εκπαιδευτικά μέτρα με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια που περιλαμβάνουν ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα: Ζητήματα 
υγείας και περιβάλλοντος, την εποχιακή 
διαθεσιμότητα, την ποικιλία και τη 
διαθεσιμότητα των τοπικών ή 
περιφερειακών προϊόντων, δίνοντας 
προτεραιότητα, στο μέτρο του εφικτού, 
στα προϊόντα που προέρχονται από την 
Ένωση. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
ενθαρρύνουν ιδίως τις τοπικές ή 
περιφερειακές αγορές, τα βιολογικά 
προϊόντα, τις βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού ή τα περιβαλλοντικά οφέλη 
και, εφόσον αρμόζει, τα προϊόντα που είναι 
αναγνωρισμένα από τα καθεστώτα 
ποιότητας όπως ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

«11. Τα κράτη μέλη επιλέγουν τα 
προϊόντα που πρόκειται να συμπεριλάβουν 
στη διανομή ή στα συνοδευτικά 
εκπαιδευτικά μέτρα με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια που περιλαμβάνουν ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα: Ζητήματα 
υγείας και περιβάλλοντος, την εποχιακή 
διαθεσιμότητα, την ποικιλία και τη 
διαθεσιμότητα των τοπικών ή 
περιφερειακών προϊόντων, δίνοντας 
προτεραιότητα, στο μέτρο του εφικτού, 
στα προϊόντα που προέρχονται από την 
Ένωση. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
ενθαρρύνουν ιδίως τις τοπικές ή 
περιφερειακές αγορές, τα βιολογικά 
προϊόντα, τις βραχείες αλυσίδες 
εφοδιασμού ή τα περιβαλλοντικά οφέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων 
συσκευασιών, και, εφόσον αρμόζει, τα 
προϊόντα που είναι αναγνωρισμένα από τα 
καθεστώτα ποιότητας όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

Στο πλαίσιο των στρατηγικών τους, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν τη 
δυνατότητα να δοθεί προτεραιότητα στη 
βιωσιμότητα και το δίκαιο εμπόριο.

Στο πλαίσιο των στρατηγικών τους, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν τη 
δυνατότητα να δοθεί προτεραιότητα στη 
βιωσιμότητα και το δίκαιο εμπόριο.»
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Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της χρήσης βιώσιμων συσκευασιών για τα 
προϊόντα που διανέμονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.


