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Pozměňovací návrh 8
Elisabeth Jeggle 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky 
podle článku 33 Smlouvy patří stabilizace 
trhů, zajištění plynulého zásobování a 
zajištění dodávek spotřebitelům za 
rozumné ceny. Stanovení podpory 
Společenství v rámci projektu „Ovoce do 
škol“ za účelem zajištění dodávky ovoce, 
zeleniny a banánů a výrobků z nich žákům 
ve vzdělávacích zařízeních by umožnilo 
těchto cílů dosáhnout. Projekt by kromě 
toho mohl přispět ke zvýšení obliby ovoce 
a zeleniny mezi mladými spotřebiteli, a 
tedy i k vyšší spotřebě v budoucnosti, jež 
by umožnila vyšší výdělky v zemědělství, 
což je rovněž jeden z cílů SZP. Podle čl. 35 
písm. b) Smlouvy je možné v rámci 
společné zemědělské politiky přijmout na 
podporu spotřeby určitých produktů 
společná opatření, jakým je např. projekt 
„Ovoce do škol“

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky 
podle článku 33 Smlouvy patří stabilizace 
trhů, zajištění plynulého zásobování a 
zajištění dodávek spotřebitelům za 
rozumné ceny. Stanovení podpory 
Společenství v rámci projektu „Ovoce do 
škol“ za účelem zajištění dodávky ovoce, 
zeleniny a banánů a výrobků z nich žákům 
ve vzdělávacích zařízeních by umožnilo 
těchto cílů dosáhnout. Jak požaduje 
zásada subsidiarity, členské státy by měly 
mít při určování cílové skupiny 
dostatečnou flexibilitu, která jim umožní 
v souladu s jejich potřebami dodávat 
ovoce pro školy co nejširšímu okruhu 
uživatelů. Projekt by kromě toho mohl 
přispět ke zvýšení obliby ovoce a zeleniny 
mezi mladými spotřebiteli, a tedy i k vyšší 
spotřebě v budoucnosti, jež by umožnila 
vyšší výdělky v zemědělství, což je rovněž 
jeden z cílů SZP. Podle čl. 35 písm. b) 
Smlouvy je možné v rámci společné 
zemědělské politiky přijmout na podporu 
spotřeby určitých produktů společná 
opatření, jakým je např. projekt „Ovoce do 
škol“

Or. de

Odůvodnění

Stanovit věkovou hranici žáků je rozhodnutí, které by mělo být každopádně ponecháno na 
členských státech.
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Pozměňovací návrh 9
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky 
podle článku 33 Smlouvy patří stabilizace 
trhů, zajištění plynulého zásobování a 
zajištění dodávek spotřebitelům za 
rozumné ceny. Stanovení podpory 
Společenství v rámci projektu „Ovoce do 
škol“ za účelem zajištění dodávky ovoce, 
zeleniny a banánů a výrobků z nich žákům 
ve vzdělávacích zařízeních by umožnilo 
těchto cílů dosáhnout. Projekt by kromě 
toho mohl přispět ke zvýšení obliby ovoce 
a zeleniny mezi mladými spotřebiteli, a 
tedy i k vyšší spotřebě v budoucnosti, jež 
by umožnila vyšší výdělky v zemědělství, 
což je rovněž jeden z cílů SZP. Podle čl. 35 
písm. b) Smlouvy je možné v rámci 
společné zemědělské politiky přijmout na 
podporu spotřeby určitých produktů 
společná opatření, jakým je např. projekt 
„Ovoce do škol“ 

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky 
podle článku 33 Smlouvy patří stabilizace 
trhů, zajištění plynulého zásobování a 
zajištění dodávek spotřebitelům za 
rozumné ceny. Stanovení podpory 
Společenství v rámci projektu „Ovoce do 
škol“ za účelem zajištění dodávky výrobků 
z ovoce, zeleniny a banánů, jež by měly být 
co nejčerstvější, sezonní a dostupné za 
nízkou cenu, žákům ve vzdělávacích 
zařízeních by umožnilo těchto cílů 
dosáhnout. Projekt by kromě toho mohl 
přispět ke zvýšení obliby ovoce a zeleniny 
mezi mladými spotřebiteli, a tedy i k vyšší 
spotřebě v budoucnosti, jež by umožnila 
vyšší výdělky v zemědělství, což je rovněž 
jeden z cílů SZP. Podle čl. 35 písm. b) 
Smlouvy je možné v rámci společné 
zemědělské politiky přijmout na podporu 
spotřeby určitých produktů společná 
opatření, jakým je např. projekt „Ovoce do 
škol“ 

Or. it

Pozměňovací návrh 10
María Isabel Salinas García

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky 
podle článku 33 Smlouvy patří stabilizace 
trhů, zajištění plynulého zásobování a 
zajištění dodávek spotřebitelům za 

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky 
podle článku 33 Smlouvy patří stabilizace 
trhů, zajištění plynulého zásobování a 
zajištění dodávek spotřebitelům za 
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rozumné ceny. Stanovení podpory 
Společenství v rámci projektu „Ovoce do 
škol“ za účelem zajištění dodávky ovoce, 
zeleniny a banánů a výrobků z nich žákům 
ve vzdělávacích zařízeních by umožnilo 
těchto cílů dosáhnout. Projekt by kromě 
toho mohl přispět ke zvýšení obliby ovoce 
a zeleniny mezi mladými spotřebiteli, a 
tedy i k vyšší spotřebě v budoucnosti, jež 
by umožnila vyšší výdělky v zemědělství, 
což je rovněž jeden z cílů SZP. Podle čl. 35 
písm. b) Smlouvy je možné v rámci 
společné zemědělské politiky přijmout na 
podporu spotřeby určitých produktů 
společná opatření, jakým je např. projekt 
„Ovoce do škol“.

rozumné ceny. Stanovení podpory 
Společenství v rámci projektu „Ovoce do 
škol“ za účelem zajištění dodávky ovoce, 
zeleniny a banánů a výrobků z nich žákům 
ve vzdělávacích zařízeních by umožnilo 
těchto cílů dosáhnout. Projekt by kromě 
toho mohl přispět ke zvýšení obliby ovoce 
a zeleniny mezi mladými spotřebiteli, a 
tedy i k vyšší spotřebě v budoucnosti, čímž 
by vznikl multiplikační efekt, neboť by se 
do něj zapojili žáci, rodiče a učitelé, a to 
by umožnilo vyšší výdělky v zemědělství, 
což je rovněž jeden z cílů SZP. Podle čl. 35 
písm. b) Smlouvy je možné v rámci 
společné zemědělské politiky přijmout na 
podporu spotřeby určitých produktů 
společná opatření, jakým je např. projekt 
„Ovoce do škol“.

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Willem Schuth

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky 
podle článku 33 Smlouvy patří stabilizace 
trhů, zajištění plynulého zásobování a 
zajištění dodávek spotřebitelům za 
rozumné ceny. Stanovení podpory 
Společenství v rámci projektu „Ovoce do 
škol“ za účelem zajištění dodávky ovoce, 
zeleniny a banánů a výrobků z nich žákům 
ve vzdělávacích zařízeních by umožnilo 
těchto cílů dosáhnout. Projekt by kromě 
toho mohl přispět ke zvýšení obliby ovoce 
a zeleniny mezi mladými spotřebiteli, a 
tedy i k vyšší spotřebě v budoucnosti, jež 
by umožnila vyšší výdělky v zemědělství, 
což je rovněž jeden z cílů SZP. Podle čl. 35 
písm. b) Smlouvy je možné v rámci 
společné zemědělské politiky přijmout na 

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky 
podle článku 33 Smlouvy patří stabilizace 
trhů, zajištění plynulého zásobování a 
zajištění dodávek spotřebitelům za 
rozumné ceny. Stanovení podpory 
Společenství v rámci projektu „Ovoce do 
škol“ za účelem zajištění dodávky ovoce, 
zeleniny a banánů a výrobků z nich žákům 
ve vzdělávacích zařízeních by umožnilo 
těchto cílů dosáhnout. Projekt by kromě 
toho mohl přispět ke zvýšení obliby ovoce 
a zeleniny mezi mladými spotřebiteli, a 
tedy i k vyšší spotřebě v budoucnosti, jež 
by umožnila vyšší výdělky v zemědělství, 
což je rovněž jeden z cílů SZP. Podle čl. 35 
písm. b) Smlouvy je možné v rámci 
společné zemědělské politiky přijmout na 
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podporu spotřeby určitých produktů 
společná opatření, jakým je např. projekt 
„Ovoce do škol“.

podporu spotřeby určitých produktů 
společná opatření, jakým je např. projekt 
„Ovoce do škol“, k nimž je možno připojit 
jako další složku výchovu ke zdravé 
výživě.

Or. de

Odůvodnění

Když žáci dostávají nějaké produkty, měli by zároveň dostávat informace např. o tom, jak je 
dále kuchyňsky upravovat – žáci si tak produkty lépe osvojí a bude dosaženo dlouhodobého 
výchovného účinku. 

Pozměňovací návrh 12
Maria Petre 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky 
podle článku 33 Smlouvy patří stabilizace 
trhů, zajištění plynulého zásobování a 
zajištění dodávek spotřebitelům za 
rozumné ceny. Stanovení podpory 
Společenství v rámci projektu „Ovoce do 
škol“ za účelem zajištění dodávky ovoce, 
zeleniny a banánů a výrobků z nich žákům 
ve vzdělávacích zařízeních by umožnilo 
těchto cílů dosáhnout. Projekt by kromě 
toho mohl přispět ke zvýšení obliby ovoce 
a zeleniny mezi mladými spotřebiteli, a 
tedy i k vyšší spotřebě v budoucnosti, jež 
by umožnila vyšší výdělky v zemědělství, 
což je rovněž jeden z cílů SZP. Podle čl. 35 
písm. b) Smlouvy je možné v rámci 
společné zemědělské politiky přijmout na 
podporu spotřeby určitých produktů 
společná opatření, jakým je např. projekt 
„Ovoce do škol“

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky 
podle článku 33 Smlouvy patří stabilizace 
trhů, zajištění plynulého zásobování a 
zajištění dodávek spotřebitelům za 
rozumné ceny. Stanovení podpory 
Společenství v rámci projektu „Ovoce do 
škol“ za účelem zajištění dodávky ovoce a 
ovocných výrobků žákům ve vzdělávacích 
zařízeních by umožnilo těchto cílů 
dosáhnout. Projekt by kromě toho mohl 
přispět ke zvýšení obliby ovoce mezi 
mladými spotřebiteli, a tedy i k vyšší 
spotřebě v budoucnosti, jež by umožnila
vyšší výdělky v zemědělství, což je rovněž 
jeden z cílů SZP. Podle čl. 35 písm. b) 
Smlouvy je možné v rámci společné 
zemědělské politiky přijmout společná 
opatření, jakým je např. projekt „Ovoce 
do škol“, na podporu spotřeby určitých 
produktů s cílem podpořit a podnítit 
regionální produkt, včetně produktů 
z horských regionů.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 13
Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław 
Zbigniew Podkański 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky 
podle článku 33 Smlouvy patří stabilizace 
trhů, zajištění plynulého zásobování a 
zajištění dodávek spotřebitelům za 
rozumné ceny. Stanovení podpory 
Společenství v rámci projektu „Ovoce do 
škol“ za účelem zajištění dodávky ovoce, 
zeleniny a banánů a výrobků z nich žákům 
ve vzdělávacích zařízeních by umožnilo 
těchto cílů dosáhnout. Projekt by kromě 
toho mohl přispět ke zvýšení obliby ovoce 
a zeleniny mezi mladými spotřebiteli, a 
tedy i k vyšší spotřebě v budoucnosti, jež 
by umožnila vyšší výdělky v zemědělství, 
což je rovněž jeden z cílů SZP. Podle čl. 35 
písm. b) Smlouvy je možné v rámci 
společné zemědělské politiky přijmout na 
podporu spotřeby určitých produktů 
společná opatření, jakým je např. projekt 
„Ovoce do škol“ 

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky 
podle článku 33 Smlouvy patří stabilizace 
trhů, zajištění plynulého zásobování a 
zajištění dodávek spotřebitelům za 
rozumné ceny. Stanovení podpory 
Společenství v rámci projektu „Ovoce do 
škol“ za účelem zajištění dodávky výrobků 
z ovoce, zeleniny a banánů, jež pocházejí 
ze Společenství, žákům ve vzdělávacích 
zařízeních by umožnilo těchto cílů 
dosáhnout. Projekt by kromě toho mohl 
přispět ke zvýšení obliby ovoce a zeleniny 
mezi mladými spotřebiteli, a tedy i k vyšší 
spotřebě v budoucnosti, jež by umožnila 
vyšší výdělky v zemědělství, což je rovněž 
jeden z cílů SZP. Podle čl. 35 písm. b) 
Smlouvy je možné v rámci společné 
zemědělské politiky přijmout na podporu 
spotřeby určitých produktů společná 
opatření, jakým je např. projekt „Ovoce do 
škol“ 

Or. it

Odůvodnění

Právním základem tohoto nařízení je článek 33 Smlouvy o ES, v němž jsou uvedeny cíle 
společné zemědělské politiky; jedním z těchto cílů, jak se praví v dotyčném bodu odůvodnění, 
je i zvýšení příjmů producentů v oblasti zemědělství. 
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Pozměňovací návrh 14
Ilda Figueiredo 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky 
podle článku 33 Smlouvy patří stabilizace 
trhů, zajištění plynulého zásobování a 
zajištění dodávek spotřebitelům za 
rozumné ceny. Stanovení podpory 
Společenství v rámci projektu „Ovoce do 
škol“ za účelem zajištění dodávky ovoce, 
zeleniny a banánů a výrobků z nich žákům 
ve vzdělávacích zařízeních by umožnilo 
těchto cílů dosáhnout. Projekt by kromě 
toho mohl přispět ke zvýšení obliby ovoce 
a zeleniny mezi mladými spotřebiteli, a 
tedy i k vyšší spotřebě v budoucnosti, jež 
by umožnila vyšší výdělky v zemědělství, 
což je rovněž jeden z cílů SZP. Podle čl. 35 
písm. b) Smlouvy je možné v rámci 
společné zemědělské politiky přijmout na 
podporu spotřeby určitých produktů 
společná opatření, jakým je např. projekt 
„Ovoce do škol“

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky 
podle článku 33 Smlouvy patří stabilizace 
trhů, zajištění plynulého zásobování a 
zajištění dodávek spotřebitelům za 
rozumné ceny. Stanovení podpory 
Společenství v rámci projektu „Ovoce do 
škol“ za účelem zajištění dodávky ovoce, 
zeleniny a banánů a výrobků z nich žákům 
ve vzdělávacích zařízeních by umožnilo 
těchto cílů dosáhnout. Projekt by kromě 
toho mohl přispět ke zvýšení obliby ovoce 
a zeleniny mezi mladými spotřebiteli, 
a tedy i k vyšší spotřebě v budoucnosti, jež 
by měla výrazně kladný vliv na veřejné 
zdraví a boj proti dětské chudobě 
a umožnila vyšší výdělky v zemědělství, 
což je rovněž jeden z cílů SZP. Podle čl. 35 
písm. b) Smlouvy je možné v rámci 
společné zemědělské politiky přijmout na 
podporu spotřeby určitých produktů 
společná opatření, jakým je např. projekt 
„Ovoce do škol“

Or. pt

Odůvodnění

Každodenní dodávky ovoce do škol přispívají rovněž ke zlepšení stravování dětí, které 
pocházejí z rodin, jež mají ekonomické problémy a nedostatek prostředků na nákup potravin.
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Pozměňovací návrh 15
Michl Ebner 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky 
podle článku 33 Smlouvy patří stabilizace 
trhů, zajištění plynulého zásobování a 
zajištění dodávek spotřebitelům za 
rozumné ceny. Stanovení podpory 
Společenství v rámci projektu „Ovoce do 
škol“ za účelem zajištění dodávky ovoce, 
zeleniny a banánů a výrobků z nich žákům 
ve vzdělávacích zařízeních by umožnilo 
těchto cílů dosáhnout. Projekt by kromě 
toho mohl přispět ke zvýšení obliby ovoce 
a zeleniny mezi mladými spotřebiteli, a 
tedy i k vyšší spotřebě v budoucnosti, jež 
by umožnila vyšší výdělky v zemědělství, 
což je rovněž jeden z cílů SZP. Podle čl. 35 
písm. b) Smlouvy je možné v rámci 
společné zemědělské politiky přijmout na 
podporu spotřeby určitých produktů 
společná opatření, jakým je např. projekt 
„Ovoce do škol“

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky 
podle článku 33 Smlouvy patří stabilizace 
trhů, zajištění plynulého zásobování a 
zajištění dodávek spotřebitelům za 
rozumné ceny. Stanovení podpory 
Společenství v rámci projektu „Ovoce do 
škol“ za účelem zajištění dodávky ovoce, 
zeleniny a banánů a výrobků z nich, jež 
pocházejí ze Společenství, žákům ve 
vzdělávacích zařízeních by umožnilo 
těchto cílů dosáhnout. Projekt by kromě 
toho mohl přispět ke zvýšení obliby ovoce 
a zeleniny mezi mladými spotřebiteli, a 
tedy i k vyšší spotřebě v budoucnosti, jež 
by umožnila vyšší výdělky v zemědělství, 
což je rovněž jeden z cílů SZP. Podle čl. 35 
písm. b) Smlouvy je možné v rámci 
společné zemědělské politiky přijmout na 
podporu spotřeby určitých produktů 
společná opatření, jakým je např. projekt 
„Ovoce do škol“

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Tento projekt „Ovoce do škol“ by měl 
být jednoznačně vymezen jako iniciativa 
Evropské unie zaměřená na boj proti 
obezitě a formování chutí u mládeže. 
Tento projekt by měl také za pomoci 
vhodných vzdělávacích programů 
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umožnit, aby děti získaly lepší přehled o 
střídání ročních období. Za tímto účelem 
by měly vzdělávací instituce jako prioritu 
zajistit dodávky sezonního ovoce a 
upřednostňovat přitom diverzifikovanou 
nabídku ovoce, aby si děti mohly zvyknout 
na různé chuti ovoce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Akční plán pro organické produkty 
navrhuje zahájit v celé EU víceletou 
informační a propagační kampaň, jejímž 
prostřednictvím budou po několik let školy 
informovány o přínosech organického 
zemědělství a bude se zvyšovat 
informovanost spotřebitelů o organických 
produktech a jejich obeznámenost s nimi, 
a také jejich obeznámenost s logem EU. 
Projekt „Ovoce do škol“ by měl 
podporovat tyto cíle, zejména pokud jde o 
organické ovoce, a doprovodná opatření 
by měla zahrnovat poskytování informací
o organickém zemědělství.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
María Isabel Salinas García

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Je proto třeba stanovit podporu (6) Je proto třeba stanovit podporu 
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Společenství na spolufinancování dodávek 
některých zdravých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů žákům do 
vzdělávacích zařízení, jakož i některých 
souvisejících nákladů na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení. Komise by 
měla stanovit podmínky projektu.

Společenství na financování dodávek 
některých zdravých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů žákům do 
vzdělávacích zařízení, jakož i některých 
souvisejících nákladů na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení a na 
doprovodná opatření potřebná k zajištění 
efektivnosti projektu. Komise by měla 
stanovit podmínky projektu. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována kritériím 
kvality a dlouhodobé použitelnosti 
produktů dodávaných v rámci projektu: 
měly by splňovat nejpřísnější normy a 
měly by být pokud možno sezonní a 
z místní produkce, případně podle 
možností z produkce Společenství.

Or. es

Pozměňovací návrh 19
Maria Petre 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Je proto třeba stanovit podporu 
Společenství na spolufinancování dodávek 
některých zdravých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů žákům do 
vzdělávacích zařízení, jakož i některých 
souvisejících nákladů na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení. Komise by 
měla stanovit podmínky projektu.

(6) Je proto třeba stanovit podporu 
Společenství na spolufinancování dodávek 
některých zdravých ovocných produktů a 
produktů ze zpracovaného ovoce žákům 
do vzdělávacích zařízení, jakož i některých 
souvisejících nákladů na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení. Komise by 
měla stanovit podmínky projektu.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 20
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Je proto třeba stanovit podporu 
Společenství na spolufinancování dodávek 
některých zdravých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů žákům do 
vzdělávacích zařízení, jakož i některých 
souvisejících nákladů na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení. Komise by 
měla stanovit podmínky projektu.

(6) Je proto třeba stanovit podporu 
Společenství na spolufinancování dodávek 
některých zdravých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny a odvětví banánů žákům 
do vzdělávacích zařízení, jakož i některých 
souvisejících nákladů na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení. Komise by 
měla stanovit podmínky projektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Duarte Freitas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Je proto třeba stanovit podporu 
Společenství na spolufinancování dodávek 
některých zdravých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů žákům do 
vzdělávacích zařízení, jakož i některých 
souvisejících nákladů na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení. Komise by 
měla stanovit podmínky projektu.

(6) Je proto třeba stanovit podporu 
Společenství na spolufinancování dodávek 
některých zdravých produktů z odvětví 
čerstvého ovoce a zeleniny žákům do 
vzdělávacích zařízení, jakož i některých 
souvisejících nákladů na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení. Komise by 
měla stanovit podmínky projektu.

Or. pt

Odůvodnění

Výrobky z ovoce a zeleniny mají nižší nutriční hodnotu a musejí být z tohoto nařízení vyňaty. 
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Vzhledem k tomu, že záměrem je, aby byla výživa dětí v Evropě zdravější, je nutno podporovat 
pouze bezplatné dodávky čerstvého ovoce a zeleniny.

Pozměňovací návrh 22
Esther De Lange 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby bylo zajištěno řádné provádění 
projektu „Ovoce do škol“, měly by členské 
státy, které chtějí projekt využívat, 
vypracovat nejdříve strategii na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. Měly by rovněž 
stanovit doprovodná opatření nezbytná pro 
zajištění účinnosti projektu.

(7) Aby bylo zajištěno řádné provádění 
projektu „Ovoce do škol“, měly by členské 
státy, které chtějí projekt využívat, 
vypracovat nejdříve strategii na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni, a to i v oblasti 
výchovy cílových skupin. Měly by rovněž 
stanovit doprovodná opatření nezbytná pro 
zajištění účinnosti projektu. Členské státy 
mohou rovněž začlenit tato opatření jako 
součást vzdělávání do osnov výuky o 
zdravé výživě ve školách. 

Or. nl

Pozměňovací návrh 23
Maria Petre 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby bylo zajištěno řádné provádění 
projektu „Ovoce do škol“, měly by členské 
státy, které chtějí projekt využívat,
vypracovat nejdříve strategii na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. Měly by rovněž 
stanovit doprovodná opatření nezbytná pro 
zajištění účinnosti projektu.

(7) Aby bylo zajištěno řádné provádění 
projektu „Ovoce do škol“, měly by členské 
státy, které chtějí projekt využívat, 
vypracovat nejdříve strategii na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. Měly by rovněž 
stanovit doprovodná výchovná a logistická 
opatření nezbytná pro zajištění účinnosti 
projektu.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 24
Duarte Freitas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby bylo zajištěno řádné provádění 
projektu „Ovoce do škol“, měly by členské 
státy, které chtějí projekt využívat, 
vypracovat nejdříve strategii na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. Měly by rovněž 
stanovit doprovodná opatření nezbytná pro 
zajištění účinnosti projektu.

(7) Aby bylo zajištěno řádné provádění
projektu „Čerstvé ovoce do škol“, měly by 
členské státy, které chtějí projekt využívat, 
vypracovat nejdříve strategii na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. Měly by rovněž 
stanovit doprovodná opatření nezbytná pro 
zajištění účinnosti projektu.

Or. pt

Odůvodnění

Výrobky z ovoce a zeleniny mají nižší nutriční hodnotu a musejí být z tohoto nařízení vyňaty.
Vzhledem k tomu, že záměrem je, aby byla výživa dětí v Evropě zdravější, je nutno podporovat 
pouze bezplatné dodávky čerstvého ovoce a zeleniny.

Pozměňovací návrh 25
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby bylo zajištěno řádné provádění 
projektu „Ovoce do škol“, měly by členské 
státy, které chtějí projekt využívat, 
vypracovat nejdříve strategii na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. Měly by rovněž 
stanovit doprovodná opatření nezbytná pro 
zajištění účinnosti projektu.

(7) Aby bylo zajištěno řádné provádění 
projektu „Ovoce do škol“, měly by členské 
státy, které chtějí projekt využívat, 
vypracovat nejdříve strategii na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. Měly by rovněž 
stanovit doprovodná opatření nezbytná pro 
zajištění účinnosti projektu a Komise by 
měla vydat pokyny pro provádění tohoto 
nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
María Isabel Salinas García

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) Aby bylo zajištěno řádné provádění 
projektu „Ovoce do škol“, měly by členské 
státy, které chtějí projekt využívat, 
vypracovat nejdříve strategii na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. Měly by rovněž 
stanovit doprovodná opatření nezbytná pro 
zajištění účinnosti projektu.

7) Aby bylo zajištěno řádné provádění 
projektu „Ovoce do škol“, měly by členské 
státy, které chtějí projekt využívat, 
vypracovat nejdříve strategii na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. Měly by rovněž 
stanovit doprovodná opatření nezbytná pro 
zajištění účinnosti projektu. Při provádění 
tohoto projektu „Ovoce do škol“ by měla 
být vyvinuta maximální snaha uplatňovat 
zásadu subsidiarity, tj. ponechat členským 
státům široký manévrovací prostor při 
vypracovávání strategií. Vedle odvětví 
zemědělství by měly být do této činnosti 
zapojeny i orgány v oblasti zdravotnictví a 
školství. 

Or. es

Pozměňovací návrh 27
Esther De Lange 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby nedošlo k oslabení celkového 
dopadu podobných vnitrostátních opatření, 
mělo by být členským státům rovněž 
povoleno poskytovat na dodávky produktů, 
související náklady a doprovodná opatření 
další vnitrostátní podporu a projektem 
Společenství „Ovoce do škol“ by neměly 
být dotčeny samostatné vnitrostátní 
projekty dodávek ovoce do škol, které 
dodržují právo Společenství. Má-li být 

(8) Aby nedošlo k oslabení celkového 
dopadu podobných vnitrostátních opatření, 
mělo by být členským státům rovněž 
doporučováno poskytovat na dodávky 
produktů, související náklady a 
doprovodná opatření další vnitrostátní 
podporu a projektem Společenství „Ovoce 
do škol“ by neměly být dotčeny samostatné 
vnitrostátní projekty dodávek ovoce do 
škol, které dodržují právo Společenství. 
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však zajištěn praktický účinek projektu 
Společenství, neměl by nahrazovat 
současné financování stávajících 
vnitrostátních projektů distribuce ovoce do 
škol nebo jiných projektů, v jejichž rámci 
se do škol dodává ovoce.

Má-li být však zajištěn praktický účinek 
projektu Společenství, nesmí nahrazovat 
současné vnitrostátní financování 
stávajících projektů distribuce ovoce do 
škol nebo jiných projektů, v jejichž rámci 
se do škol dodává ovoce. Financování 
z rozpočtu Společenství by mělo být svou 
povahou doplňkové a vztahuje se na nové 
projekty nebo rozšiřování stávajících 
projektů.

Or. nl

Pozměňovací návrh 28
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby nedošlo k oslabení celkového 
dopadu podobných vnitrostátních opatření, 
mělo by být členským státům rovněž 
povoleno poskytovat na dodávky produktů, 
související náklady a doprovodná opatření 
další vnitrostátní podporu a projektem 
Společenství „Ovoce do škol“ by neměly 
být dotčeny samostatné vnitrostátní 
projekty dodávek ovoce do škol, které 
dodržují právo Společenství. Má-li být 
však zajištěn praktický účinek projektu 
Společenství, neměl by nahrazovat 
současné financování stávajících 
vnitrostátních projektů distribuce ovoce do 
škol nebo jiných projektů, v jejichž rámci 
se do škol dodává ovoce.

(8) Aby nedošlo k oslabení celkového 
dopadu podobných vnitrostátních opatření, 
mělo by být členským státům rovněž 
povoleno poskytovat na dodávky produktů, 
související náklady a doprovodná opatření 
další vnitrostátní podporu a projektem 
Společenství „Ovoce do škol“ by neměly 
být dotčeny samostatné vnitrostátní 
projekty dodávek ovoce do škol, které 
dodržují právo Společenství. Má-li být 
však zajištěn praktický účinek projektu 
Společenství, neměl by nahrazovat 
současné financování stávajících víceletých 
vnitrostátních projektů distribuce ovoce do 
škol nebo jiných projektů, v jejichž rámci 
se do škol dodává ovoce.

Or. fr

Odůvodnění

 Jde o upřesnění pojmu „stávající vnitrostátní projekty“ s cílem usnadnit provádění zásady 
doplňkovosti navržené v návrhu nařízení. 
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Pozměňovací návrh 29
Duarte Freitas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby nedošlo k oslabení celkového 
dopadu podobných vnitrostátních opatření, 
mělo by být členským státům rovněž 
povoleno poskytovat na dodávky produktů, 
související náklady a doprovodná opatření 
další vnitrostátní podporu a projektem 
Společenství „Ovoce do škol“ by neměly 
být dotčeny samostatné vnitrostátní 
projekty dodávek ovoce do škol, které 
dodržují právo Společenství. Má-li být 
však zajištěn praktický účinek projektu 
Společenství, neměl by nahrazovat 
současné financování stávajících 
vnitrostátních projektů distribuce ovoce do 
škol nebo jiných projektů, v jejichž rámci 
se do škol dodává ovoce.

(8) Aby nedošlo k oslabení celkového 
dopadu podobných vnitrostátních opatření, 
mělo by být členským státům rovněž 
povoleno poskytovat na dodávky produktů, 
související náklady a doprovodná opatření 
další vnitrostátní podporu a projektem 
Společenství „Čerstvé ovoce do škol“ by 
neměly být dotčeny samostatné vnitrostátní 
projekty dodávek ovoce do škol, které 
dodržují právo Společenství. Má-li být 
však zajištěn praktický účinek projektu 
Společenství, neměl by nahrazovat 
současné financování stávajících 
vnitrostátních projektů distribuce ovoce do 
škol nebo jiných projektů, v jejichž rámci 
se do škol dodává ovoce.

Or. pt

Odůvodnění

Výrobky z ovoce a zeleniny mají nižší nutriční hodnotu a musejí být z tohoto nařízení vyňaty.
Vzhledem k tomu, že záměrem je, aby byla výživa dětí v Evropě zdravější, je nutno podporovat 
pouze bezplatné dodávky čerstvého ovoce a zeleniny.

Pozměňovací návrh 30
Ilda Figueiredo 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V zájmu zajištění řádného řízení 
rozpočtu by měl být stanoven pevný strop 
podpory Společenství a maximální míry

(9) V zájmu zajištění řádného řízení 
rozpočtu by měl být stanoven pevný strop 
podpory Společenství v souladu 
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spolufinancování a finanční příspěvek 
Společenství na projekt by měl být 
připojen k seznamu opatření způsobilých 
pro financování z Evropského 
zemědělského záručního fondu podle čl. 3 
odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze 
dne 21. června 2005 o financování 
společné zemědělské politiky.

s konkrétními podmínkami v každém 
členském státě a v souladu s jeho 
potřebami. Tento projekt by měl být 
připojen k seznamu opatření způsobilých 
pro financování z Evropského 
zemědělského záručního fondu podle čl. 3 
odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze 
dne 21. června 2005 o financování 
společné zemědělské politiky. Pokud jeden 
nebo více členských států nevyužijí 
finanční prostředky Společenství, mohou 
být tyto prostředky převedeny a použity 
v jiných členských státech.

Or. pt

Odůvodnění

S ohledem na rovnost mezi jednotlivými členskými státy musí být financování každodenních 
dodávek ovoce do škol prováděno výlučně formou financování ze strany Společenství. 

Pozměňovací návrh 31
María Isabel Salinas García

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V zájmu zajištění řádného řízení 
rozpočtu by měl být stanoven pevný strop 
podpory Společenství a maximální míry 
spolufinancování a finanční příspěvek 
Společenství na projekt by měl být 
připojen k seznamu opatření způsobilých 
pro financování z Evropského 
zemědělského záručního fondu podle čl. 3 
odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze 
dne 21. června 2005 o financování 
společné zemědělské politiky.

(9) V zájmu zajištění řádného řízení 
rozpočtu by měl být stanoven dostatečný 
strop podpory Společenství a finanční 
příspěvek Společenství na projekt by měl 
být připojen k seznamu opatření 
způsobilých pro financování z Evropského 
zemědělského záručního fondu podle čl. 3 
odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze 
dne 21. června 2005 o financování 
společné zemědělské politiky.

Or. es
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Pozměňovací návrh 32
Esther De Lange 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V zájmu zajištění řádného řízení 
rozpočtu by měl být stanoven pevný strop 
podpory Společenství a maximální míry 
spolufinancování a finanční příspěvek 
Společenství na projekt by měl být 
připojen k seznamu opatření způsobilých 
pro financování z Evropského 
zemědělského záručního fondu podle čl. 3 
odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze 
dne 21. června 2005 o financování 
společné zemědělské politiky.

(9) V zájmu zajištění řádného řízení 
rozpočtu by měl být stanoven pevný strop 
podpory Společenství a maximální míry 
spolufinancování a finanční příspěvek 
Společenství na projekt by měl být 
připojen k seznamu opatření způsobilých 
pro financování z Evropského 
zemědělského záručního fondu podle čl. 3 
odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze 
dne 21. června 2005 o financování 
společné zemědělské politiky. Jakékoli 
finanční prostředky Společenství, které 
soustavně zůstávají nevyužity jedním nebo 
více členskými státy, mohou být převedeny 
jiným členským státům a vynaloženy 
v nich. 

Or. nl

Pozměňovací návrh 33
Constantin Dumitriu 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Protože je na hladké provedení 
projektu potřeba poskytnout dostatek času, 
měl by být uplatňován od školního roku 
2009/20010. Po třech letech by měla být 
předložena zpráva.

(10) Protože je na hladké provedení 
projektu potřeba poskytnout dostatek času, 
měl by být uplatňován od školního roku 
2009/20010. Členské státy by měly 
provádět každoroční hodnocení provádění 
a dopadu projektu a po třech letech by 
měla Komise předložit Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu. 

Or. ro
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Odůvodnění

Členské státy odpovídají za správu a řízení projektu a pokud si při tom mají počínat správně, 
budou muset projekt neustále průběžně hodnotit, aby mohly přijímat potřebná rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 34
María Isabel Salinas García

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Protože je na hladké provedení 
projektu potřeba poskytnout dostatek času, 
měl by být uplatňován od školního roku 
2009/20010. Po třech letech by měla být 
předložena zpráva.

(10) Protože je na hladké provedení 
projektu potřeba poskytnout dostatek času, 
měl by být uplatňován od školního roku 
2009/20010. Po třech letech by měla být 
předložena zpráva. Protože pouze 
z dlouhodobého programu vyplynou 
dlouhodobé přínosy, je nutné zajistit 
monitorování a hodnocení programu 
s cílem zjistit, jak je efektivní, a navrhnout 
možná zlepšení.

Or. es

Pozměňovací návrh 35
Duarte Freitas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu větší účinnosti projektu by 
mělo Společenství mít možnost financovat 
opatření v oblasti informací, monitorování 
a hodnocení zaměřená na zvyšování 
informovanosti veřejnosti o projektu 
„Ovoce do škol“a jeho cílech a opatření 
pro vytváření sítí s ním souvisejících, aniž 
by byly dotčeny jeho pravomoci 
spolufinancovat v rámci nařízení Rady 
(ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o 
informačních a propagačních opatřeních na 
podporu zemědělských produktů na 
vnitřním trhu a ve třetích zemích nezbytná 

(11) V zájmu větší účinnosti projektu by 
mělo Společenství mít možnost financovat 
opatření v oblasti informací, monitorování 
a hodnocení zaměřená na zvyšování 
informovanosti veřejnosti o projektu 
„Čerstvé ovoce do škol“ a jeho cílech a 
opatření pro vytváření sítí s ním 
souvisejících, aniž by byly dotčeny jeho 
pravomoci spolufinancovat v rámci 
nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. 
prosince 2007 o informačních a 
propagačních opatřeních na podporu 
zemědělských produktů na vnitřním trhu a 
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doprovodná opatření na zvýšení 
informovanosti o prospěšnosti spotřeby 
ovoce a zeleniny pro zdraví.

ve třetích zemích nezbytná doprovodná 
opatření na zvýšení informovanosti o 
prospěšnosti spotřeby čerstvého ovoce a 
zeleniny pro zdraví.

Or. pt

Odůvodnění

Výrobky z ovoce a zeleniny mají nižší nutriční hodnotu a musejí být z tohoto nařízení vyňaty.
Vzhledem k tomu, že záměrem je, aby byla výživa dětí v Evropě zdravější, je nutno podporovat 
pouze bezplatné dodávky čerstvého ovoce a zeleniny.

Pozměňovací návrh 36
María Isabel Salinas García

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V zájmu větší účinnosti projektu by 
mělo Společenství mít možnost financovat 
opatření v oblasti informací, monitorování 
a hodnocení zaměřená na zvyšování 
informovanosti veřejnosti o projektu 
„Ovoce do škol“a jeho cílech a opatření 
pro vytváření sítí s ním souvisejících, aniž 
by byly dotčeny jeho pravomoci 
spolufinancovat v rámci nařízení Rady 
(ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o 
informačních a propagačních opatřeních na 
podporu zemědělských produktů na 
vnitřním trhu a ve třetích zemích nezbytná 
doprovodná opatření na zvýšení 
informovanosti o prospěšnosti spotřeby 
ovoce a zeleniny pro zdraví.

(11) V zájmu větší účinnosti projektu by 
mělo Společenství mít možnost financovat 
opatření v oblasti informací, monitorování 
a hodnocení zaměřená na zvyšování 
informovanosti veřejnosti o projektu 
„Ovoce do škol“a jeho cílech a opatření 
pro vytváření sítí s ním souvisejících, aniž 
by byly dotčeny jeho pravomoci 
spolufinancovat v rámci nařízení Rady 
(ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o 
informačních a propagačních opatřeních na
podporu zemědělských produktů na 
vnitřním trhu a ve třetích zemích nezbytná 
doprovodná opatření na zvýšení 
informovanosti o prospěšnosti spotřeby 
ovoce a zeleniny pro zdraví. Bude nutné, 
aby Komise uspořádala v celé Unii 
rozsáhlou propagační kampaň 
seznamující s tímto projektem.

Or. es
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Pozměňovací návrh 37
Duarte Freitas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PROJEKT „OVOCE DO ŠKOL“ PROJEKT „ČERSTVÉ OVOCE DO 
ŠKOL“

Or. pt

Odůvodnění

Výrobky z ovoce a zeleniny mají nižší nutriční hodnotu a musejí být z tohoto nařízení vyňaty.
Vzhledem k tomu, že záměrem je, aby byla výživa dětí v Evropě zdravější, je nutno podporovat 
pouze bezplatné dodávky čerstvého ovoce a zeleniny.

Pozměňovací návrh 38
Duarte Freitas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora na dodávky ovoce, zeleniny a 
banánů a výrobků z nich žákům

Podpora na dodávky ovoce, zeleniny a 
banánů žákům

Or. pt

Odůvodnění

Výrobky z ovoce a zeleniny mají nižší nutriční hodnotu a musejí být z tohoto nařízení vyňaty.
Vzhledem k tomu, že záměrem je, aby byla výživa dětí v Evropě zdravější, je nutno podporovat 
pouze bezplatné dodávky čerstvého ovoce a zeleniny.
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Pozměňovací návrh 39
Béla Glattfelder 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů z odvětví
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které určí 
Komise, žákům do vzdělávacích zařízení a 
tuto podporu lze rovněž poskytnout na 
některé související náklady na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení.

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých čerstvých produktů
z ovoce a zeleniny, které určí členské státy, 
žákům do vzdělávacích zařízení a tuto 
podporu lze rovněž poskytnout na některé 
související náklady na logistiku, distribuci, 
zařízení, komunikaci, monitorování a 
hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Čerstvé produkty jsou mnohem zdravější než produkty zpracované. V případě ovoce a 
zeleniny se oblíbenost jednotlivých druhů u spotřebitelů v jednotlivých členských státech 
značně liší. 

Pozměňovací návrh 40
Esther De Lange 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za podmínek, které určí Komise, počínaje 
školním rokem 2009/2010 se poskytuje 
podpora Společenství na dodávky 
některých produktů z odvětví ovoce a 
zeleniny, odvětví výrobků z ovoce a 
zeleniny a odvětví banánů, které určí 

Za podmínek, které určí Komise, počínaje 
školním rokem 2009/2010 se poskytuje 
podpora Společenství na dodávky Komisí 
vybraných produktů z odvětví ovoce a 
zeleniny, odvětví výrobků z ovoce a 
zeleniny a odvětví banánů, které 
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Komise, žákům do vzdělávacích zařízení a 
tuto podporu lze rovněž poskytnout na 
některé související náklady na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení.

podrobněji stanoví členské státy, žákům 
do vzdělávacích zařízení a tuto podporu lze 
rovněž poskytnout na některé související 
náklady na logistiku, distribuci, zařízení, 
komunikaci, monitorování a hodnocení. 
Komise a členské státy vyberou výrobky ze 
zeleniny a ovoce na základě zdravotních 
kritérií, jako je např. co nejméně umělých 
a nezdravých přídatných látek v těchto 
výrobcích. 

Or. nl

Pozměňovací návrh 41
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které určí 
Komise, žákům do vzdělávacích zařízení a 
tuto podporu lze rovněž poskytnout na 
některé související náklady na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení.

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, jež pocházejí 
z Evropské unie, a které určí Komise, 
žákům do vzdělávacích zařízení; tuto 
podporu lze rovněž poskytnout na některé 
související náklady na logistiku, distribuci, 
zařízení, komunikaci, monitorování a 
hodnocení.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jde o nástroj, který se opírá o článek 33 Smlouvy týkající se SZP (bod 
odůvodnění 2), je záměrem tohoto pozměňovacího návrhu upřesnit, že ovoce a zelenina, které 
budou dodávány dětem ve školách, budou muset pocházet z Evropské unie, aby se tak 
podporovala spotřeba produktů ze Společenství a obeznámenost s nimi. Podobné projekty 
zaměřené na zásobování z domácích zdrojů již existují v jiných členských zemích WTO, jako 
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např. ve Spojených státech.

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

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které určí 
Komise, žákům do vzdělávacích zařízení a 
tuto podporu lze rovněž poskytnout na 
některé související náklady na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení.

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů, 
pocházejících ze Společenství, z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které určí 
Komise, žákům do vzdělávacích zařízení a 
tuto podporu lze rovněž poskytnout na 
některé související náklady na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení.

Or. it

Odůvodnění

Právním základem tohoto nařízení je článek 33 Smlouvy o ES, v němž jsou uvedeny cíle 
společné zemědělské politiky; jedním z těchto cílů je v souladu s bodem odůvodnění 2 i 
zvýšení příjmů producentů v oblasti zemědělství. 

Pozměňovací návrh 43
Michl Ebner 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které určí 
Komise, žákům do vzdělávacích zařízení a 
tuto podporu lze rovněž poskytnout na 
některé související náklady na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení.

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů, 
pocházejících ze Společenství, z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které určí 
Komise, žákům do vzdělávacích zařízení a 
tuto podporu lze rovněž poskytnout na 
některé související náklady na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení.

Or. it

Odůvodnění

La base giuridica di questo provvedimento è l’articolo 33 del Trattato CE riguardante le 
finalità della politica agricola comune tra le quali, come enunciato nel considerando in 
parola, vi è quella di provvedere al miglioramento dei redditi agricoli dei produttori. 

Questa proposta si inserisce, peraltro, nel contesto della riforma dell’organizzazione comune 
di mercato dell’ortofrutta (reg. (CE) 1182/07) volta a potenziare la competitività del settore, 
l’orientamento al mercato e a contrastare il calo dei consumi. 

Il programma proposto di promozione dell’ortofrutta nelle scuole contribuisce al 
conseguimento di tali obiettivi avvicinando i giovani alla frutta e incrementandone consumi.

Inoltre, la misura procederebbe alla divulgazione dell’importanza dell’agricoltura 
comunitaria, delle politiche agricole e in particolare della produzione ortofrutticola.

Pozměňovací návrh 44
Ioannis Gklavakis 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které určí 
Komise, žákům do vzdělávacích zařízení a 
tuto podporu lze rovněž poskytnout na 
některé související náklady na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení.

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých ze Společenství 
pocházejících produktů z odvětví ovoce a 
zeleniny, odvětví výrobků z ovoce a 
zeleniny a odvětví banánů, které určí 
Komise, žákům do vzdělávacích zařízení a 
tuto podporu lze rovněž poskytnout na 
některé související náklady na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení.

Or. el

Odůvodnění

Jelikož má návrh Komise za cíl zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny, mohl by projekt být také 
prostředkem k tomu, aby se v první řadě zvýšily příjmy evropských producentů. 

Pozměňovací návrh 45
Duarte Freitas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů z odvětví
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které určí 
Komise, žákům do vzdělávacích zařízení a 
tuto podporu lze rovněž poskytnout na 
některé související náklady na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení.

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky čerstvého ovoce a zeleniny, které 
určí Komise, žákům do vzdělávacích 
zařízení a tuto podporu lze rovněž 
poskytnout na některé související náklady 
na logistiku, distribuci, zařízení, 
komunikaci, monitorování a hodnocení.
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Or. pt

Odůvodnění

Výrobky z ovoce a zeleniny mají nižší nutriční hodnotu a musejí být z tohoto nařízení vyňaty.
Vzhledem k tomu, že záměrem je, aby byla výživa dětí v Evropě zdravější, je nutno podporovat 
pouze bezplatné dodávky čerstvého ovoce a zeleniny.

Pozměňovací návrh 46
Maria Petre 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které určí 
Komise, žákům do vzdělávacích zařízení a 
tuto podporu lze rovněž poskytnout na 
některé související náklady na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení.

(1) Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých druhů ovoce a 
ovocných výrobků, které určí Komise, 
žákům do vzdělávacích zařízení a tuto 
podporu lze rovněž poskytnout na některé 
související náklady na logistiku, distribuci, 
zařízení, komunikaci, monitorování a 
hodnocení.

Or. ro

Pozměňovací návrh 47
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
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poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které určí 
Komise, žákům do vzdělávacích zařízení a 
tuto podporu lze rovněž poskytnout na 
některé související náklady na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení.

poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny a odvětví banánů, které 
určí Komise, žákům do vzdělávacích 
zařízení, přičemž zvláštní pozornost je 
třeba věnovat organickému ovoci a 
zelenině a ovoci a zelenině z místní 
produkce, pokud jsou k dispozici, a tuto 
podporu lze rovněž poskytnout na některé 
související náklady na logistiku, distribuci, 
zařízení, komunikaci, monitorování a 
hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Čerstvé ovoce a zelenina jsou obohacením stravy dětí. Děti by proto měly dostávat čerstvé 
ovoce a zeleninu. Výrobky z ovoce a zeleniny, jako je konzervované ovoce a doslazované 
ovocné výrobky, by neměly být distribuovány v rámci projektu „Ovoce do škol“. Osoby 
zajišťující tyto dodávky by měly být nabádány k tomu, aby volily regionální a organické ovoce 
a zeleninu, jsou-li k dispozici. Musí mít proto možnost zvažovat tyto aspekty kvality, a nikoli 
být nuceni využívat tu nejlevnější nabídku. 

Pozměňovací návrh 48
Willem Schuth 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které určí 
Komise, žákům do vzdělávacích zařízení a 
tuto podporu lze rovněž poskytnout na 
některé související náklady na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení.

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které určí 
Komise, žákům do vzdělávacích a 
předškolních zařízení a tuto podporu lze 
rovněž poskytnout na některé související 
náklady na logistiku, distribuci, zařízení, 
komunikaci, monitorování a hodnocení. 



PE411.926v01-00 30/44 AM\738252CS.doc

CS

Přednostně by měly být využívány místní 
produkty, aby se zamezilo zbytečné 
přepravě a s ní spojenému znečišťování 
životního prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Ovoce by mělo být dodáváno i dětem v mateřských školách, aby také měly z tohoto projektu 
užitek. 

Vzhledem ke globálním klimatickým problémům a k cílům EU v oblasti klimatu by se mělo 
zamezit zbytečné přepravě produktů.

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

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které určí 
Komise, žákům do vzdělávacích zařízení a 
tuto podporu lze rovněž poskytnout na 
některé související náklady na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení.

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, jež by měly 
být co nejčerstvější, sezonní a dostupné za 
nízkou cenu a které určí Komise, žákům 
do vzdělávacích zařízení a tuto podporu lze 
rovněž poskytnout na některé související 
náklady na logistiku, distribuci, zařízení, 
komunikaci, monitorování a hodnocení.

Or. it
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Pozměňovací návrh 50
María Isabel Salinas García 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které určí 
Komise, žákům do vzdělávacích zařízení a 
tuto podporu lze rovněž poskytnout na 
některé související náklady na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení.

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které určí 
Komise, žákům do vzdělávacích zařízení a 
bude rovněž poskytnuta na některé 
související náklady na logistiku, distribuci, 
zařízení, komunikaci, monitorování a 
hodnocení a pro účely financování 
doprovodných opatření potřebných 
k zajištění efektivnosti projektu.

Or. es

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

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které určí
Komise, žákům do vzdělávacích zařízení a 
tuto podporu lze rovněž poskytnout na
některé související náklady na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které určí 
Komise, žákům do vzdělávacích zařízení; 
tato podpora musí rovněž pokrývat některé 
související náklady na logistiku, distribuci, 
zařízení, komunikaci, monitorování a 
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monitorování a hodnocení. hodnocení.

Or. it

Odůvodnění

Pokud má být projekt „Ovoce do škol“ efektivně prováděn, je nezbytné, aby podpora 
Společenství pokrývala navíc veškeré vedlejší náklady na logistiku (např. na nákup 
potřebných automatů), jinak by tyto náklady byly přeneseny na rozpočty škol nebo rodiny 
žáků. 

Pozměňovací návrh 52
Ioannis Gklavakis 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které určí 
Komise, žákům do vzdělávacích zařízení a 
tuto podporu lze rovněž poskytnout na 
některé související náklady na logistiku, 
distribuci, zařízení, komunikaci, 
monitorování a hodnocení.

1. Za podmínek, které určí Komise, 
počínaje školním rokem 2009/2010 se 
poskytuje podpora Společenství na 
dodávky některých produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které určí 
Komise, žákům do vzdělávacích zařízení 
základního školství a tuto podporu lze 
rovněž poskytnout na některé související 
náklady na logistiku, distribuci, zařízení, 
komunikaci, monitorování a hodnocení a 
na nezbytná doprovodná opatření 
potřebná k efektivnímu provádění 
projektu.

Or. el

Odůvodnění

Vzhledem ke zvláštním rysům vzdělávacích systémů jednotlivých členských států by kategorie 
žáků ve věku 6–10 let, jak ji navrhuje Komise, mohla vést k vyloučení žáků některých 
vzdělávacích zařízení, a je tedy žádoucí, aby do projektu byla zahrnuta všechna vzdělávací 
zařízení základního školství. Podpora Společenství by měla být poskytována také na veškerá 
opatření související s projektem, která mají zajistit jeho efektivní provádění již ve zkušební 
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fázi.

Pozměňovací návrh 53
María Isabel Salinas García 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Produkty distribuované v rámci 
projektu musí splňovat nejpřísnější normy 
a musí být pokud možno sezonní a 
z místní produkce, případně podle 
možností z produkce Společenství.
Upřednostní se dlouhodobě použitelné 
produkty.

Or. es

Pozměňovací návrh 54
Constantin Dumitriu 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Produkty z odvětví ovoce a zeleniny, 
odvětví výrobků z ovoce a zeleniny a 
odvětví banánů, které budou žáci dostávat, 
vyberou členské státy na základě 
doporučení Komise a s přihlédnutím 
k potřebě podporovat tradiční ovoce a 
produkty pocházející ze Společenství. 

Or. ro

Odůvodnění

Komise hraje integrační úlohu a může dávat doporučení na evropské úrovni. Rozhodovací 
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pravomoc ovšem mají členské státy. Mimoto nabízí tento projekt příležitost podpořit tradiční 
druhy ovoce a producenty ze Společenství, a to v době, kdy dovozy ze třetích zemí mohou vést 
k tomu, že bude třeba na uskutečňování projektu vynaložit větší finanční prostředky.  

Pozměňovací návrh 55
Elisabeth Jeggle 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které se chtějí na projektu 
podílet, vypracují nejdříve na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni strategii pro jeho 
provádění. Stanoví rovněž doprovodná 
opatření nutná pro zajištění účinnosti 
projektu.

2. Členské státy, které se chtějí na projektu 
podílet, vypracují nejdříve na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni strategii pro jeho 
provádění. Strategie stanoví cílovou 
skupinu, dobu trvání projektu, jaké 
produkty budou dodávány a jak často, a 
doprovodná opatření pro zajištění účinnosti 
projektu. Členské státy mohou také svěřit 
odpovědnost za finanční příspěvek daného 
státu na projekt třetí straně ze 
soukromého sektoru. 

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by měly mít právo rozhodnout, jak bude poskytován ten díl finančních 
prostředků, který nepřichází z ES. Přitom by měly mít možnost přispívat k tomuto finančnímu 
podílu členského státu také další třetí strany a rodiče – včetně např. podnikatelské sféry.

Pozměňovací návrh 56
Ilda Figueiredo 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které se chtějí na projektu 
podílet, vypracují nejdříve na vnitrostátní 

2. Členské státy, které se chtějí na projektu 
podílet, vypracují nejdříve na vnitrostátní 
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nebo regionální úrovni strategii pro jeho 
provádění. Stanoví rovněž doprovodná 
opatření nutná pro zajištění účinnosti 
projektu. 

nebo regionální úrovni strategii pro jeho 
provádění, aby zohlednily využívání 
půdních a klimatických podmínek při 
produkci ovoce a zeleniny. V rámci toho 
je také nutno zajistit preference 
Společenství ve vztahu k těmto 
produktům. Stanoví rovněž doprovodná 
opatření nutná pro zajištění účinnosti 
projektu, přičemž upřednostní děti 
v zařízeních pro děti předškolního věku a 
na prvním stupni povinné školní 
docházky, které by měly dostávat ovoce 
bezplatně každý den. 

Or. pt

Odůvodnění

Je nutno zaručit, aby všechny děti ve školách – bez ohledu na věk a na sociálně-ekonomickou 
situaci jejich rodiny – měly stejnou příležitost přístupu k tomuto projektu. V rámci uvedeného 
projektu je nutno také zohlednit využívání půdních a klimatických podmínek při produkci 
ovoce a zeleniny s cílem zajistit preference Společenství ve vztahu k těmto produktům. 

Pozměňovací návrh 57
Constantin Dumitriu 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Členské státy, které se chtějí na 
projektu podílet, vypracují nejdříve na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni strategii 
pro jeho provádění. Stanoví rovněž 
doprovodná opatření nutná pro zajištění 
účinnosti projektu.

(2) Členské státy, které se chtějí na 
projektu podílet, vypracují nejdříve na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni strategii 
pro jeho provádění. Stanoví rovněž, jaké 
finanční zdroje Společenství a členských 
států jsou nezbytné pro jeho provádění, a 
přijmou doprovodná opatření nutná pro 
zajištění účinnosti projektu.

Or. ro
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Odůvodnění

Členské státy musí poskytnout Komisi výchozí bod, pokud jde o přidělení finančních zdrojů, a 
měly by poskytnout potřebné spolufinancování projektu. 

Pozměňovací návrh 58
María Isabel Salinas García 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které se chtějí na projektu 
podílet, vypracují nejdříve na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni strategii pro jeho 
provádění. Stanoví rovněž doprovodná 
opatření nutná pro zajištění účinnosti 
projektu.

2. Členské státy, které se chtějí na projektu 
podílet, vypracují nejdříve na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni strategii pro jeho 
provádění. Stanoví rovněž doprovodná 
opatření nutná pro zajištění účinnosti 
projektu.

V této strategii určí členské státy mimo 
jiné
– produkty, které budou distribuovány, 
s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná 
o sezonní produkty z místní produkce;
– věkové skupiny školáků, které budou 
tyto produkty dostávat;
– školy, které se projektu účastní.

Or. es

Pozměňovací návrh 59
Esther De Lange 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které se chtějí na projektu 2. Členské státy, které se chtějí na projektu 
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podílet, vypracují nejdříve na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni strategii pro jeho 
provádění. Stanoví rovněž doprovodná 
opatření nutná pro zajištění účinnosti 
projektu.

podílet, vypracují nejdříve na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni strategii pro jeho 
provádění. Stanoví rovněž doprovodná 
opatření nutná pro zajištění účinnosti 
projektu. Členské státy mohou stejně jako 
v případě režimu dodávek mléka 
a mléčných výrobků do škol rozhodnout, 
že na příspěvku členského státu do 
projektu se budou podílet rodiče. Členské 
státy mohou také vybízet zdravotní 
pojišťovny a místní orgány, aby se 
podílely na příspěvku členského státu na 
spolufinancování.

Or. nl

Pozměňovací návrh 60
Béla Glattfelder 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které se chtějí na projektu 
podílet, vypracují nejdříve na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni strategii pro jeho 
provádění. Stanoví rovněž doprovodná 
opatření nutná pro zajištění účinnosti 
projektu.

2. Členské státy, které se chtějí na projektu 
podílet, vypracují nejdříve na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni strategii pro jeho 
provádění. Stanoví rovněž doprovodná 
opatření nutná pro zajištění účinnosti 
projektu. Na základě objektivních kritérií 
upřednostňují členské státy při provádění 
tohoto projektu tradiční ovoce a zeleninu 
z místní produkce a podporují menší 
zemědělská hospodářství.

Or. en

Odůvodnění

V případě ovoce a zeleniny se oblíbenost jednotlivých druhů u spotřebitelů v jednotlivých 
členských státech značně liší. 

Tento pozměňovací návrh je v souladu s cíli stanovenými v článku 33 Smlouvy. Pro stabilizaci 
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trhů je nutné podporovat ty producenty, jejichž pozice je neslabší.

Pozměňovací návrh 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které se chtějí na projektu 
podílet, vypracují nejdříve na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni strategii pro jeho 
provádění. Stanoví rovněž doprovodná 
opatření nutná pro zajištění účinnosti 
projektu.

2. Členské státy, které se chtějí na projektu 
podílet, vypracují nejdříve na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni strategii pro jeho 
provádění. Stanoví rovněž doprovodná 
opatření nutná pro zajištění účinnosti 
projektu. Doprovodná opatření zahrnují 
poskytování poradenství v oblasti zdravé 
výživy, informace o přínosech ovoce pro 
zdraví přiměřené věku studentů a také 
informace o zvláštních rysech 
organického zemědělství.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Ioannis Gklavakis 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) překročit 90 milionů EUR v jednom 
školním roce,

a) překročit 180 milionů EUR v jednom 
školním roce,

Or. el
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Odůvodnění

Jíst ovoce jednou týdně k účinnému boji proti dětské obezitě ani ke zlepšení stravovacích 
návyků dětí nestačí. Zejména na začátku projektu by měly členské státy dostat výrazně vyšší 
finanční prostředky, aby prováděly projekt efektivně a aby projekt svými přínosy přesvědčil 
organizace do něho zapojené. Rozpočet na projekt by proto měl být zdvojnásoben.

Pozměňovací návrh 63
Michl Ebner 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) překročit 90 milionů EUR v jednom 
školním roce,

a) překročit 360 milionů EUR v jednom 
školním roce,

Or. de

Odůvodnění

Finanční limit ve výši 90 milionů EUR by umožňoval distribuci ovoce pouze jednou týdně. Z 
hlediska zdravé výživy je však prokázanou skutečností, že pro zdravý vývoj je nutné jíst ovoce 
každý den. Projekt „Ovoce do škol” tudíž nemá smysl, nebude-li ovoce distribuováno 
čtyřikrát týdně. Rozpočet je tedy nutno zvýšit z 90 milionů EUR na 360 milionů EUR. 

Pozměňovací návrh 64
Béla Glattfelder 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) překročit 90 milionů EUR v jednom 
školním roce,

a) překročit 500 milionů EUR v jednom 
školním roce,

Or. en



PE411.926v01-00 40/44 AM\738252CS.doc

CS

Odůvodnění

Vzhledem k vysokým cenám potravin zůstává značné množství nevyužitých finančních 
prostředků v okruhu 2 (zemědělské výdaje). 

Pozměňovací návrh 65
María Isabel Salinas García 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) překročit 50 % nákladů na dodávku a 
související náklady uvedené v odstavci 1, 
nebo 75 % těchto nákladů v regionech 
způsobilých podle cíle konvergence,

b) překročit náklady na dodávku a 
související náklady a náklady na 
doprovodná opatření uvedené v odstavci 
1,

Or. es

Pozměňovací návrh 66
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

překročit 50 % nákladů na dodávku a 
související náklady uvedené v odstavci 1, 
nebo 75 % těchto nákladů v regionech 
způsobilých podle cíle konvergence,

překročit 60 % nákladů na dodávku 
a související náklady uvedené v odstavci 1, 
nebo 95 % těchto nákladů v regionech 
způsobilých podle cíle konvergence,

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
María Isabel Salinas García 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 3 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokrývat jiné náklady než náklady na 
dodávku a související náklady uvedené v 
odstavci 1 a

c) pokrývat jiné náklady než náklady na 
dodávku a související náklady a náklady 
na doprovodná opatření potřebná 
k zajištění efektivnosti projektu uvedené v 
odstavci 1 a

Or. es

Pozměňovací návrh 68
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) být použita k nahrazení současného 
financování stávajících vnitrostátních 
projektů distribuce ovoce do škol nebo 
jiných projektů, v jejichž rámci se do škol 
dodává ovoce.

d) být použita k nahrazení současného 
veřejného financování stávajících 
vnitrostátních projektů distribuce ovoce do 
škol nebo jiných projektů, v jejichž rámci 
se do škol dodává ovoce.

Or. fr

Odůvodnění

 Jedná se o pouhé vysvětlení s cílem upřesnit, že toto písmeno se týká pouze veřejného 
financování, což je v současném znění vyjádřeno explicitně. Financování ze soukromých 
zdrojů, např. ve formě darů, se toto písmeno nedotýká.
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Pozměňovací návrh 69
Duarte Freitas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Projektem Společenství „Ovoce do škol“ 
nejsou dotčeny vnitrostátní projekty 
dodávek ovoce do škol, které dodržují 
právo Společenství.

5. Projektem Společenství „Čerstvé ovoce
do škol“ nejsou dotčeny vnitrostátní 
projekty dodávek ovoce do škol, které 
dodržují právo Společenství.

Or. pt

Odůvodnění

Výrobky z ovoce a zeleniny mají nižší nutriční hodnotu a musejí být z tohoto nařízení vyňaty.
Vzhledem k tomu, že záměrem je, aby byla výživa dětí v Evropě zdravější, je nutno podporovat 
pouze bezplatné dodávky čerstvého ovoce a zeleniny.

Pozměňovací návrh 70
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Projektem Společenství „Ovoce do škol“
nejsou dotčeny vnitrostátní projekty 
dodávek ovoce do škol, které dodržují 
právo Společenství.

5. Projektem Společenství „Ovoce do škol“ 
nejsou dotčeny vnitrostátní projekty 
dodávek ovoce do škol, které dodržují 
právo Společenství. Pilotní projekty na 
zkoušku prováděné ve velmi malém počtu 
školních zařízení a po omezenou dobu se 
nepovažují za vnitrostátní projekty ve 
smyslu odst. 3 písm. d).

Or. fr
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Odůvodnění

 Tento návrh upřesňuje pojem „stávající vnitrostátní projekty“ s cílem usnadnit provádění 
zásady doplňkovosti. Ve Francii se totiž provádí od začátku školního roku 2008 pilotní projekt 
zaměřený na dodávku ovoce do škol, který je z 50 % financován z veřejných prostředků 
(orgány místních samospráv) a z 50 % ze soukromých prostředků (zejména organizacemi 
zabývajícími se prevencí chorob a zdravotními pojišťovnami), a probíhá ve velmi omezeném 
počtu školních zařízení. 

Pozměňovací návrh 71
Duarte Freitas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 – podbod a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl IV a – pododdíl II a – čl. 103 g a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Společenství může také financovat podle 
článku 5 nařízení (ES) č. 1290/2005 
opatření v oblasti informací, monitorování 
a hodnocení související s projektem 
„Ovoce do škol“, včetně zvyšování 
informovanosti veřejnosti o tomto projektu, 
a související opatření v oblasti vytváření 
sítí.“

6. Společenství může také financovat podle 
článku 5 nařízení (ES) č. 1290/2005 
opatření v oblasti informací, monitorování 
a hodnocení související s projektem 
„Čerstvé ovoce do škol“, včetně zvyšování 
informovanosti veřejnosti o tomto projektu, 
a související opatření v oblasti vytváření 
sítí.“

Or. pt

Odůvodnění

Výrobky z ovoce a zeleniny mají nižší nutriční hodnotu a musejí být z tohoto nařízení vyňaty.
Vzhledem k tomu, že záměrem je, aby byla výživa dětí v Evropě zdravější, je nutno podporovat 
pouze bezplatné dodávky čerstvého ovoce a zeleniny.

Pozměňovací návrh 72
Esther De Lange 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 184 – bod 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) do 31. srpna 2012 Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o využívání 
projektu „Ovoce do škol“ uvedeného v 
článku 103ga, k níž v případě potřeby 
přiloží příslušné návrhy. Zpráva se 
zejména zabývá tím, do jaké míry projekt 
napomohl zavedení dobře fungujících 
projektů distribuce ovoce do škol v 
členských státech a jak ovlivnil zlepšení 
stravovacích návyků dětí.

(6) do 31. srpna 2012 Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o využívání 
projektu „Ovoce do škol“ uvedeného v 
článku 103ga, k níž v případě potřeby 
přiloží příslušné návrhy. Zpráva se 
zejména zabývá

– tím, do jaké míry projekt napomohl 
zavedení dobře fungujících projektů 
distribuce ovoce do škol v členských 
státech a jak ovlivnil zlepšení stravovacích 
návyků dětí;
– tím, do jaké míry rozhodnutí o 
spolufinancování ze strany členského 
státu formou příspěvku rodičů ovlivnilo či 
neovlivnilo úspěšnost a efektivnost 
projektu; 
– relevancí a účinkem doprovodných 
opatření členských států, zejména tím, jak 
jsou projekt „Ovoce do škol“ a 
doprovodné informace o zdravé výživě 
začleněny do školních osnov daného 
členského státu; 

Or. nl
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