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Изменение 8
Elisabeth Jeggle 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целите на ОСП, определени в член 
33 от Договора, включват 
стабилизирането на пазарите, като се 
осигурява предлагането на стоки и се 
гарантира, че стоките достигат до 
потребителите на разумни цени. 
Предоставянето на помощ от 
Общността по Схема за предлагане на 
плодове в училищата за доставяне на 
плодове, зеленчуци и бананови 
продукти на ученици в учебните 
заведения би отговорило на тези цели. 
Освен това схемата ще накара младите 
потребители да ценят плодовете и 
зеленчуците и следователно ще увеличи 
бъдещото потребление като по този 
начин се подпомагат доходите в 
селското стопанство, което също е цел 
на ОСП. В допълнение, съгласно член 
35, буква б) от Договора, в рамките на 
общата селскостопанска политика могат 
да се предвидят общи мерки, като 
например схема за предлагане на 
плодове в училищата, за насърчаване на 
консумацията на някои продукти

(2) Целите на ОСП, определени в член 
33 от Договора, включват 
стабилизирането на пазарите, като се 
осигурява предлагането на стоки и се 
гарантира, че стоките достигат до 
потребителите на разумни цени. 
Предоставянето на помощ от 
Общността по Схема за предлагане на 
плодове в училищата за доставяне на 
плодове, зеленчуци и бананови 
продукти на ученици в учебните 
заведения би отговорило на тези цели. 
Съгласно принципа на субсидиарност, 
държавите-членки следва да 
разполагат с достатъчно гъвкавост 
при определянето на целевата група, 
за да могат да предоставят, в 
съответствие с техните 
потребности, плодове в училищата 
на възможно най-широк кръг от 
потребители. Освен това схемата ще 
накара младите потребители да ценят 
плодовете и зеленчуците и следователно 
ще увеличи бъдещото потребление като 
по този начин се подпомагат доходите в 
селското стопанство, което също е цел 
на ОСП. В допълнение, съгласно член 
35, буква б) от Договора, в рамките на 
общата селскостопанска политика могат 
да се предвидят общи мерки, като 
например схема за предлагане на 
плодове в училищата, за насърчаване на 
консумацията на някои продукти

Or. de

Обосновка

Решението относно евентуално поставяне на възрастови ограничения на учениците 
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следва във всеки случай да се взема от държавите-членки.

Изменение 9
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целите на ОСП, определени в член 
33 от Договора, включват 
стабилизирането на пазарите, като се 
осигурява предлагането на стоки и се 
гарантира, че стоките достигат до 
потребителите на разумни цени. 
Предоставянето на помощ от 
Общността по Схема за предлагане на 
плодове в училищата за доставяне на 
плодове, зеленчуци и бананови 
продукти на ученици в учебните 
заведения би отговорило на тези цели. 
Освен това схемата ще накара младите
потребители да ценят плодовете и 
зеленчуците и следователно ще увеличи 
бъдещото потребление като по този 
начин се подпомагат доходите в 
селското стопанство, което също е цел 
на ОСП. В допълнение, съгласно член 
35, буква б) от Договора, в рамките на 
общата селскостопанска политика могат 
да се предвидят общи мерки, като 
например схема за предлагане на 
плодове в училищата, за насърчаване на 
консумацията на някои продукти. 

(2) Целите на ОСП, определени в член 
33 от Договора, включват 
стабилизирането на пазарите, като се 
осигурява предлагането на стоки и се 
гарантира, че стоките достигат до 
потребителите на разумни цени. 
Предоставянето на помощ от 
Общността по Схема за предлагане на 
плодове в училищата за доставяне на 
плодове, зеленчуци и бананови 
продукти, които следва да са 
възможно най-пресни, сезонни и се 
предлагат на ниски цени, на ученици в 
учебните заведения би отговорило на 
тези цели. Освен това схемата ще накара 
младите потребители да ценят 
плодовете и зеленчуците и следователно 
ще увеличи бъдещото потребление като 
по този начин се подпомагат доходите в 
селското стопанство, което също е цел 
на ОСП. В допълнение, съгласно член 
35, буква б) от Договора, в рамките на 
общата селскостопанска политика могат 
да се предвидят общи мерки, като 
например схема за предлагане на 
плодове в училищата, за насърчаване на 
консумацията на някои продукти. 

Or. it
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Изменение 10
María Isabel Salinas García 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целите на ОСП, определени в член 
33 от Договора, включват 
стабилизирането на пазарите, като се 
осигурява предлагането на стоки и се 
гарантира, че стоките достигат до 
потребителите на разумни цени. 
Предоставянето на помощ от 
Общността по Схема за предлагане на 
плодове в училищата за доставяне на 
плодове, зеленчуци и бананови 
продукти на ученици в учебните 
заведения би отговорило на тези цели. 
Освен това схемата ще накара младите 
потребители да ценят плодовете и 
зеленчуците и следователно ще увеличи 
бъдещото потребление като по този 
начин се подпомагат доходите в 
селското стопанство, което също е цел 
на ОСП. В допълнение, съгласно член 
35, буква б) от Договора, в рамките на 
общата селскостопанска политика могат 
да се предвидят общи мерки, като 
например схема за предлагане на 
плодове в училищата, за насърчаване на 
консумацията на някои продукти.

(2) Целите на ОСП, определени в член 
33 от Договора, включват 
стабилизирането на пазарите, като се 
осигурява предлагането на стоки и се 
гарантира, че стоките достигат до 
потребителите на разумни цени. 
Предоставянето на помощ от 
Общността по Схема за предлагане на 
плодове в училищата за доставяне на 
плодове, зеленчуци и бананови 
продукти на ученици в учебните 
заведения би отговорило на тези цели. 
Освен това схемата ще накара младите 
потребители да ценят плодовете и 
зеленчуците и следователно ще увеличи 
бъдещото потребление, създавайки 
мултиплициращ ефект чрез 
включването на ученици, родители и 
учители, и по този начин се подпомагат 
доходите в селското стопанство, което 
също е цел на ОСП. В допълнение, 
съгласно член 35, буква б) от Договора, 
в рамките на общата селскостопанска 
политика могат да се предвидят общи 
мерки, като например схема за 
предлагане на плодове в училищата, за 
насърчаване на консумацията на някои 
продукти.

Or. es
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Изменение 11
Willem Schuth 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целите на ОСП, определени в член 
33 от Договора, включват 
стабилизирането на пазарите, като се 
осигурява предлагането на стоки и се 
гарантира, че стоките достигат до 
потребителите на разумни цени. 
Предоставянето на помощ от 
Общността по Схема за предлагане на 
плодове в училищата за доставяне на 
плодове, зеленчуци и бананови 
продукти на ученици в учебните 
заведения би отговорило на тези цели. 
Освен това схемата ще накара младите 
потребители да ценят плодовете и 
зеленчуците и следователно ще увеличи 
бъдещото потребление като по този 
начин се подпомагат доходите в 
селското стопанство, което също е цел 
на ОСП. В допълнение, съгласно член 
35, буква б) от Договора, в рамките на 
общата селскостопанска политика могат 
да се предвидят общи мерки, като 
например схема за предлагане на 
плодове в училищата, за насърчаване на 
консумацията на някои продукти

(2) Целите на ОСП, определени в член 
33 от Договора, включват 
стабилизирането на пазарите, като се 
осигурява предлагането на стоки и се 
гарантира, че стоките достигат до 
потребителите на разумни цени. 
Предоставянето на помощ от 
Общността по Схема за предлагане на 
плодове в училищата за доставяне на 
плодове, зеленчуци и бананови 
продукти на ученици в учебните 
заведения би отговорило на тези цели. 
Освен това схемата ще накара младите 
потребители да ценят плодовете и 
зеленчуците и следователно ще увеличи 
бъдещото потребление като по този 
начин се подпомагат доходите в 
селското стопанство, което също е цел 
на ОСП. В допълнение, съгласно член 
35, буква б) от Договора, в рамките на 
общата селскостопанска политика могат 
да се предвидят общи мерки, като 
например схема за предлагане на 
плодове в училищата, за насърчаване на 
консумацията на някои продукти, 
които следва да съдържат 
допълнителен елемент на 
възпитаване на здравна и хранителна 
култура.

Or. de

Обосновка

В рамките на доставката на продуктите, на учениците следва например да се 
показват и методи за приготвяне, за да се подобри начинът, по който се възприемат 
продуктите, и да се постигне дългосрочен възпитателен ефект.   
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Изменение 12
Maria Petre 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целите на ОСП, определени в член 
33 от Договора, включват 
стабилизирането на пазарите, като се 
осигурява предлагането на стоки и се 
гарантира, че стоките достигат до 
потребителите на разумни цени. 
Предоставянето на помощ от 
Общността по Схема за предлагане на 
плодове в училищата за доставяне на 
плодове, зеленчуци и бананови
продукти на ученици в учебните 
заведения би отговорило на тези цели. 
Освен това схемата ще накара младите 
потребители да ценят плодовете и 
зеленчуците и следователно ще 
увеличи бъдещото потребление като по 
този начин се подпомагат доходите в 
селското стопанство, което също е цел 
на ОСП. В допълнение, съгласно член 
35, буква б) от Договора, в рамките на 
общата селскостопанска политика могат 
да се предвидят общи мерки, като 
например схема за предлагане на 
плодове в училищата, за насърчаване на 
консумацията на някои продукти.

(2) Целите на ОСП, определени в член 
33 от Договора, включват 
стабилизирането на пазарите, като се 
осигурява предлагането на стоки и се 
гарантира, че стоките достигат до 
потребителите на разумни цени. 
Предоставянето на помощ от 
Общността по Схема за предлагане на 
плодове в училищата за доставяне на 
плодове и продукти от плодове на 
ученици в учебните заведения би 
отговорило на тези цели. Освен това 
схемата ще накара младите потребители 
да ценят плодовете и зеленчуците и 
следователно ще увеличи бъдещото 
потребление, като по този начин се 
подпомагат доходите в селското 
стопанство, което също е цел на ОСП. В 
допълнение, съгласно член 35, буква б) 
от Договора, в рамките на общата 
селскостопанска политика могат да се 
предвидят общи мерки, като например 
схема за предлагане на плодове в 
училищата, за насърчаване на 
консумацията на някои продукти, 
както и за предоставяне на 
насърчение и стимул за регионалните 
продукти, включително тези от 
планинските райони.

Or. ro
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Изменение 13
Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław 
Zbigniew Podkański 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целите на ОСП, определени в член 
33 от Договора, включват 
стабилизирането на пазарите, като се 
осигурява предлагането на стоки и се 
гарантира, че стоките достигат до 
потребителите на разумни цени. 
Предоставянето на помощ от 
Общността по Схема за предлагане на 
плодове в училищата за доставяне на 
плодове, зеленчуци и бананови 
продукти на ученици в учебните 
заведения би отговорило на тези цели. 
Освен това схемата ще накара младите 
потребители да ценят плодовете и 
зеленчуците и следователно ще увеличи 
бъдещото потребление като по този 
начин се подпомагат доходите в 
селското стопанство, което също е цел 
на ОСП. В допълнение, съгласно член 
35, буква б) от Договора, в рамките на 
общата селскостопанска политика могат 
да се предвидят общи мерки, като 
например схема за предлагане на 
плодове в училищата, за насърчаване на 
консумацията на някои продукти. 

(2) Целите на ОСП, определени в член 
33 от Договора, включват 
стабилизирането на пазарите, като се 
осигурява предлагането на стоки и се 
гарантира, че стоките достигат до 
потребителите на разумни цени. 
Предоставянето на помощ от 
Общността по Схема за предлагане на 
плодове в училищата за доставяне на 
плодове, зеленчуци и бананови 
продукти с произход от Общността 
на ученици в учебните заведения би 
отговорило на тези цели. Освен това 
схемата ще накара младите потребители 
да ценят плодовете и зеленчуците и 
следователно ще увеличи бъдещото 
потребление като по този начин се 
подпомагат доходите в селското 
стопанство, което също е цел на ОСП. В 
допълнение, съгласно член 35, буква б) 
от Договора, в рамките на общата 
селскостопанска политика могат да се 
предвидят общи мерки, като например 
схема за предлагане на плодове в 
училищата, за насърчаване на 
консумацията на някои продукти. 

Or. it

Обосновка

Законовата основа на регламента е член 33 от Договора за ЕО, който изброява целите 
на Общата селскостопанска политика, една от които е, както се посочва във 
въпросното съображение, увеличаването на приходите на селскостопанските 
производители. 
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Изменение 14
Ilda Figueiredo 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целите на ОСП, определени в член 
33 от Договора, включват 
стабилизирането на пазарите, като се 
осигурява предлагането на стоки и се 
гарантира, че стоките достигат до 
потребителите на разумни цени. 
Предоставянето на помощ от 
Общността по Схема за предлагане на 
плодове в училищата за доставяне на 
плодове, зеленчуци и бананови 
продукти на ученици в учебните 
заведения би отговорило на тези цели. 
Освен това схемата ще накара младите 
потребители да ценят плодовете и 
зеленчуците и следователно ще увеличи 
бъдещото потребление като по този 
начин се подпомагат доходите в 
селското стопанство, което също е цел 
на ОСП. В допълнение, съгласно член 
35, буква б) от Договора, в рамките на 
общата селскостопанска политика могат 
да се предвидят общи мерки, като 
например схема за предлагане на 
плодове в училищата, за насърчаване на 
консумацията на някои продукти.

(2) Целите на ОСП, определени в член 
33 от Договора, включват 
стабилизирането на пазарите, като се 
осигурява предлагането на стоки и се 
гарантира, че стоките достигат до 
потребителите на разумни цени. 
Предоставянето на помощ от 
Общността по Схема за предлагане на 
плодове в училищата за доставяне на 
плодове, зеленчуци и бананови 
продукти на ученици в учебните 
заведения би отговорило на тези цели. 
Освен това схемата ще накара младите 
потребители да ценят плодовете и 
зеленчуците и следователно следва да 
има силно положително въздействие 
върху общественото здраве и борбата 
срещу детската бедност, като 
увеличи бъдещото потребление и по 
този начин подпомага доходите в 
селското стопанство, което също е цел 
на ОСП. В допълнение, съгласно член 
35, буква б) от Договора, в рамките на 
общата селскостопанска политика могат 
да се предвидят общи мерки, като 
например схема за предлагане на 
плодове в училищата, за насърчаване на 
консумацията на някои продукти.

Or. pt

Обосновка

Ежедневното раздаване на плодове в училище би допринесло също така за 
подобряване на хранителните стандарти за децата от семейства, които са в 
необлагодетелствано положение по отношение на храненето и доходите. 
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Изменение 15
Michl Ebner 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целите на ОСП, определени в член 
33 от Договора, включват 
стабилизирането на пазарите, като се 
осигурява предлагането на стоки и се 
гарантира, че стоките достигат до 
потребителите на разумни цени. 
Предоставянето на помощ от 
Общността по Схема за предлагане на 
плодове в училищата за доставяне на 
плодове, зеленчуци и бананови 
продукти на ученици в учебните 
заведения би отговорило на тези цели. 
Освен това схемата ще накара младите 
потребители да ценят плодовете и 
зеленчуците и следователно ще увеличи 
бъдещото потребление като по този 
начин се подпомагат доходите в 
селското стопанство, което също е цел 
на ОСП. В допълнение, съгласно член 
35, буква б) от Договора, в рамките на 
общата селскостопанска политика могат 
да се предвидят общи мерки, като 
например схема за предлагане на 
плодове в училищата, за насърчаване на 
консумацията на някои продукти.

(2) Целите на ОСП, определени в член 
33 от Договора, включват 
стабилизирането на пазарите, като се 
осигурява предлагането на стоки и се 
гарантира, че стоките достигат до 
потребителите на разумни цени. 
Предоставянето на помощ от 
Общността по Схема за предлагане на 
плодове в училищата за доставяне на 
плодове и бананови продукти с 
произход от Общността на ученици в 
учебните заведения би отговорило на 
тези цели. Освен това схемата ще накара 
младите потребители да ценят 
плодовете и зеленчуците и следователно 
ще увеличи бъдещото потребление като 
по този начин се подпомагат доходите в 
селското стопанство, което също е цел 
на ОСП. В допълнение, съгласно член 
35, буква б) от Договора, в рамките на 
общата селскостопанска политика могат 
да се предвидят общи мерки, като 
например схема за предлагане на 
плодове в училищата, за насърчаване на 
консумацията на някои продукти.

Or. it

Изменение 16
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Схемата за предлагане на плодове 
в училище следва да бъде ясно 
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определена като инициатива на ЕС, 
насочена към борба със 
затлъстяването сред младите хора и 
изграждаща техния вкус. Тя следва 
също така да служи, с помощта на 
подходящи образователни програми, 
за развиване у децата на познание за 
смяната на сезоните. За целта 
органите в сферата на образованието 
следва да предлагат предимно сезонни 
плодове, като се предпочита 
разнообразието от плодове, така че 
да се даде на децата възможност да 
откриват различни вкусове.

Or. fr

Изменение 17
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Планът за действие за биологични 
храни предлага да се започне 
многогодишна кампания в целия ЕС за 
информиране и насърчаване на 
училищата за ползите от 
биологичното селско стопанство, 
както и да се увеличи 
информираността и познаването от 
страна на потребителите за 
биологичните продукти, 
включително и за логото на ЕС. 
Схемата за предлагане на плодове в 
училищата следва да подкрепя тези 
цели, особено по отношение на 
биологичните плодове, а 
придружаващите мерки следва да 
включват информиране относно 
биологичното селско стопанство.

Or. en
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Изменение 18
María Isabel Salinas García 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Следователно трябва да се предвиди 
помощ от Общността, за да се 
съфинансира доставянето на учениците 
в учебните заведения на някои 
здравословни продукти от секторите на 
плодовете и зеленчуците, 
непреработените плодове и зеленчуци и 
на бананите, както и за някои свързани 
с това разходи за логистика, 
разпределение, оборудване, 
комуникация, наблюдение и оценка. 
Комисията следва да определи 
условията на схемата.

Следователно трябва да се предвиди 
помощ от Общността, за да се 
финансира доставянето на учениците в 
учебните заведения на някои 
здравословни продукти от секторите на 
плодовете и зеленчуците, 
непреработените плодове и зеленчуци и 
на бананите, и за някои свързани с това 
разходи за логистика, разпределение, 
оборудване, комуникация, наблюдение 
и оценка, както и за съпътстващите 
мерки, които се изискват за 
гарантиране на ефективността на 
схемата. Комисията следва да 
определи условията на схемата. Следва 
да се обръща особено внимание на 
критериите за качество и 
устойчивост на продуктите, които 
схемата обхваща: те следва да 
отговарят на най-високите 
стандарти и да бъдат за 
предпочитане сезонни и местно 
производство или, когато това е 
възможно, произведени в Общността.

Or. es

Изменение 19
Maria Petre 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Следователно трябва да се предвиди (6) Следователно трябва да се предвиди 
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помощ от Общността, за да се 
съфинансира доставянето на учениците 
в учебните заведения на някои 
здравословни продукти от секторите 
на плодовете и зеленчуците, 
[не]преработените плодове и 
зеленчуци и на бананите, както и за 
някои свързани с това разходи за 
логистика, разпределение, оборудване, 
комуникация, наблюдение и оценка. 
Комисията следва да определи 
условията на схемата.

помощ от Общността, за да се 
съфинансира доставянето на учениците 
в учебните заведения на някои 
здравословни продукти от плодове и 
продукти от преработени плодове, 
както и за някои свързани с това 
разходи за логистика, разпределение, 
оборудване, комуникация, наблюдение 
и оценка. Комисията следва да определи 
условията на схемата.

Or. ro

Изменение 20
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Следователно трябва да се предвиди 
помощ от Общността, за да се 
съфинансира доставянето на учениците 
в учебните заведения на някои 
здравословни продукти от секторите на 
плодовете и зеленчуците, 
[не]преработените плодове и 
зеленчуци и на бананите, както и за 
някои свързани с това разходи за 
логистика, разпределение, оборудване, 
комуникация, наблюдение и оценка. 
Комисията следва да определи 
условията на схемата.

(6) Следователно трябва да се предвиди 
помощ от Общността, за да се 
съфинансира доставянето на учениците 
в учебните заведения на някои 
здравословни продукти от секторите на 
плодовете и зеленчуците и на бананите, 
както и за някои свързани с това 
разходи за логистика, разпределение, 
оборудване, комуникация, наблюдение 
и оценка. Комисията следва да определи 
условията на схемата.

Or. en
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Изменение 21
Duarte Freitas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Следователно трябва да се предвиди 
помощ от Общността, за да се 
съфинансира доставянето на учениците 
в учебните заведения на някои 
здравословни продукти от секторите на 
плодовете и зеленчуците, 
[не]преработените плодове и 
зеленчуци и на бананите, както и за 
някои свързани с това разходи за 
логистика, разпределение, оборудване, 
комуникация, наблюдение и оценка. 
Комисията следва да определи 
условията на схемата.

(6) Следователно трябва да се предвиди 
помощ от Общността, за да се 
съфинансира доставянето на учениците 
в учебните заведения на някои 
здравословни продукти от секторите на 
пресните плодове и зеленчуци, както и 
за някои свързани с това разходи за 
логистика, разпределение, оборудване, 
комуникация, наблюдение и оценка. 
Комисията следва да определи 
условията на схемата.

Or. pt

Обосновка

Преработените плодове и зеленчуци са с по-ниска хранителна стойност и следва да 
бъдат изключени от настоящия регламент. Предвид целта да се постигне по-
здравословно хранене за децата на Европа, следва да се подкрепя единствено 
безплатното предоставяне на плодове и зеленчуци.  

Изменение 22
Esther De Lange 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел да се гарантира правилното 
прилагане на схемата за предлагане на 
плодове в училище, държавите-членки, 
които желаят да се възползват от нея, 
следва да разработят предварително 
стратегии на национално или на
регионално ниво. Те трябва също да 

(7) С цел да се гарантира правилното 
прилагане на схемата за предлагане на 
плодове в училище, държавите-членки, 
които желаят да се възползват от нея, 
следва да разработят предварително 
стратегии на национално или на 
регионално ниво, включително в 
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предвидят съпътстващи мерки, 
необходими за ефективното въвеждане 
на схемата.

областта на образованието за 
целевите групи. Те трябва също да 
предвидят съпътстващи мерки, 
необходими за ефективното въвеждане 
на схемата. Държавите-членки могат 
да включат тези мерки по начин, 
подходящ за образователни цели, в 
учебните си програми в училища в 
областта на здравеопазването и 
храненето. 

Or. nl

Изменение 23
Maria Petre 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел да се гарантира правилното 
прилагане на схемата за предлагане на 
плодове в училище, държавите-членки, 
които желаят да се възползват от нея, 
следва да разработят предварително 
стратегии на национално или на 
регионално ниво. Те трябва също да 
предвидят съпътстващи мерки, 
необходими за ефективното въвеждане 
на схемата.

(7) С цел да се гарантира правилното
прилагане на схемата за предлагане на 
плодове в училище, държавите-членки, 
които желаят да се възползват от нея, 
следва да разработят предварително 
стратегии на национално или на 
регионално ниво. Те трябва също да 
предвидят съпътстващи образователни 
и логистични мерки, необходими за 
ефективното въвеждане на схемата.

Or. ro

Изменение 24
Duarte Freitas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел да се гарантира правилното 
прилагане на схемата за предлагане на 

(7) С цел да се гарантира правилното 
прилагане на схемата за предлагане на 
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плодове в училище, държавите-членки, 
които желаят да се възползват от нея, 
следва да разработят предварително 
стратегии на национално или на 
регионално ниво. Те трябва също да 
предвидят съпътстващи мерки, 
необходими за ефективното въвеждане 
на схемата.

пресни плодове в училище, държавите-
членки, които желаят да се възползват 
от нея, следва да разработят 
предварително стратегии на национално 
или на регионално ниво. Те трябва също 
да предвидят съпътстващи мерки, 
необходими за ефективното въвеждане 
на схемата.

Or. pt

Обосновка

Преработените плодове и зеленчуци са с по-ниска хранителна стойност и следва да 
бъдат изключени от настоящия регламент. Предвид целта да се постигне по-
здравословно хранене за децата на Европа, следва да се подкрепя единствено 
безплатното предоставяне на плодове и зеленчуци.  

Изменение 25
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел да се гарантира правилното 
прилагане на схемата за предлагане на 
плодове в училище, държавите-членки, 
които желаят да се възползват от нея, 
следва да разработят предварително 
стратегии на национално или на 
регионално ниво. Те трябва също да 
предвидят съпътстващи мерки, 
необходими за ефективното въвеждане 
на схемата.

(7) С цел да се гарантира правилното 
прилагане на схемата за предлагане на 
плодове в училище, държавите-членки, 
които желаят да се възползват от нея, 
следва да разработят предварително 
стратегии на национално или на 
регионално ниво. Те трябва също да 
предвидят съпътстващи мерки, 
необходими за ефективното въвеждане 
на схемата, а Комисията следва да 
даде насоки за прилагане на 
настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 26
María Isabel Salinas García 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7) С цел да се гарантира правилното 
прилагане на схемата за предлагане на 
плодове в училище, държавите-членки, 
които желаят да се възползват от нея, 
следва да разработят предварително 
стратегии на национално или на 
регионално ниво. Те трябва също да 
предвидят съпътстващи мерки, 
необходими за ефективното въвеждане 
на схемата.

7) С цел да се гарантира правилното 
прилагане на схемата за предлагане на 
плодове в училище, държавите-членки, 
които желаят да се възползват от нея, 
следва да разработят предварително 
стратегии на национално или на 
регионално ниво. Те трябва също да 
предвидят съпътстващи мерки, 
необходими за ефективното въвеждане 
на схемата. При осъществяването на 
тази схема за плодове в училище 
следва да се положат всички усилия 
да се прилага принципът на 
субсидиарност, като на държавите-
членки се предоставя широко поле за 
маневриране в изготвянето на 
техните стратегии.  Следва да 
участват не само селскостопанският 
сектор, но също така здравните и 
образователните органи.

Or. es

Изменение 27
Esther De Lange 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да не се ограничава общото 
въздействие на подобни национални 
мерки, държавите-членки трябва да 
имат възможност да предоставят 
допълнителна национална помощ за 
доставка на продуктите и свързаните с 
това разходи и съпътстващи мерки, а 

(8) За да не се ограничава общото 
въздействие на подобни национални 
мерки, държавите-членки трябва да 
бъдат насърчавани да предоставят 
допълнителна национална помощ за 
доставка на продуктите и свързаните с 
това разходи и съпътстващи мерки, а 
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схемата на Общността за предлагане на 
плодове в училищата следва да не 
ощетява никоя отделна национална 
схема за предлагане на плодове в 
училищата, съобразена със 
законодателството на Общността. За да 
се гарантира обаче практически ефект 
на схемата на Общността, тя не трябва
да замества текущо финансиране за 
съществуващи национални схеми за 
предлагане на плодове в училище или 
други училищни разпределителни 
схеми, които включват плодове.

схемата на Общността за предлагане на 
плодове в училищата следва да не 
ощетява никоя отделна национална 
схема за предлагане на плодове в 
училищата, съобразена със 
законодателството на Общността. За да 
се гарантира обаче практически ефект 
на схемата на Общността, тя не бива да 
замества текущо национално 
финансиране за съществуващи схеми за 
предлагане на плодове в училище или 
други училищни разпределителни 
схеми, които включват плодове.  
Общностното финансиране следва да 
бъде допълващо по същност и остава 
запазено за нови схеми или за 
разширяване на вече съществуващи 
схеми.

Or. nl

Изменение 28
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да не се ограничава общото 
въздействие на подобни национални 
мерки, държавите-членки трябва да 
имат възможност да предоставят 
допълнителна национална помощ за 
доставка на продуктите и свързаните с 
това разходи и съпътстващи мерки, а 
схемата на Общността за предлагане на 
плодове в училищата следва да не 
ощетява никоя отделна национална 
схема за предлагане на плодове в 
училищата, съобразена със 
законодателството на Общността. За да 
се гарантира обаче практически ефект 
на схемата на Общността, тя не трябва 
да замества текущо финансиране за 
съществуващи национални схеми за 

(8) За да не се ограничава общото 
въздействие на подобни национални 
мерки, държавите-членки трябва да 
имат възможност да предоставят 
допълнителна национална помощ за 
доставка на продуктите и свързаните с 
това разходи и съпътстващи мерки, а 
схемата на Общността за предлагане на 
плодове в училищата следва да не 
ощетява никоя отделна национална 
схема за предлагане на плодове в 
училищата, съобразена със 
законодателството на Общността. За да 
се гарантира обаче практически ефект 
на схемата на Общността, тя не трябва 
да замества текущо финансиране за 
съществуващи многогодишни 
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предлагане на плодове в училище или 
други училищни разпределителни 
схеми, които включват плодове.

национални схеми за предлагане на 
плодове в училище или други училищни 
разпределителни схеми, които включват 
плодове.

Or. fr

Обосновка

 Идеята е да се изясни понятието „съществуваща национална схема”, за да се позволи 
принципът на допълняемост, както е предложен в проекторегламента, да започне да 
действа по-лесно. 

Изменение 29
Duarte Freitas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да не се ограничава общото 
въздействие на подобни национални 
мерки, държавите-членки трябва да 
имат възможност да предоставят 
допълнителна национална помощ за 
доставка на продуктите и свързаните с 
това разходи и съпътстващи мерки, а 
схемата на Общността за предлагане на 
плодове в училищата следва да не 
ощетява никоя отделна национална 
схема за предлагане на плодове в 
училищата, съобразена със 
законодателството на Общността. За да 
се гарантира обаче практически ефект 
на схемата на Общността, тя не трябва 
да замества текущо финансиране за 
съществуващи национални схеми за 
предлагане на плодове в училище или 
други училищни разпределителни 
схеми, които включват плодове.

(8) За да не се ограничава общото 
въздействие на подобни национални 
мерки, държавите-членки трябва да 
имат възможност да предоставят 
допълнителна национална помощ за 
доставка на продуктите и свързаните с 
това разходи и съпътстващи мерки, а 
схемата на Общността за предлагане на 
пресни плодове в училищата следва да 
не ощетява никоя отделна национална 
схема за предлагане на плодове в 
училищата, съобразена със 
законодателството на Общността. За да 
се гарантира обаче практически ефект 
на схемата на Общността, тя не трябва 
да замества текущо финансиране за 
съществуващи национални схеми за 
предлагане на плодове в училище или 
други училищни разпределителни 
схеми, които включват плодове.

Or. pt
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Обосновка

Преработените плодове и зеленчуци са с по-ниска хранителна стойност и следва да 
бъдат изключени от настоящия регламент. Предвид целта да се постигне по-
здравословно хранене за децата на Европа, следва да се подкрепя единствено 
безплатното предоставяне на плодове и зеленчуци.  

Изменение 30
Ilda Figueiredo 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се гарантира разумно 
управление на бюджета, трябва да се 
предвидят фиксирана горна граница на 
помощта от Общността и максимален 
размер на съфинансиране, а 
финансовото участие на Общността 
в схемата следва да се добави към 
списъка с мерки, допустими за 
финансиране по линия на ЕФГЗ, 
определени в член 3, параграф 1 от 
Регламент № 1290/2005 на Съвета от 21 
юни 2005 г. относно финансирането на 
общата селскостопанска политика.

(9) За да се гарантира разумно 
управление на бюджета, трябва да се 
предвиди фиксирана горна граница на 
помощта от Общността, в 
съответствие с обстоятелствата и 
потребностите на всяка държава-
членка. Схемата следва да се добави 
към списъка с мерки, допустими за 
финансиране по линия на ЕФГЗ, 
определени в член 3, параграф 1 от 
Регламент № 1290/2005 на Съвета от 21 
юни 2005 г. относно финансирането на 
общата селскостопанска политика. Ако 
една или повече държави-членки не 
използват общностното 
финансиране, въпросните средства 
могат да се прехвърлят за ползване 
от други държави-членки.

Or. pt

Обосновка

За да се гарантира равнопоставеност между държавите-членки, ежедневното 
предоставяне на плодове в училище следва да се финансира единствено от 
Общността.
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Изменение 31
María Isabel Salinas García 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се гарантира разумно 
управление на бюджета, трябва да се
предвидят фиксирана горна граница на 
помощта от Общността и максимален 
размер на съфинансиране, а 
финансовото участие на Общността в 
схемата следва да се добави към 
списъка с мерки, допустими за 
финансиране по линия на ЕФГЗ, 
определени в член 3, параграф 1 от 
Регламент № 1290/2005 на Съвета от 21 
юни 2005 г. относно финансирането на 
общата селскостопанска политика.

(9) За да се гарантира разумно 
управление на бюджета, трябва да се 
предвиди достатъчна горна граница на 
помощта от Общността, а финансовото 
участие на Общността в схемата следва 
да се добави към списъка с мерки, 
допустими за финансиране по линия на 
ЕФГЗ, определени в член 3, параграф 1 
от Регламент № 1290/2005 на Съвета от 
21 юни 2005 г. относно финансирането 
на общата селскостопанска политика.

Or. es

Изменение 32
Esther De Lange 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се гарантира разумно 
управление на бюджета, следва да се 
предвидят фиксирана горна граница на 
помощта от Общността и максимален 
размер на съфинансиране, а 
финансовото участие на Общността в 
схемата следва да се добави към 
списъка с мерки, допустими за 
финансиране по линия на ЕФГЗ, 
определени в член 3, параграф 1 от 
Регламент № 1290/2005 на Съвета от 21
юни 2005 г. относно финансирането на 
общата селскостопанска политика.

(9) За да се гарантира разумно 
управление на бюджета, следва да се 
предвидят фиксирана горна граница на 
помощта от Общността и максимален 
размер на съфинансиране, а 
финансовото участие на Общността в 
схемата следва да се добави към 
списъка с мерки, допустими за 
финансиране по линия на ЕФГЗ, 
определени в член 3, параграф 1 от 
Регламент № 1290/2005 на Съвета от 21 
юни 2005 г. относно финансирането на 
общата селскостопанска политика. 
Общностно финансиране, което не се 

Adlib Express Watermark



PE411.926v01-00 22/49 AM\738252BG.doc

BG

използва структурно от една или 
повече държави-членки може да бъде 
прехвърлено и използвано в други 
държави членки. 

Or. nl

Изменение 33
Constantin Dumitriu 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се предвиди време за гладкото 
изпълнение на схемата, тя ще се прилага 
от учебната 2009/10 година. След три 
години следва да се представи доклад 
за прилагането й.

(10) За да се предвиди време за гладкото 
изпълнение на схемата, тя ще се прилага 
от учебната 2009/10 година. 
Държавите-членки следва да 
извършват годишна оценка на 
прилагането и въздействието на 
схемата, а Комисията следва да 
представи доклад до Европейския 
парламент и до Съвета след  три 
години.

Or. ro

Обосновка

Държавите-членки за отговорни за администрирането на схемата и за да бъде 
тяхното управление правилно, те трябва да извършват редовна оценка, с цел да 
вземат необходимите решения.

Изменение 34
María Isabel Salinas García 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се предвиди време за гладкото 
изпълнение на схемата, тя ще се прилага 

(10) За да се предвиди време за гладкото 
изпълнение на схемата, тя ще се прилага 
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от учебната 2009/10 година. След три 
години следва да се представи доклад за 
прилагането й.

от учебната 2009/10 година. След три 
години следва да се представи доклад за 
прилагането й. Тъй като дългосрочни 
ползи могат да се постигнат 
единствено от дългосрочна програма, 
е необходимо да се осигури контрол и 
оценка на програмата с цел да се 
измерва нейната ефективност и 
предлагат възможни подобрения.

Or. es

Изменение 35
Duarte Freitas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се направи схемата по-
ефективна, Общността следва да може 
да финансира мерки за информиране, 
наблюдение и оценка, насочени към 
повишаване на обществената 
осведоменост и изграждането на мрежи, 
свързани със схемата за плодове в 
училище и нейните цели, без да се 
нарушават нейните правомощия да 
съфинансира, в рамките на Регламент 
(ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 
2007 г. относно действията за 
информиране и насърчаване, свързани 
със селскостопанските продукти на 
вътрешния пазар и в трети страни, 
необходимите съпътстващи мерки за 
повишаване на осведомеността относно 
благоприятното здравословно 
въздействие на консумацията на
плодове и зеленчуци.

(11) За да се направи схемата по-
ефективна, Общността следва да може 
да финансира мерки за информиране, 
наблюдение и оценка, насочени към 
повишаване на обществената 
осведоменост и изграждането на мрежи, 
свързани със схемата за пресни плодове 
в училище и нейните цели, без да се 
нарушават нейните правомощия да 
съфинансира, в рамките на Регламент 
(ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 
2007 г. относно действията за 
информиране и насърчаване, свързани 
със селскостопанските продукти на 
вътрешния пазар и в трети страни, 
необходимите съпътстващи мерки за 
повишаване на осведомеността относно 
благоприятното здравословно 
въздействие на консумацията на пресни 
плодове и зеленчуци.

Or. pt
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Обосновка

Преработените плодове и зеленчуци са с по-ниска хранителна стойност и следва да 
бъдат изключени от настоящия регламент. Предвид целта да се постигне по-
здравословно хранене за децата на Европа, следва да се подкрепя единствено 
безплатното предоставяне на плодове и зеленчуци.  

Изменение 36
María Isabel Salinas García 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се направи схемата по-
ефективна, Общността следва да може 
да финансира мерки за информиране, 
наблюдение и оценка, насочени към 
повишаване на обществената 
осведоменост и изграждането на мрежи, 
свързани със схемата за плодове в 
училище и нейните цели, без да се 
нарушават нейните правомощия да 
съфинансира, в рамките на Регламент 
(ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 
2007 г. относно действията за 
информиране и насърчаване, свързани 
със селскостопанските продукти на 
вътрешния пазар и в трети страни, 
необходимите съпътстващи мерки за 
повишаване на осведомеността относно 
благоприятното здравословно 
въздействие на консумацията на 
плодове и зеленчуци.

(11) За да се направи схемата по-
ефективна, Общността следва да може 
да финансира мерки за информиране, 
наблюдение и оценка, насочени към 
повишаване на обществената 
осведоменост и изграждането на мрежи, 
свързани със схемата за плодове в 
училище и нейните цели, без да се 
нарушават нейните правомощия да 
съфинансира, в рамките на Регламент 
(ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 
2007 г. относно действията за 
информиране и насърчаване, свързани 
със селскостопанските продукти на 
вътрешния пазар и в трети страни, 
необходимите съпътстващи мерки за 
повишаване на осведомеността относно 
благоприятното здравословно 
въздействие на консумацията на 
плодове и зеленчуци. От съществено 
значение е Комисията да предприеме 
значителна кампания за 
популяризиране на схемата в целия 
ЕС.

Or. es
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Изменение 37
Duarte Freitas

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IVa – подраздел IIa – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Схема за предлагане на плодове в 
училищата

Схема за предлагане на пресни плодове 
в училищата

Or. pt

Обосновка

Преработените плодове и зеленчуци са с по-ниска хранителна стойност и следва да 
бъдат изключени от настоящия регламент. Предвид целта да се постигне по-
здравословно хранене за децата на Европа, следва да се подкрепя единствено 
безплатното предоставяне на плодове и зеленчуци.  

Изменение 38
Duarte Freitas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IVa – подраздел IIa – член 103 ж – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощ за доставяне на плодове, 
зеленчуци и бананови продукти на 
ученици

Помощ за доставяне на плодове, 
зеленчуци и банани на ученици

Or. pt

Обосновка

Преработените плодове и зеленчуци са с по-ниска хранителна стойност и следва да 
бъдат изключени от настоящия регламент. Предвид целта да се постигне по-
здравословно хранене за децата на Европа, следва да се подкрепя единствено 
безплатното предоставяне на плодове и зеленчуци.  
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Изменение 39
Béla Glattfelder 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IV a – подраздел II a – член 103 ж a – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на някои продукти от 
секторите на плодовете и 
зеленчуците, на преработените
плодове и зеленчуци и на бананите, 
които се определят от Комисията, се 
предоставя помощ от Общността, като
такава може да се предостави и за някои 
свързани с това разходи за логистика, 
разпределение, оборудване, 
комуникация, контрол и оценка.

1. При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на някои пресни плодове и 
зеленчуци, които се определят от 
държавите-членки, се предоставя 
помощ от Общността, като такава може 
да се предостави и за някои свързани с 
това разходи за логистика, 
разпределение, оборудване, 
комуникация, контрол и оценка.

Or. en

Обосновка

Пресните продукти са далеч по-здравословни от преработените. В случая на 
плодовете и зеленчуците вкусовете на потребителите в различните държави-членки 
се различават много.

Изменение 40
Esther De Lange 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IV a – подраздел II a – член 103ж a – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 

При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
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за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на някои продукти от 
секторите на плодовете и зеленчуците, 
на преработените плодове и зеленчуци и 
на бананите, които се определят от 
Комисията, се предоставя помощ от 
Общността, като такава може да се 
предостави и за някои свързани с това 
разходи за логистика, разпределение, 
оборудване, комуникация, контрол и 
оценка.

за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на продукти от секторите на 
плодовете и зеленчуците, на 
преработените плодове и зеленчуци и на 
бананите, които се селекционират от 
Комисията и се определят по-подробно 
от държавите-членки, се предоставя 
помощ от Общността, като такава може 
да се предостави и за някои свързани с 
това разходи за логистика, 
разпределение, оборудване, 
комуникация, контрол и оценка. 
Комисията и държавите-членки 
избират преработени плодове и 
зеленчуци на основата на здравни 
изисквания, като например 
изискването за най-малко 
неестествени и нездравословни 
добавки в преработените продукти.

Or. nl

Изменение 41
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1  подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IVa – подраздел IIa – член 103 ж a –
параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на някои продукти от 
секторите на плодовете и зеленчуците, 
на преработените плодове и зеленчуци и 
на бананите, които се определят от 
Комисията, се предоставя помощ от 
Общността, като такава може да се 
предостави и за някои свързани с това 
разходи за логистика, разпределение, 
оборудване, комуникация, контрол и 
оценка.

1. При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на някои произведени в ЕС
продукти от секторите на плодовете и 
зеленчуците, на преработените плодове 
и зеленчуци и на бананите, които се 
определят от Комисията, се предоставя 
помощ от Общността, като такава може 
да се предостави и за някои свързани с 
това разходи за логистика, 
разпределение, оборудване, 
комуникация, контрол и оценка.
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Or. fr

Обосновка

Като има предвид, че съгласно позоваване 2 въпросните разпоредби се основават на 
член 33 от Договора, който е свързан с ОСП, целта на това изменение е да определи, 
че плодовете и зеленчуците, които ще се предлагат на учениците, ще бъдат 
произведени в ЕС, тъй като това ще увеличи разбирането и ще насърчи 
консумирането на продукцията на Общността. Съществуват подобни програми, 
основаващи се на местни доставки в страните-членки на СТО, например в 
Съединените щати.

Изменение 42
Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław 
Zbigniew Podkański 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IVa – подраздел IIa – Член 103 жа –
параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на някои продукти от 
секторите на плодовете и зеленчуците, 
на преработените плодове и зеленчуци и 
на бананите, които се определят от 
Комисията, се предоставя помощ от 
Общността, като такава може да се 
предостави и за някои свързани с това 
разходи за логистика, разпределение, 
оборудване, комуникация, контрол и 
оценка.

1. При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на някои произхождащи от 
Общността продукти от секторите на 
плодовете и зеленчуците, на 
преработените плодове и зеленчуци и на 
бананите, които се определят от 
Комисията, се предоставя помощ от 
Общността, като такава може да се 
предостави и за някои свързани с това 
разходи за логистика, разпределение, 
оборудване, комуникация, контрол и 
оценка.

Or. it

Обосновка

Законовата основа на регламента е член 33 от Договора за ЕО, който изброява целите 
на Общата селскостопанска политика, една от които е, както се посочва в 
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съображение 2, увеличаването на приходите на селскостопанските производители. 

Изменение 43
Michl Ebner 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IVa – подраздел IIa – Член 103 ж а –
параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на някои продукти от 
секторите на плодовете и зеленчуците, 
на преработените плодове и зеленчуци и 
на бананите, които се определят от 
Комисията, се предоставя помощ от 
Общността, като такава може да се 
предостави и за някои свързани с това 
разходи за логистика, разпределение, 
оборудване, комуникация, контрол и 
оценка.

1. При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на някои произхождащи от 
Общността продукти от секторите на 
плодовете и зеленчуците, на 
преработените плодове и зеленчуци и на 
бананите, които се определят от 
Комисията, се предоставя помощ от 
Общността, като такава може да се 
предостави и за някои свързани с това 
разходи за логистика, разпределение, 
оборудване, комуникация, контрол и 
оценка.

Or. it

Обосновка

Законовата основа на регламента е член 33 от Договора за ЕО, който изброява целите 
на Общата селскостопанска политика, една от които е, както се посочва в 
съображение 2, увеличаването на приходите на селскостопанските производители.   

Това предложение се вписва освен това в контекста на реформата на общия пазар на 
плодовете и зеленчуците (Регламент(ЕО) 1182/07), целяща укрепването на 
конкурентоспособността на сектора, ориентацията на пазара и противодействие на 
спада в потреблението. 

Предложената схема за насърчаване на плодовете и зеленчуците в училищата 
съдейства за постигането на тези цели, като доближава младежите до тях и 
увеличава потреблението им.

Освен това, чрез тази мярка би се популяризирала ролята на селското стопанство в 
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Общността, на селскостопанските политики и в частност на производството на 
плодове и зеленчуци.

Изменение 44
Ioannis Gklavakis 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IV a – подраздел II a – член 103ж a – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на някои продукти от 
секторите на плодовете и зеленчуците, 
на преработените плодове и зеленчуци и 
на бананите, които се определят от 
Комисията, се предоставя помощ от 
Общността, като такава може да се 
предостави и за някои свързани с това 
разходи за логистика, разпределение, 
оборудване, комуникация, контрол и 
оценка.

1. При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на някои продукти от 
общностен произход от секторите на 
плодовете и зеленчуците, на 
преработените плодове и зеленчуци и на 
бананите, които се определят от 
Комисията, се предоставя помощ от 
Общността, като такава може да се 
предостави и за някои свързани с това 
разходи за логистика, разпределение, 
оборудване, комуникация, контрол и 
оценка.

Or. el

Обосновка

След като предложението на Комисията цели да увеличи консумацията на плодове и 
зеленчуци, схемата би могла да функционира и като средство за увеличаване на 
доходите преимуществено на европейците.
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Изменение 45
Duarte Freitas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IVa – подраздел IIa – член 103 ж а– точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на някои продукти от 
секторите на плодовете и зеленчуците, 
на преработените плодове и 
зеленчуци и на бананите, които се 
определят от Комисията, се предоставя 
помощ от Общността, като такава може 
да се предостави и за някои свързани с 
това разходи за логистика, 
разпределение, оборудване, 
комуникация, контрол и оценка.

1. При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на някои пресни продукти от 
секторите на плодовете и зеленчуците, 
които се определят от Комисията, се 
предоставя помощ от Общността, като 
такава може да се предостави и за някои 
свързани с това разходи за логистика, 
разпределение, оборудване, 
комуникация, контрол и оценка.

Or. pt

Обосновка

Преработените плодове и зеленчуци са с по-ниска хранителна стойност и следва да 
бъдат изключени от настоящия регламент. Предвид целта да се постигне по-
здравословно хранене за децата на Европа, следва да се подкрепя единствено 
безплатното предоставяне на плодове и зеленчуци.  

Изменение 46
Maria Petre 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава – раздел IVa – подраздел IIa – член 103 ж a – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 

(1) При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
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заведения на някои продукти от 
секторите на плодовете и 
зеленчуците, на преработените 
плодове и зеленчуци и на бананите, 
които се определят от Комисията, се 
предоставя помощ от Общността, като 
такава може да се предостави и за някои 
свързани с това разходи за логистика, 
разпределение, оборудване, 
комуникация, контрол и оценка.

заведения на някои плодове и продукти 
от преработени плодове, които се 
определят от Комисията, се предоставя 
помощ от Общността, като такава може 
да се предостави и за някои свързани с 
това разходи за логистика, 
разпределение, оборудване, 
комуникация, контрол и оценка.

Or. ro

Изменение 47
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IV a – подраздел II a – член 103ж a – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на някои продукти от 
секторите на плодовете и зеленчуците, 
на преработените плодове и 
зеленчуци и на бананите, които се 
определят от Комисията, се предоставя 
помощ от Общността, като такава може 
да се предостави и за някои свързани с 
това разходи за логистика, 
разпределение, оборудване, 
комуникация, контрол и оценка.

1. При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на някои продукти от 
секторите на плодовете и зеленчуците и 
на бананите, като се обръща особено 
внимание на биологичните и 
местните плодове и зеленчуци, които 
се определят от Комисията, се 
предоставя помощ от Общността, като 
такава може да се предостави и за някои 
свързани с това разходи за логистика, 
разпределение, оборудване, 
комуникация, контрол и оценка

Or. en

Обосновка

Пресните плодове и зеленчуци придават стойност на хранителния режим на децата. 
Затова децата трябва да получават пресни плодове и зеленчуци. Преработените 
плодове и зеленчуци, като например консервираните и подсладени плодове, не трябва 
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да се включват в Схемата за предлагане на плодове в училище. Управителите, 
отговарящи за снабдяването, следва да се насърчават да избират регионални и 
биологични плодове и зеленчуци, ако има такива. Затова те трябва да имат 
възможността да вземат предвид тези качествени аспекти, а не да се задължават 
просто да приемат най-евтината оферта.

Изменение 48
Willem Schuth 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1  подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IVa – подраздел IIa – член 103 ж a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на някои продукти от 
секторите на плодовете и зеленчуците, 
на преработените плодове и зеленчуци и 
на бананите, които се определят от 
Комисията, се предоставя помощ от 
Общността, като такава може да се 
предостави и за някои свързани с това 
разходи за логистика, разпределение, 
оборудване, комуникация, контрол и 
оценка.

(1) При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
заведения и детските заведения за 
предучилищна подготовка на някои 
продукти от секторите на плодовете и 
зеленчуците, на преработените плодове 
и зеленчуци и на бананите, които се 
определят от Комисията, се предоставя 
помощ от Общността, като такава може 
да се предостави и за някои свързани с 
това разходи за логистика, 
разпределение, оборудване, 
комуникация, контрол и оценка. 
Местните продукти следва да бъдат 
използвани с предимство, с цел 
избягване на ненужното 
транспортиране и свързаното с него 
замърсяване на околната среда. 

Or. de

Обосновка

Доставката следва да обхване и децата в детските заведения за предучилищна 
подготовка, тъй като схемата би могла да е полезна и в тази възраст.  

Излишното транспортиране следва да се избягва с оглед на глобалните климатични 
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проблеми и свързаните с климата цели на Европейския съюз. 

Изменение 49
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IVa – подраздел IIa – член 103 ж a –
параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на някои продукти от 
секторите на плодовете и зеленчуците, 
на преработените плодове и зеленчуци и 
на бананите, които се определят от 
Комисията, се предоставя помощ от 
Общността, като такава може да се 
предостави и за някои свързани с това 
разходи за логистика, разпределение, 
оборудване, комуникация, контрол и 
оценка.

1. При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на някои продукти от 
секторите на плодовете и зеленчуците, 
на преработените плодове и зеленчуци и 
на бананите, които са възможно най-
пресни, сезонни и се предлагат на 
ниски цени, и се определят от 
Комисията, се предоставя помощ от 
Общността, като такава може да се 
предостави и за някои свързани с това 
разходи за логистика, разпределение, 
оборудване, комуникация, контрол и 
оценка.

Or. it

Изменение 50
María Isabel Salinas García 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел 4a – подраздел IIa – член 103 ж a – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 

1. При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
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заведения на някои продукти от 
секторите на плодовете и зеленчуците, 
на преработените плодове и зеленчуци и 
на бананите, които се определят от 
Комисията, се предоставя помощ от 
Общността, като такава може да се 
предостави и за някои свързани с това 
разходи за логистика, разпределение, 
оборудване, комуникация, контрол и 
оценка.

заведения на някои продукти от 
секторите на плодовете и зеленчуците, 
на преработените плодове и зеленчуци и 
на бананите, които се определят от 
Комисията, се предоставя помощ от 
Общността, като такава се предоставя
и за някои свързани с това разходи за 
логистика, разпределение, оборудване, 
комуникация, контрол и оценка, както 
и за финансиране на необходимите 
придружаващи мерки, които се 
изискват за ефективно прилагане на 
схемата.

Or. es

Изменение 51
Armando Veneto, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IVa – подраздел IIa – член 103 ж a –  
параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.  При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на някои продукти от 
секторите на плодовете и зеленчуците, 
на преработените плодове и зеленчуци и 
на бананите, които се определят от 
Комисията, се предоставя помощ от 
Общността, като такава може да се 
предостави и за някои свързани с това 
разходи за логистика, разпределение, 
оборудване, комуникация, контрол и 
оценка.

1.  При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните 
заведения на някои продукти от 
секторите на плодовете и зеленчуците, 
на преработените плодове и зеленчуци и 
на бананите, които се определят от 
Комисията; тази помощ от 
Общността трябва да покрива и 
някои свързани с това разходи за 
логистика, разпределение, оборудване, 
комуникация, контрол и оценка.

Or. it
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Обосновка

От съществено значение за ефективното прилагане на схемата за плодове в училище 
е помощта от Общността да покрива в допълнение всички странични логистични 
разходи (например, за закупуване на необходимите автомати), тъй като в противен 
случай, те биха се прехвърлили върху бюджета на училищата или върху семействата 
на учениците. 

Изменение 52
Ioannis Gklavakis 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) № 1234/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IV a – подраздел II a – член 103ж a – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в учебните
заведения на някои продукти от 
секторите на плодовете и зеленчуците, 
на преработените плодове и зеленчуци и 
на бананите, които се определят от 
Комисията, се предоставя помощ от 
Общността, като такава може да се 
предостави и за някои свързани с това 
разходи за логистика, разпределение, 
оборудване, комуникация, контрол и 
оценка.

1. При условия, които се определят от 
Комисията, от учебната 2009/10 година 
за осигуряване за учениците в 
началните учебни заведения на някои 
продукти от секторите на плодовете и 
зеленчуците, на преработените плодове 
и зеленчуци и на бананите, които се 
определят от Комисията, се предоставя 
помощ от Общността, като такава може 
да се предостави и за някои свързани с 
това разходи за логистика, 
разпределение, оборудване, 
комуникация, контрол и оценка, както 
и за необходимите придружаващи 
мерки, които се изискват за 
ефективно прилагане на схемата.

Or. el

Обосновка

Като се отчетат особеностите на образователните системи на държавите-членки, 
категорията от 6 до 10 години, предложена от Комисията, би могла да изключва 
учениците в някои учебни заведения, следователно е подходящо в схемата да се 
включат началните учебни заведения. Помощта от Общността трябва също да се 
отпуска за всички мерки, свързани със схемата, за да гарантира ефективното й 
изпълнение дори и на пилотната фаза.
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Изменение 53
María Isabel Salinas García 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел 4a – подраздел IIa  – член 103 ж a – точка 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Продуктите, включени в схемата, 
отговарят на най-високите 
стандарти и са за предпочитане 
сезонни и местно производство или, 
когато това е възможно, произведени 
в Общността. Дава се предимство да 
устойчивите продукти.

Or. es

Изменение 54
Constantin Dumitriu 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IVa – подраздел IIa – член 103 ж a –  точка 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Продуктите от секторите на 
плодовете и зеленчуците, на 
преработените плодове и зеленчуци и 
на бананите, които се предлагат на 
учениците, се избират от 
държавите-членки въз основа на 
препоръка на Комисията и като се 
отчита необходимостта да се 
насърчават традиционните плодове и 
тези, произведени в Общността.

Or. ro
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Обосновка

Комисията играе интегрираща роля и може да прави препоръки на европейско 
равнище. При все това правомощията за вземане на решение принадлежи на 
държавите-членки. В допълнение, схемата предоставя възможност да бъдат 
подкрепени традиционните плодове и производителите от Общността, в момент, в 
който вносът от трети страни вероятно би наложил допълнително финансово 
усилие за прилагане на програмата.   

Изменение 55
Elisabeth Jeggle 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IVa – подраздел IIa – член 103 ж a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Държавите-членки, които желаят да 
участват в схемата, предварително 
разработват на национално или на 
регионално ниво стратегии за нейното 
прилагане. Те предвиждат също така 
съпътстващи мерки, необходими за 
ефективното прилагане на схемата.

(2) Държавите-членки, които желаят да 
участват в схемата, предварително 
разработват на национално или на 
регионално ниво стратегии за нейното 
прилагане. Стратегиите обхващат 
установяването на целевата група и 
срока на схемата, определянето на 
продуктите, честотата на 
разпределението, както и описание на 
съпътстващите мерки за ефективното 
прилагане на схемата. Държавите-
членки могат да прехвърлят 
задължението за националното 
съфинансиране на схемата и на 
трети частни лица.

Or. de

Обосновка

Държавите-членки следва да могат да решават как да се финансира делът, който не 
се финансира от ЕО. При това, наред с родителите, в националното съфинансиране 
следва да могат да се включат и други трети лица, например бизнес общността.
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Изменение 56
Ilda Figueiredo 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IVa – подраздел IIa – член 103 ж а– точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки, които желаят да 
участват в схемата, предварително 
разработват на национално или на 
регионално ниво стратегии за нейното 
прилагане. Те предвиждат също така 
съпътстващи мерки, необходими за 
ефективното прилагане на схемата.

2. Държавите-членки, които желаят да 
участват в схемата, предварително 
разработват на национално или на 
регионално ниво стратегии за нейното 
прилагане, като вземат предвид 
почвените и климатичните условия, 
при които са произведени плодовете и 
зеленчуците. В тази връзка, към 
въпросните продукти се прилагат 
предпочитанията на Общността. 
Същите държави-членки предвиждат 
също така съпътстващи мерки, 
необходими за ефективното прилагане 
на схемата, като се дава предимство 
на децата на предучилищна възраст 
или от началното училище, на които 
плодовете трябва да се предоставят 
безплатно и ежедневно.

Or. pt

Обосновка

Достъпът до схемата следва да бъде еднакъв за всички деца на училищна възраст, 
независимо от тяхната възраст или от социалното и икономическото положение на 
техните семейства. Схемата следва също така да взема предвид почвените и 
климатичните условия, при които са произведени плодовете и зеленчуците, като се 
гарантират предпочитанията на Общността.

Изменение 57
Constantin Dumitriu 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IVa – подраздел IIa – член 103 ж а – точка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Държавите-членки, които желаят да 
участват в схемата, предварително 
разработват на национално или на 
регионално ниво стратегии за нейното 
прилагане. Те предвиждат също така 
съпътстващи мерки, необходими за 
ефективното прилагане на схемата.

(2) Държавите-членки, които желаят да 
участват в схемата, предварително 
разработват на национално или на 
регионално ниво стратегии за нейното 
прилагане. Те предвиждат също така 
общностните и национални 
финансови ресурси, необходими за 
прилагането на схемата и 
предприемат съпътстващи мерки, 
необходими за нейната ефикасност.

Or. ro

Обосновка

Държавите-членки трябва да предоставят на Комисията изходна точка, що се 
отнася до разпределянето на финансови средства, както и да осигурят необходимото 
съфинансиране за схемата.  

Изменение 58
María Isabel Salinas García 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел 4a – подраздел IIa – член 103 ж a – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки, които желаят да 
участват в схемата, предварително 
разработват на национално или на 
регионално ниво стратегии за нейното 
прилагане. Те предвиждат също така 
съпътстващи мерки, необходими за 
ефективното прилагане на схемата.

2. Държавите-членки, които желаят да 
участват в схемата, предварително 
разработват на национално или на 
регионално ниво стратегии за нейното 
прилагане. Те предвиждат също така
съпътстващи мерки, необходими за 
ефективното прилагане на схемата.

Съгласно тези стратегии, 
държавите-членки определят 
включително следното:
- продуктите, които се предоставят, 
като взема предвид факта се става 
въпрос за сезонни продукти, местно 
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производство;
- възрастовите групи на учениците 
бенефициери;
- училищата, които участват в 
схемата.

Or. es

Изменение 59
Esther De Lange 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IV a – подраздел II a – Член 103 ж a –  точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки, които желаят да 
участват в схемата, предварително 
разработват на национално или на 
регионално ниво стратегии за нейното 
прилагане. Те предвиждат също така 
съпътстващи мерки, необходими за 
ефективното прилагане на схемата.

2. Държавите-членки, които желаят да 
участват в схемата, предварително 
разработват на национално или на 
регионално ниво стратегии за нейното 
прилагане. Те предвиждат също така 
съпътстващи мерки, необходими за 
ефективното прилагане на схемата. 
Както при схемата за предоставяне 
на мляко в училищата, държавите-
членки могат да изискат от 
родителите да заплащат 
съответстващата на националното 
съфинансиране част от схемата. 
Държавите-членки може също така 
да насърчават здравни осигурителни 
организации и местни органи да
дават принос към частта, 
съответстваща на националното 
съфинансиране.

Or. nl
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Изменение 60
Béla Glattfelder 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IV a – подраздел II a – член 103ж a – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки, които желаят да 
участват в схемата, предварително 
разработват на национално или на 
регионално ниво стратегии за нейното 
прилагане. Те предвиждат също така 
съпътстващи мерки, необходими за 
ефективното прилагане на схемата.

2. Държавите-членки, които желаят да 
участват в схемата, предварително 
разработват на национално или на 
регионално ниво стратегии за нейното 
прилагане. Те предвиждат също така 
съпътстващи мерки, необходими за 
ефективното прилагане на схемата. В 
съответствие с обективни критерии 
държавите-членки дават предимство 
на произведени на местна почва, 
традиционни плодове и зеленчуци, и 
подкрепят по-малки стопанства при 
прилагането на схемата.

Or. en

Обосновка

В случая на плодовете и зеленчуците вкусовете на потребителите в различните 
държави-членки се различават много.

Изменението е в съответствие с целите, определени в член 33 от Договора. За 
стабилизиране на пазарите е необходимо да се подкрепят най-уязвимите 
производители.

Изменение 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IV a – подраздел II a – член 103ж a – точка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки, които желаят да 
участват в схемата, предварително 
разработват на национално или на 
регионално ниво стратегии за нейното 
прилагане. Те предвиждат също така 
съпътстващи мерки, необходими за 
ефективното прилагане на схемата.

2. Държавите-членки, които желаят да 
участват в схемата, предварително 
разработват на национално или на 
регионално ниво стратегии за нейното 
прилагане. Те предвиждат също така 
съпътстващи мерки, необходими за 
ефективното прилагане на схемата. 
Придружаващите мерки включват 
предоставяне на здравни съвети и 
съвети в областта на храненето, 
информация относно здравословните 
предимства на плодовете, подходящи 
за възрастта на учениците, както и 
информация за специфичните 
характеристики на биологичното 
селско стопанство.

Or. en

Изменение 62
Ioannis Gklavakis 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) № 1234/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IV a – подраздел II a – член 103ж a – точка 3, 
подточка a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да не превишава 90 милиона евро за 
една учебна година,

а) не превишава 180 милиона евро за 
една учебна година,

Or. el

Обосновка

Консумирането на плодове веднъж седмично не е достатъчно, за да парира детското 
затлъстяване, нито за да подобри хранителните навици на децата. Особено в 
началото на прилагане на схемата, държавите-членки следва да получат съществено 
финансиране, за да прилагат схемата ефективно и включващите се в прилагането й 
организации да са насърчени от предимствата й. Следователно бюджетът на 
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схемата трябва да се увеличи двойно.

Изменение 63
Michl Ebner 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IVa – подраздел IIa – член 103 ж a – параграф 3 –
буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да не превишава 90 милиона евро за 
една учебна година,

а) да не превишава 360 милиона евро за 
една учебна година,

Or. de

Обосновка

Финансиране в размер на 90 милиона евро би дало възможност за доставка на плодове 
в един ден от седмицата. Научно е доказано обаче, че ежедневната консумация на 
плодове е от голямо значение за здравословното развитие. Затова от схемата за 
предлагане на плодове в училищата има смисъл само тогава, когато е предвидена 
доставка на плодове в четири дни от седмицата. Следователно бюджетът трябва да 
бъде увеличен от 90 милиона на 360 милиона.

Изменение 64
Béla Glattfelder 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IV a – подраздел II a – член 103ж a – точка 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да не превишава 90 милиона евро за 
една учебна година,

а) да не превишава 500 милиона евро за 
една учебна година,

Or. en
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Обосновка

Поради високите цени на храните, по функция 2 (селскостопански разходи) остават 
значителни неизползвани средства.

Изменение 65
María Isabel Salinas García 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел 4a – подраздел IIa – член 103 ж a – точкча 3(б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да не превишава 50% от разходите за 
доставка и свързаните с това разходи, 
посочени в параграф 1, или 75% от 
тези разходи в районите, допустими 
по цел „Сближаване“,

б) не превишава разходите по доставяне 
и свързаните с това разходи, както и 
разходите за съпътстващи мерки,
посочени в параграф 1, и

Or. es

Изменение 66
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IV a – подраздел II a – член 103 ж a – точка 3 –
буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

да не превишава 50% от разходите за 
доставка и свързаните с това разходи, 
посочени в параграф 1, или 75% от тези 
разходи в районите, допустими по цел 
„Сближаване“.

не превишава 60% от разходите за 
доставка и свързаните с това разходи, 
посочени в параграф 1, или 95% от тези 
разходи в районите, допустими по цел 
„Сближаване“,

Or. en
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Изменение 67
María Isabel Salinas García 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел 4a – подраздел IIa – член 103 ж a –  точка 3(в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да не покрива разходи, различни от 
разходите по доставяне и свързаните с 
това разходи, посочени в параграф 1, и

в) не покрива разходи, различни от 
разходите по доставяне и свързаните с 
това разходи, както и разходите за 
съпътстващите мерки, които се 
изискват за гарантиране на 
ефективността на схемата, посочени 
в параграф 1, и

Or. es

Изменение 68
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1  подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IVa – подраздел IIa – член 103 ж a –  
параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не се използва за заместване на 
текущо финансиране за съществуващи 
национални схеми за предлагане на 
плодове в училищата или други 
училищни разпределителни схеми, 
които включват плодове.

г) не се използва за заместване на 
текущо обществено финансиране за 
съществуващи национални схеми за 
предлагане на плодове в училищата или 
други училищни разпределителни 
схеми, които включват плодове.

Or. fr

Обосновка

 Изменението леко пояснява текста, така че буква г) да се прилага само за 
обществено финансиране, както може би предполага настоящата формулировка. 
Частното финансиране, например даренията, следва да не се засягат от 
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разпоредбите на буква г).

Изменение 69
Duarte Freitas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IVa – подраздел IIa – член 103 ж – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Схемата на Общността за предлагане 
на плодове в училищата не накърнява 
нито една отделна национална схема за 
предлагане на плодове в училищата, 
която е в съответствие със 
законодателството на Общността.

5. Схемата на Общността за предлагане 
на пресни плодове в училищата не 
накърнява нито една отделна 
национална схема за предлагане на 
плодове в училищата, която е в 
съответствие със законодателството на 
Общността.

Or. pt

Обосновка

Преработените плодове и зеленчуци са с по-ниска хранителна стойност и следва да 
бъдат изключени от настоящия регламент. Предвид целта да се постигне по-
здравословно хранене за децата на Европа, следва да се подкрепя единствено 
безплатното предоставяне на плодове и зеленчуци.  

Изменение 70
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1  подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IVa – подраздел IIa – член 103 ж a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Схемата на Общността за предлагане 
на плодове в училищата не накърнява 
нито една отделна национална схема за 
предлагане на плодове в училищата, 
която е в съответствие със 

5. Схемата на Общността за предлагане 
на плодове в училищата не накърнява 
нито една отделна национална схема за 
предлагане на плодове в училищата, 
която е в съответствие със 
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законодателството на Общността. законодателството на Общността. 
Пилотни проекти, провеждани на 
експериментални начала в малък брой 
учебни заведения за ограничени 
срокове, не следва да се считат за 
национални схеми по параграф 3, 
буква г).

Or. fr

Обосновка

 Идеята е да се изясни понятието „съществуваща национална схема”, за да се позволи 
принципът на допълняемост да започне да действа по-лесно. От началото на 
учебната 2008 г. Франция провежда пилотна схема за предлагане на плодове в 
училище, която тече в тясно ограничен брой училища; а що се отнася до 
финансирането, 50% се осигурява от обществени средства (местни и регионални 
органи), а другите 50% - от частно финансиране (от органи за превенция и 
институти за здравни застраховки, наред с другото). 

Изменение 71
Duarte Freitas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 1 – подточка a
Регламент (EО) №1243/2007
Част II – дял I – глава IV – раздел IVa – подраздел IIa – член 103 ж а – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Общността може да финансира също 
така съгласно член 5 от Регламент (ЕО) 
№ 1290/2005 мерки за информиране, 
наблюдение и оценка, свързани със 
схемата за предлагане на плодове в 
училищата, включително за повишаване 
на обществената осведоменост за нея и 
свързаните с това мерки за изграждане 
на мрежи.“

6. Общността може да финансира също 
така съгласно член 5 от Регламент (ЕО) 
№ 1290/2005 мерки за информиране, 
наблюдение и оценка, свързани със 
схемата за предлагане на пресни 
плодове в училищата, включително за 
повишаване на обществената 
осведоменост за нея и свързаните с това 
мерки за изграждане на мрежи.“

Or. pt

Обосновка

Преработените плодове и зеленчуци са с по-ниска хранителна стойност и следва да 
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бъдат изключени от настоящия регламент. Предвид целта да се постигне по-
здравословно хранене за децата на Европа, следва да се подкрепя единствено 
безплатното предоставяне на плодове и зеленчуци.  

Изменение 72
Esther De Lange 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 2 – точка 3
Регламент (EО) №1243/2007
Член 184 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. преди 31 август 2012 г. на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно прилагането на схемата за 
предлагане на плодове в училищата, 
предвидена в член 103жa, заедно с, ако е 
необходимо, подходящи предложения. 
В доклада се разглеждат по-специално 
въпросите доколко схемата е насърчила 
въвеждането на добре функциониращи 
схеми за предлагане на плодове в 
училищата в държавите-членки, както и 
нейното отражение върху 
подобряването на хранителните навици 
на децата.

6. преди 31 август 2012 г. на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно прилагането на схемата за 
предлагане на плодове в училищата, 
предвидена в член 103жa, заедно с, ако е 
необходимо, подходящи предложения. 
В доклада се разглеждат по-специално 
въпросите:
- доколко схемата е насърчила 
въвеждането на добре функциониращи 
схеми за предлагане на плодове в 
училищата в държавите-членки, както и 
нейното отражение върху 
подобряването на хранителните навици 
на децата.“

- доколко изборът на национално 
съфинансиране с принос от страна на 
родителите оказва влияние на обсега 
и ефективността на схемата; 
- значение и въздействие на 
национални придружителни мерки, 
особено на начина, по който схемата 
за предлагане на плодове в училищата 
и допълнителна информация относно 
здравословното хранене са включени в 
националната учебна програма;

Or. nl
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