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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(bd) Artikel 23.11 ska ersättas med 
följande:

11. Medlemsstaterna ska välja ut de 
produkter som ska delas ut eller omfattas 
av kompletterande utbildningsinsatser på 
grundval av objektiva kriterier som ska 
inbegripa ett eller flera av följande 
kriterier: hälso- och miljöhänsyn, 
årstidsaspekter, utbud eller tillgänglighet 
för lokala eller regionala produkter, i 
möjligaste mån med företräde för 
produkter med ursprung i unionen. 
Medlemsstaterna får särskilt uppmuntra 
lokala eller regionala inköp, ekologiska 
produkter, korta leveranskedjor eller 
miljöfördelar samt, där så är lämpligt, 
produkter som är erkända enligt de 
kvalitetsordningar som inrättats genom 
förordning (EU) nr 1151/2012.

11. Medlemsstaterna ska välja ut de 
produkter som ska delas ut eller omfattas 
av kompletterande utbildningsinsatser på 
grundval av objektiva kriterier som ska 
inbegripa ett eller flera av följande 
kriterier: hälso- och miljöhänsyn, 
årstidsaspekter, utbud eller tillgänglighet 
för lokala eller regionala produkter, i 
möjligaste mån med företräde för 
produkter med ursprung i unionen. 
Medlemsstaterna får särskilt uppmuntra 
lokala eller regionala inköp, ekologiska 
produkter, korta leveranskedjor eller 
miljöfördelar, däribland hållbara 
förpackningar, samt, där så är lämpligt, 
produkter som är erkända enligt de 
kvalitetsordningar som inrättats genom 
förordning (EU) nr 1151/2012.

Medlemsstaterna får överväga att prioritera 
hänsyn till hållbarhet och rättvis handel i 
sina strategier.

Medlemsstaterna får överväga att prioritera 
hänsyn till hållbarhet och rättvis handel i 
sina strategier.”
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Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att främja användningen av hållbara förpackningar för de 
produkter som delas ut inom ramen för detta program.


