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Tarkistus 8
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Perustamissopimuksen 33 artiklassa 
vahvistettuja YMP:n tavoitteita ovat 
markkinoiden vakauttaminen, tarvikkeiden 
saatavuuden varmistaminen ja 
kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. 
Kouluhedelmäjärjestelmässä myönnettävä 
yhteisön tuki hedelmä-, vihannes- ja 
banaanituotteiden toimittamiseksi koulujen 
oppilaille täyttäisi nämä tavoitteet. 
Järjestelmän uskotaan myös parantavan 
hedelmien ja vihannesten arvostusta 
nuorten kuluttajien keskuudessa ja lisäävän 
tällä tavoin näiden tuotteiden kulutusta 
tulevaisuudessa, jolloin maataloudesta 
saatavat ansiot paranevat, mikä on myös 
yksi YMP:n tavoitteista. Lisäksi 
perustamissopimuksen 35 artiklan b 
alakohdassa määrätään, että yhteisessä 
maatalouspolitiikassa voidaan edistää 
joidenkin tuotteiden kulutusta yhteisin 
toimin, kuten kouluhedelmäjärjestelmän 
avulla.

(2) Perustamissopimuksen 33 artiklassa 
vahvistettuja YMP:n tavoitteita ovat 
markkinoiden vakauttaminen, tarvikkeiden 
saatavuuden varmistaminen ja 
kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. 
Kouluhedelmäjärjestelmässä myönnettävä 
yhteisön tuki hedelmä-, vihannes- ja 
banaanituotteiden toimittamiseksi koulujen 
oppilaille täyttäisi nämä tavoitteet.
Jäsenvaltioiden olisi 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
voitava määrittää kohderyhmä riittävän 
joustavasti, jotta ne voivat omien 
tarpeidensa mukaan toimittaa 
kouluhedelmiä mahdollisimman laajalle 
käyttäjäkunnalle. Järjestelmän uskotaan 
myös parantavan hedelmien ja vihannesten 
arvostusta nuorten kuluttajien keskuudessa 
ja lisäävän tällä tavoin näiden tuotteiden 
kulutusta tulevaisuudessa, jolloin 
maataloudesta saatavat ansiot paranevat, 
mikä on myös yksi YMP:n tavoitteista. 
Lisäksi perustamissopimuksen 35 artiklan 
b alakohdassa määrätään, että yhteisessä 
maatalouspolitiikassa voidaan edistää 
joidenkin tuotteiden kulutusta yhteisin 
toimin, kuten kouluhedelmäjärjestelmän 
avulla.

Or. de

Perustelu

Oppilaita koskevien ikärajoitusten asettaminen on päätös, jonka olisi joka tapauksessa oltava 
jäsenvaltioiden omassa vallassa.



PE411.926v01-00 4/47 AM\738252FI.doc

FI

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Perustamissopimuksen 33 artiklassa 
vahvistettuja YMP:n tavoitteita ovat 
markkinoiden vakauttaminen, tarvikkeiden 
saatavuuden varmistaminen ja 
kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. 
Kouluhedelmäjärjestelmässä myönnettävä 
yhteisön tuki hedelmä-, vihannes- ja 
banaanituotteiden toimittamiseksi koulujen 
oppilaille täyttäisi nämä tavoitteet. 
Järjestelmän uskotaan myös parantavan 
hedelmien ja vihannesten arvostusta 
nuorten kuluttajien keskuudessa ja lisäävän 
tällä tavoin näiden tuotteiden kulutusta 
tulevaisuudessa, jolloin maataloudesta 
saatavat ansiot paranevat, mikä on myös 
yksi YMP:n tavoitteista. Lisäksi 
perustamissopimuksen 35 artiklan b 
alakohdassa määrätään, että yhteisessä 
maatalouspolitiikassa voidaan edistää 
joidenkin tuotteiden kulutusta yhteisin 
toimin, kuten kouluhedelmäjärjestelmän 
avulla.

(2) Perustamissopimuksen 33 artiklassa 
vahvistettuja YMP:n tavoitteita ovat 
markkinoiden vakauttaminen, tarvikkeiden 
saatavuuden varmistaminen ja 
kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. 
Kouluhedelmäjärjestelmässä myönnettävä 
yhteisön tuki mahdollisimman tuoreiden, 
sesongin mukaisten ja edullisten 
hedelmä-, vihannes- ja banaanituotteiden 
toimittamiseksi koulujen oppilaille täyttäisi 
nämä tavoitteet. Järjestelmän uskotaan 
myös parantavan hedelmien ja vihannesten 
arvostusta nuorten kuluttajien keskuudessa 
ja lisäävän tällä tavoin näiden tuotteiden 
kulutusta tulevaisuudessa, jolloin 
maataloudesta saatavat ansiot paranevat, 
mikä on myös yksi YMP:n tavoitteista. 
Lisäksi perustamissopimuksen 35 artiklan 
b alakohdassa määrätään, että yhteisessä 
maatalouspolitiikassa voidaan edistää 
joidenkin tuotteiden kulutusta yhteisin
toimin, kuten kouluhedelmäjärjestelmän 
avulla. 

Or. it

Tarkistus 10
María Isabel Salinas García 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Perustamissopimuksen 33 artiklassa 
vahvistettuja YMP:n tavoitteita ovat 
markkinoiden vakauttaminen, tarvikkeiden 

(2) Perustamissopimuksen 33 artiklassa 
vahvistettuja YMP:n tavoitteita ovat 
markkinoiden vakauttaminen, tarvikkeiden 
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saatavuuden varmistaminen ja 
kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. 
Kouluhedelmäjärjestelmässä myönnettävä 
yhteisön tuki hedelmä-, vihannes- ja 
banaanituotteiden toimittamiseksi koulujen 
oppilaille täyttäisi nämä tavoitteet. 
Järjestelmän uskotaan myös parantavan 
hedelmien ja vihannesten arvostusta 
nuorten kuluttajien keskuudessa ja lisäävän
tällä tavoin näiden tuotteiden kulutusta 
tulevaisuudessa, jolloin maataloudesta 
saatavat ansiot paranevat, mikä on myös 
yksi YMP:n tavoitteista. Lisäksi 
perustamissopimuksen 35 artiklan b 
alakohdassa määrätään, että yhteisessä 
maatalouspolitiikassa voidaan edistää 
joidenkin tuotteiden kulutusta yhteisin 
toimin, kuten kouluhedelmäjärjestelmän 
avulla.

saatavuuden varmistaminen ja 
kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. 
Kouluhedelmäjärjestelmässä myönnettävä 
yhteisön tuki hedelmä-, vihannes- ja 
banaanituotteiden toimittamiseksi koulujen 
oppilaille täyttäisi nämä tavoitteet. 
Järjestelmän uskotaan myös parantavan 
hedelmien ja vihannesten arvostusta 
nuorten kuluttajien keskuudessa ja lisäävän 
tällä tavoin näiden tuotteiden kulutusta 
tulevaisuudessa sekä synnyttävän 
kerrannaisvaikutuksia, kun oppilaat, 
vanhemmat ja opettajat otetaan mukaan, 
jolloin maataloudesta saatavat ansiot 
paranevat, mikä on myös yksi YMP:n 
tavoitteista. Lisäksi perustamissopimuksen 
35 artiklan b alakohdassa määrätään, että 
yhteisessä maatalouspolitiikassa voidaan 
edistää joidenkin tuotteiden kulutusta 
yhteisin toimin, kuten 
kouluhedelmäjärjestelmän avulla.

Or. es

Tarkistus 11
Willem Schuth 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Perustamissopimuksen 33 artiklassa 
vahvistettuja YMP:n tavoitteita ovat 
markkinoiden vakauttaminen, tarvikkeiden 
saatavuuden varmistaminen ja 
kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. 
Kouluhedelmäjärjestelmässä myönnettävä 
yhteisön tuki hedelmä-, vihannes- ja 
banaanituotteiden toimittamiseksi koulujen 
oppilaille täyttäisi nämä tavoitteet. 
Järjestelmän uskotaan myös parantavan 
hedelmien ja vihannesten arvostusta 
nuorten kuluttajien keskuudessa ja lisäävän 
tällä tavoin näiden tuotteiden kulutusta 
tulevaisuudessa, jolloin maataloudesta 

(2) Perustamissopimuksen 33 artiklassa 
vahvistettuja YMP:n tavoitteita ovat 
markkinoiden vakauttaminen, tarvikkeiden 
saatavuuden varmistaminen ja 
kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. 
Kouluhedelmäjärjestelmässä myönnettävä 
yhteisön tuki hedelmä-, vihannes- ja 
banaanituotteiden toimittamiseksi koulujen 
oppilaille täyttäisi nämä tavoitteet. 
Järjestelmän uskotaan myös parantavan 
hedelmien ja vihannesten arvostusta 
nuorten kuluttajien keskuudessa ja lisäävän 
tällä tavoin näiden tuotteiden kulutusta 
tulevaisuudessa, jolloin maataloudesta 
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saatavat ansiot paranevat, mikä on myös 
yksi YMP:n tavoitteista. Lisäksi 
perustamissopimuksen 35 artiklan b 
alakohdassa määrätään, että yhteisessä 
maatalouspolitiikassa voidaan edistää 
joidenkin tuotteiden kulutusta yhteisin 
toimin, kuten kouluhedelmäjärjestelmän 
avulla.

saatavat ansiot paranevat, mikä on myös 
yksi YMP:n tavoitteista. Lisäksi 
perustamissopimuksen 35 artiklan b 
alakohdassa määrätään, että yhteisessä 
maatalouspolitiikassa voidaan edistää 
joidenkin tuotteiden kulutusta yhteisin 
toimin, kuten kouluhedelmäjärjestelmän 
avulla, ja yhdistää niihin myös terveys- ja 
ravitsemuskasvatukseen liittyviä 
näkökohtia.

Or. de

Perustelu

Kun oppilaille toimitetaan tuotteita, heille olisi myös annettava esimerkiksi 
valmistusreseptejä, jotta tuotteiden kannatus kohenisi ja jotta toimenpiteen kasvatukselliset 
vaikutukset olisivat pitkäaikaisia. 

Tarkistus 12
Maria Petre 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Perustamissopimuksen 33 artiklassa 
vahvistettuja YMP:n tavoitteita ovat 
markkinoiden vakauttaminen, tarvikkeiden 
saatavuuden varmistaminen ja 
kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen.
Kouluhedelmäjärjestelmässä myönnettävä 
yhteisön tuki hedelmä-, vihannes- ja 
banaanituotteiden toimittamiseksi 
koulujen oppilaille täyttäisi nämä 
tavoitteet. Järjestelmän uskotaan myös 
parantavan hedelmien ja vihannesten
arvostusta nuorten kuluttajien keskuudessa 
ja lisäävän tällä tavoin näiden tuotteiden 
kulutusta tulevaisuudessa, jolloin 
maataloudesta saatavat ansiot paranevat, 
mikä on myös yksi YMP:n tavoitteista. 
Lisäksi perustamissopimuksen 35 artiklan
b alakohdassa määrätään, että yhteisessä 

(2) Perustamissopimuksen 33 artiklassa 
vahvistettuja YMP:n tavoitteita ovat 
markkinoiden vakauttaminen, tarvikkeiden 
saatavuuden varmistaminen ja 
kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen.
Kouluhedelmäjärjestelmässä myönnettävä 
yhteisön tuki hedelmien ja 
hedelmätuotteiden toimittamiseksi 
koulujen oppilaille täyttäisi nämä 
tavoitteet. Järjestelmän uskotaan myös 
parantavan hedelmien arvostusta nuorten 
kuluttajien keskuudessa ja lisäävän tällä 
tavoin näiden tuotteiden kulutusta 
tulevaisuudessa, jolloin maataloudesta 
saatavat ansiot paranevat, mikä on myös 
yksi YMP:n tavoitteista. Lisäksi 
perustamissopimuksen 35 artiklan
b alakohdassa määrätään, että yhteisessä 
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maatalouspolitiikassa voidaan edistää 
joidenkin tuotteiden kulutusta yhteisin 
toimin, kuten kouluhedelmäjärjestelmän 
avulla.

maatalouspolitiikassa voidaan edistää 
joidenkin tuotteiden kulutusta yhteisin 
toimin, kuten kouluhedelmäjärjestelmän 
avulla, sekä edistää ja kannustaa 
alueellisia tuotteita, vuoristoalueiden 
tuotteet mukaan luettuina.

Or. ro

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Perustamissopimuksen 33 artiklassa 
vahvistettuja YMP:n tavoitteita ovat 
markkinoiden vakauttaminen, tarvikkeiden 
saatavuuden varmistaminen ja 
kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. 
Kouluhedelmäjärjestelmässä myönnettävä 
yhteisön tuki hedelmä-, vihannes- ja 
banaanituotteiden toimittamiseksi koulujen 
oppilaille täyttäisi nämä tavoitteet. 
Järjestelmän uskotaan myös parantavan 
hedelmien ja vihannesten arvostusta 
nuorten kuluttajien keskuudessa ja lisäävän 
tällä tavoin näiden tuotteiden kulutusta 
tulevaisuudessa, jolloin maataloudesta 
saatavat ansiot paranevat, mikä on myös 
yksi YMP:n tavoitteista. Lisäksi 
perustamissopimuksen 35 artiklan b 
alakohdassa määrätään, että yhteisessä 
maatalouspolitiikassa voidaan edistää 
joidenkin tuotteiden kulutusta yhteisin 
toimin, kuten kouluhedelmäjärjestelmän 
avulla.

(2) Perustamissopimuksen 33 artiklassa 
vahvistettuja YMP:n tavoitteita ovat 
markkinoiden vakauttaminen, tarvikkeiden
saatavuuden varmistaminen ja 
kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. 
Kouluhedelmäjärjestelmässä myönnettävä 
yhteisön tuki yhteisöstä peräisin olevien 
hedelmä-, vihannes- ja banaanituotteiden 
toimittamiseksi koulujen oppilaille täyttäisi 
nämä tavoitteet. Järjestelmän uskotaan 
myös parantavan hedelmien ja vihannesten 
arvostusta nuorten kuluttajien keskuudessa 
ja lisäävän tällä tavoin näiden tuotteiden 
kulutusta tulevaisuudessa, jolloin 
maataloudesta saatavat ansiot paranevat, 
mikä on myös yksi YMP:n tavoitteista. 
Lisäksi perustamissopimuksen 35 artiklan 
b alakohdassa määrätään, että yhteisessä 
maatalouspolitiikassa voidaan edistää 
joidenkin tuotteiden kulutusta yhteisin 
toimin, kuten kouluhedelmäjärjestelmän 
avulla. 

Or. it
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Perustelu

Asetuksen oikeusperusta on EY:n perustamissopimuksen 33 artikla, jossa luetellaan yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteet, joista yksi on lisätä maataloudessa työskentelevien tuloja, 
kuten kyseisessä johdanto-osan kappaleessa ilmaistaan. 

Tarkistus 14
Ilda Figueiredo 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Perustamissopimuksen 33 artiklassa 
vahvistettuja YMP:n tavoitteita ovat 
markkinoiden vakauttaminen, tarvikkeiden 
saatavuuden varmistaminen ja 
kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen.
Kouluhedelmäjärjestelmässä myönnettävä 
yhteisön tuki hedelmä-, vihannes- ja 
banaanituotteiden toimittamiseksi koulujen 
oppilaille täyttäisi nämä tavoitteet.
Järjestelmän uskotaan myös parantavan 
hedelmien ja vihannesten arvostusta 
nuorten kuluttajien keskuudessa ja
lisäävän tällä tavoin näiden tuotteiden 
kulutusta tulevaisuudessa, jolloin 
maataloudesta saatavat ansiot paranevat, 
mikä on myös yksi YMP:n tavoitteista.
Lisäksi perustamissopimuksen 35 artiklan 
b alakohdassa määrätään, että yhteisessä 
maatalouspolitiikassa voidaan edistää 
joidenkin tuotteiden kulutusta yhteisin 
toimin, kuten kouluhedelmäjärjestelmän 
avulla.

(2) Perustamissopimuksen 33 artiklassa 
vahvistettuja YMP:n tavoitteita ovat 
markkinoiden vakauttaminen, tarvikkeiden 
saatavuuden varmistaminen ja 
kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen.
Kouluhedelmäjärjestelmässä myönnettävä 
yhteisön tuki hedelmä-, vihannes- ja 
banaanituotteiden toimittamiseksi koulujen 
oppilaille täyttäisi nämä tavoitteet.
Järjestelmän uskotaan myös parantavan 
hedelmien ja vihannesten arvostusta 
nuorten kuluttajien keskuudessa ja
vaikuttavan tällä tavoin erittäin 
myönteisesti kansanterveyteen ja lasten 
köyhyyden torjuntaan sekä lisäävän
näiden tuotteiden kulutusta 
tulevaisuudessa, jolloin maataloudesta 
saatavat ansiot paranevat, mikä on myös 
yksi YMP:n tavoitteista. Lisäksi 
perustamissopimuksen 35 artiklan b 
alakohdassa määrätään, että yhteisessä 
maatalouspolitiikassa voidaan edistää 
joidenkin tuotteiden kulutusta yhteisin 
toimin, kuten kouluhedelmäjärjestelmän 
avulla.

Or. pt

Perustelu

Hedelmien toimittaminen kouluihin päivittäin parantaa osaltaan myös sellaisten perheiden 
lasten ruokavaliota, joiden ruokavaliossa ja taloudessa on eniten puutteita.
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Tarkistus 15
Michl Ebner 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Perustamissopimuksen 33 artiklassa 
vahvistettuja YMP:n tavoitteita ovat 
markkinoiden vakauttaminen, tarvikkeiden 
saatavuuden varmistaminen ja 
kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. 
Kouluhedelmäjärjestelmässä myönnettävä 
yhteisön tuki hedelmä-, vihannes- ja 
banaanituotteiden toimittamiseksi koulujen 
oppilaille täyttäisi nämä tavoitteet. 
Järjestelmän uskotaan myös parantavan 
hedelmien ja vihannesten arvostusta 
nuorten kuluttajien keskuudessa ja lisäävän 
tällä tavoin näiden tuotteiden kulutusta 
tulevaisuudessa, jolloin maataloudesta 
saatavat ansiot paranevat, mikä on myös 
yksi YMP:n tavoitteista. Lisäksi 
perustamissopimuksen 35 artiklan b 
alakohdassa määrätään, että yhteisessä
maatalouspolitiikassa voidaan edistää 
joidenkin tuotteiden kulutusta yhteisin 
toimin, kuten kouluhedelmäjärjestelmän 
avulla.

(2) Perustamissopimuksen 33 artiklassa 
vahvistettuja YMP:n tavoitteita ovat 
markkinoiden vakauttaminen, tarvikkeiden 
saatavuuden varmistaminen ja 
kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. 
Kouluhedelmäjärjestelmässä myönnettävä 
yhteisön tuki yhteisöstä peräisin olevien 
hedelmä-, vihannes- ja banaanituotteiden 
toimittamiseksi koulujen oppilaille täyttäisi 
nämä tavoitteet. Järjestelmän uskotaan 
myös parantavan hedelmien ja vihannesten 
arvostusta nuorten kuluttajien keskuudessa 
ja lisäävän tällä tavoin näiden tuotteiden 
kulutusta tulevaisuudessa, jolloin 
maataloudesta saatavat ansiot paranevat, 
mikä on myös yksi YMP:n tavoitteista. 
Lisäksi perustamissopimuksen 35 artiklan 
b alakohdassa määrätään, että yhteisessä 
maatalouspolitiikassa voidaan edistää 
joidenkin tuotteiden kulutusta yhteisin 
toimin, kuten kouluhedelmäjärjestelmän 
avulla.

Or. it

Tarkistus 16
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tämä yhteisön 
kouluhedelmäjärjestelmä olisi selkeästi 
yksilöitävä Euroopan unionin aloitteeksi, 
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jonka tarkoituksena on torjua lihavuutta 
ja vaikuttaa nuorten makutottumuksiin. 
Järjestelmän yhteydessä olisi myös 
voitava aiheellisin opetusohjelmin tarjota 
lapsille tietoa vuodenaikojen vaihtelusta. 
Opetusviranomaisten olisi tämän vuoksi 
huolehdittava ensisijaisesti siitä, että 
tarjolla olisi sesongin hedelmiä, ja 
asetettava etusijalle hedelmävalikoiman 
monipuolisuus, jotta lapset voivat tutustua 
erilaisiin makuihin.

Or. fr

Tarkistus 17
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Luomutoimintasuunnitelmassa 
ehdotetaan, että käynnistetään 
monivuotinen EU:n laajuinen tiedotus- ja 
menekinedistämiskampanja, jonka 
tarkoituksena on tiedottaa kouluille 
luonnonmukaisen maatalouden hyvistä 
puolista sekä lisätä kuluttajien tietoisuutta 
luomutuotteista ja parantaa 
luomutuotteiden sekä EU:n 
luomutunnuksen tunnistamista.
Kouluhedelmäjärjestelmän olisi tuettava 
näitä tavoitteita, etenkin luomuhedelmien 
osalta, ja liitännäistoimenpiteisiin olisi 
sisällytettävä luonnonmukaista 
maataloutta koskeva tiedotus.

Or. en
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Tarkistus 18
María Isabel Salinas García 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Sen vuoksi olisi säädettävä yhteisön 
tuesta, jolla osarahoitetaan eräiden 
terveellisten hedelmä- ja vihannesalan, 
hedelmä- ja vihannesjalostealan sekä 
banaanialan tuotteiden toimittamista 
koulujen oppilaille samoin kuin eräitä 
asiaan liittyviä logistiikka-, jakelu-, 
laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksia. Komission olisi 
vahvistettava järjestelmää koskevat 
vaatimukset.

(6) Sen vuoksi olisi säädettävä yhteisön 
tuesta, jolla rahoitetaan eräiden 
terveellisten hedelmä- ja vihannesalan, 
hedelmä- ja vihannesjalostealan sekä 
banaanialan tuotteiden toimittamista 
koulujen oppilaille, eräitä asiaan liittyviä 
logistiikka-, jakelu-, laitteisto-, viestintä-, 
seuranta- ja arviointikustannuksia samoin 
kuin liitännäistoimenpiteitä, jotka ovat 
tarpeen järjestelmän tehokkuuden 
kannalta. Komission olisi vahvistettava 
järjestelmää koskevat vaatimukset.
Ohjelmaan sisältyvien tuotteiden laatu- ja 
kestävyysvaatimuksiin on kiinnitettävä 
erityistä huomiota, ja niiden on täytettävä 
erittäin ankarat ehdot ja oltava mieluiten 
kauden tuotteita ja paikallista tuotantoa 
tai mahdollisuuksien mukaan yhteisöstä 
peräisin.

Or. es

Tarkistus 19
Maria Petre 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Sen vuoksi olisi säädettävä yhteisön 
tuesta, jolla osarahoitetaan eräiden 
terveellisten hedelmä- ja vihannesalan, 
hedelmä- ja vihannesjalostealan sekä 
banaanialan tuotteiden toimittamista 
koulujen oppilaille samoin kuin eräitä 
asiaan liittyviä logistiikka-, jakelu-, 
laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 

(6) Sen vuoksi olisi säädettävä yhteisön 
tuesta, jolla osarahoitetaan eräiden 
terveellisten hedelmätuotteiden ja 
hedelmäjalosteiden toimittamista koulujen 
oppilaille samoin kuin eräitä asiaan 
liittyviä logistiikka-, jakelu-, laitteisto-, 
viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksia. Komission olisi 
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arviointikustannuksia. Komission olisi 
vahvistettava järjestelmää koskevat 
vaatimukset.

vahvistettava järjestelmää koskevat 
vaatimukset.

Or. ro

Tarkistus 20
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Sen vuoksi olisi säädettävä yhteisön 
tuesta, jolla osarahoitetaan eräiden 
terveellisten hedelmä- ja vihannesalan, 
hedelmä- ja vihannesjalostealan sekä 
banaanialan tuotteiden toimittamista 
koulujen oppilaille samoin kuin eräitä 
asiaan liittyviä logistiikka-, jakelu-, 
laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksia. Komission olisi 
vahvistettava järjestelmää koskevat 
vaatimukset.

(6) Sen vuoksi olisi säädettävä yhteisön 
tuesta, jolla osarahoitetaan eräiden 
terveellisten hedelmä- ja vihannesalan sekä 
banaanialan tuotteiden toimittamista 
koulujen oppilaille samoin kuin eräitä 
asiaan liittyviä logistiikka-, jakelu-, 
laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksia. Komission olisi 
vahvistettava järjestelmää koskevat 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 21
Duarte Freitas 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Sen vuoksi olisi säädettävä yhteisön 
tuesta, jolla osarahoitetaan eräiden 
terveellisten hedelmä- ja vihannesalan, 
hedelmä- ja vihannesjalostealan sekä 
banaanialan tuotteiden toimittamista 
koulujen oppilaille samoin kuin eräitä 
asiaan liittyviä logistiikka-, jakelu-, 
laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 

(6) Sen vuoksi olisi säädettävä yhteisön 
tuesta, jolla osarahoitetaan eräiden 
terveellisten, tuoreiden hedelmä- ja 
vihannesalan tuotteiden toimittamista 
koulujen oppilaille samoin kuin eräitä 
asiaan liittyviä logistiikka-, jakelu-, 
laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksia. Komission olisi 
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arviointikustannuksia. Komission olisi 
vahvistettava järjestelmää koskevat 
vaatimukset.

vahvistettava järjestelmää koskevat 
vaatimukset.

Or. pt

Perustelu

Vihannes- ja hedelmäjalosteet ovat ravintoarvoltaan vähäisempiä, ja ne on jätettävä tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tavoitteena on tehdä Euroopan lasten ruokavaliosta 
entistä terveellisempi, joten vain tuoreiden hedelmien ja vihannesten maksutonta 
toimittamista on tuettava.

Tarkistus 22
Esther De Lange 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kouluhedelmäjärjestelmän 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden, jotka 
haluavat hyödyntää sitä, olisi laadittava 
ennakolta kansallisen tai alueellisen tason 
strategia. Niiden olisi myös säädettävä 
liitännäistoimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
järjestelmän tehokkuuden kannalta.

(7) Kouluhedelmäjärjestelmän 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden, jotka 
haluavat hyödyntää sitä, olisi laadittava 
ennakolta kansallisen tai alueellisen tason 
strategia, joka sisältää myös 
kohderyhmien valistuksen. Niiden olisi 
myös säädettävä liitännäistoimenpiteistä, 
jotka ovat tarpeen järjestelmän 
tehokkuuden kannalta. Jäsenvaltiot voivat 
sisällyttää nämä toimenpiteet koulutuksen 
osana terveyttä ja ravitsemusta koskeviin 
koulujen opetuskokonaisuuksiin.

Or. nl
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Tarkistus 23
Maria Petre 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kouluhedelmäjärjestelmän 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden, jotka 
haluavat hyödyntää sitä, olisi laadittava 
ennakolta kansallisen tai alueellisen tason 
strategia. Niiden olisi myös säädettävä 
liitännäistoimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
järjestelmän tehokkuuden kannalta.

(7) Kouluhedelmäjärjestelmän 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden, jotka
haluavat hyödyntää sitä, olisi laadittava 
ennakolta kansallisen tai alueellisen tason 
strategia. Niiden olisi myös säädettävä 
valistukseen ja logistiikkaan liittyvistä 
liitännäistoimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
järjestelmän tehokkuuden kannalta.

Or. ro

Tarkistus 24
Duarte Freitas 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kouluhedelmäjärjestelmän 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden, jotka 
haluavat hyödyntää sitä, olisi laadittava 
ennakolta kansallisen tai alueellisen tason 
strategia. Niiden olisi myös säädettävä 
liitännäistoimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
järjestelmän tehokkuuden kannalta.

(7) Tuoreita hedelmiä sisältävän
kouluhedelmäjärjestelmän asianmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden, jotka haluavat hyödyntää 
sitä, olisi laadittava ennakolta kansallisen 
tai alueellisen tason strategia. Niiden olisi 
myös säädettävä liitännäistoimenpiteistä, 
jotka ovat tarpeen järjestelmän 
tehokkuuden kannalta.

Or. pt

Perustelu

Vihannes- ja hedelmäjalosteet ovat ravintoarvoltaan vähäisempiä, ja ne on jätettävä tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tavoitteena on tehdä Euroopan lasten ruokavaliosta 
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entistä terveellisempi, joten vain tuoreiden hedelmien ja vihannesten maksutonta 
toimittamista on tuettava.

Tarkistus 25
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kouluhedelmäjärjestelmän 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden, jotka 
haluavat hyödyntää sitä, olisi laadittava 
ennakolta kansallisen tai alueellisen tason 
strategia. Niiden olisi myös säädettävä 
liitännäistoimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
järjestelmän tehokkuuden kannalta.

(7) Kouluhedelmäjärjestelmän 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden, jotka 
haluavat hyödyntää sitä, olisi laadittava 
ennakolta kansallisen tai alueellisen tason 
strategia. Niiden olisi myös säädettävä 
liitännäistoimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
järjestelmän tehokkuuden kannalta, ja 
komission olisi annettava suuntaviivoja 
tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten.

Or. en

Tarkistus 26
María Isabel Salinas García 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kouluhedelmäjärjestelmän 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden, jotka 
haluavat hyödyntää sitä, olisi laadittava 
ennakolta kansallisen tai alueellisen tason 
strategia. Niiden olisi myös säädettävä 
liitännäistoimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
järjestelmän tehokkuuden kannalta.

(7) Kouluhedelmäjärjestelmän 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden, jotka 
haluavat hyödyntää sitä, olisi laadittava 
ennakolta kansallisen tai alueellisen tason 
strategia. Niiden olisi myös säädettävä 
liitännäistoimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
järjestelmän tehokkuuden kannalta. 
Kouluhedelmäjärjestelmän 
täytäntöönpanossa on mahdollisimman 
hyvin sovellettava toissijaisuusperiaatetta 
siten, että jäsenvaltioille jätetään paljon 
liikkumavaraa kyseisiä strategioita 
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laadittaessa. Terveys- ja 
koulutusviranomaiset on maatalousalan 
lisäksi otettava mukaan strategioihin.

Or. es

Tarkistus 27
Esther De Lange 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotteivät vastaavien kansallisten 
toimenpiteiden kokonaisvaikutukset 
heikkenisi, jäsenvaltioiden pitäisi lisäksi
voida myöntää kansallista lisätukea 
tuotteiden toimittamiseen, asiaan liittyviin 
kustannuksiin ja liitännäistoimenpiteisiin, 
ja yhteisön kouluhedelmäjärjestelmä ei 
saisi rajoittaa erillisten yhteisön 
lainsäädännön mukaisten kansallisten 
kouluhedelmäjärjestelmien soveltamista.
Yhteisön järjestelmän käytännön 
vaikutusten varmistamiseksi sen ei 
kuitenkaan pitäisi korvata olemassa 
olevien kansallisten
kouluhedelmäjärjestelmien tai muiden, 
hedelmiä sisältävien 
koulujakelujärjestelmien nykyistä 
rahoitusta.

(8) Jotteivät vastaavien kansallisten 
toimenpiteiden kokonaisvaikutukset 
heikkenisi, jäsenvaltioita pitäisi lisäksi
kannustaa myöntämään kansallista 
lisätukea tuotteiden toimittamiseen, asiaan 
liittyviin kustannuksiin ja 
liitännäistoimenpiteisiin, ja yhteisön 
kouluhedelmäjärjestelmä ei saisi rajoittaa 
erillisten yhteisön lainsäädännön mukaisten 
kansallisten kouluhedelmäjärjestelmien 
soveltamista. Yhteisön järjestelmän 
käytännön vaikutusten varmistamiseksi se
ei kuitenkaan saa korvata olemassa olevien 
kouluhedelmäjärjestelmien tai muiden, 
hedelmiä sisältävien 
koulujakelujärjestelmien nykyistä
kansallista rahoitusta. Yhteisön 
rahoituksen olisi oltava luonteeltaan 
täydentävää, ja se varataan uusiin 
järjestelmiin tai olemassa olevien 
järjestelmien laajentamiseen.

Or. nl
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Tarkistus 28
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotteivät vastaavien kansallisten 
toimenpiteiden kokonaisvaikutukset 
heikkenisi, jäsenvaltioiden pitäisi lisäksi 
voida myöntää kansallista lisätukea 
tuotteiden toimittamiseen, asiaan liittyviin 
kustannuksiin ja liitännäistoimenpiteisiin, 
ja yhteisön kouluhedelmäjärjestelmä ei 
saisi rajoittaa erillisten yhteisön 
lainsäädännön mukaisten kansallisten 
kouluhedelmäjärjestelmien soveltamista. 
Yhteisön järjestelmän käytännön 
vaikutusten varmistamiseksi sen ei 
kuitenkaan pitäisi korvata olemassa olevien 
kansallisten kouluhedelmäjärjestelmien tai 
muiden, hedelmiä sisältävien 
koulujakelujärjestelmien nykyistä 
rahoitusta.

(8) Jotteivät vastaavien kansallisten 
toimenpiteiden kokonaisvaikutukset 
heikkenisi, jäsenvaltioiden pitäisi lisäksi 
voida myöntää kansallista lisätukea 
tuotteiden toimittamiseen, asiaan liittyviin 
kustannuksiin ja liitännäistoimenpiteisiin, 
ja yhteisön kouluhedelmäjärjestelmä ei 
saisi rajoittaa erillisten yhteisön 
lainsäädännön mukaisten kansallisten 
kouluhedelmäjärjestelmien soveltamista. 
Yhteisön järjestelmän käytännön 
vaikutusten varmistamiseksi sen ei 
kuitenkaan pitäisi korvata olemassa olevien 
monivuotisten kansallisten 
kouluhedelmäjärjestelmien tai muiden, 
hedelmiä sisältävien 
koulujakelujärjestelmien nykyistä 
rahoitusta.

Or. fr

Perustelu

 Tarkistuksella täsmennetään olemassa olevan kansallisen järjestelmän käsitettä, jotta 
helpotetaan asetusehdotuksessa ehdotetun täydentävyyden periaatteen soveltamista. 

Tarkistus 29
Duarte Freitas 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotteivät vastaavien kansallisten 
toimenpiteiden kokonaisvaikutukset 
heikkenisi, jäsenvaltioiden pitäisi lisäksi 
voida myöntää kansallista lisätukea 

(8) Jotteivät vastaavien kansallisten 
toimenpiteiden kokonaisvaikutukset 
heikkenisi, jäsenvaltioiden pitäisi lisäksi 
voida myöntää kansallista lisätukea 
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tuotteiden toimittamiseen, asiaan liittyviin 
kustannuksiin ja liitännäistoimenpiteisiin, 
ja yhteisön kouluhedelmäjärjestelmä ei 
saisi rajoittaa erillisten yhteisön 
lainsäädännön mukaisten kansallisten 
kouluhedelmäjärjestelmien soveltamista. 
Yhteisön järjestelmän käytännön 
vaikutusten varmistamiseksi sen ei 
kuitenkaan pitäisi korvata olemassa olevien 
kansallisten kouluhedelmäjärjestelmien tai 
muiden, hedelmiä sisältävien 
koulujakelujärjestelmien nykyistä 
rahoitusta.

tuotteiden toimittamiseen, asiaan liittyviin 
kustannuksiin ja liitännäistoimenpiteisiin, 
ja tuoreita hedelmiä sisältävä yhteisön 
kouluhedelmäjärjestelmä ei saisi rajoittaa 
erillisten yhteisön lainsäädännön mukaisten 
kansallisten kouluhedelmäjärjestelmien 
soveltamista. Yhteisön järjestelmän 
käytännön vaikutusten varmistamiseksi sen 
ei kuitenkaan pitäisi korvata olemassa 
olevien kansallisten 
kouluhedelmäjärjestelmien tai muiden, 
hedelmiä sisältävien 
koulujakelujärjestelmien nykyistä 
rahoitusta.

Or. pt

Perustelu

Vihannes- ja hedelmäjalosteet ovat ravintoarvoltaan vähäisempiä, ja ne on jätettävä tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tavoitteena on tehdä Euroopan lasten ruokavaliosta 
entistä terveellisempi, joten vain tuoreiden hedelmien ja vihannesten maksutonta 
toimittamista on tuettava.

Tarkistus 30
Ilda Figueiredo 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Moitteettoman budjettihallinnon 
varmistamiseksi olisi määriteltävä yhteisön 
tuen vahvistettu enimmäismäärä ja 
yhteisrahoituksen enimmäisosuudet, ja 
yhteisön rahoitusosuus järjestelmään olisi 
lisättävä yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1290/2005 3 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettuun luetteloon toimenpiteistä, 
joille voidaan myöntää 
maataloustukirahaston rahoitusta.

(9) Moitteettoman budjettihallinnon 
varmistamiseksi olisi määriteltävä yhteisön 
tuen vahvistettu enimmäismäärä kunkin 
jäsenvaltion erityispiirteiden ja tarpeiden 
mukaisesti. Tämä järjestelmä olisi 
lisättävä yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1290/2005 3 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettuun luetteloon toimenpiteistä, 
joille voidaan myöntää 
maataloustukirahaston rahoitusta. Jos yksi 
tai useampi jäsenvaltio ei hyödynnä 
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yhteisön rahoitusta, varat voidaan siirtää 
käytettäviksi muissa jäsenvaltioissa.

Or. pt

Perustelu

Jäsenvaltioiden yhdenvertaisuuden vuoksi hedelmien toimittaminen kouluihin päivittäin on 
rahoitettava yksinomaan yhteisön rahoituksen pohjalta.

Tarkistus 31
María Isabel Salinas García 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Moitteettoman budjettihallinnon 
varmistamiseksi olisi määriteltävä yhteisön 
tuen vahvistettu enimmäismäärä ja 
yhteisrahoituksen enimmäisosuudet, ja 
yhteisön rahoitusosuus järjestelmään olisi 
lisättävä yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1290/2005 3 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettuun luetteloon toimenpiteistä, 
joille voidaan myöntää 
maataloustukirahaston rahoitusta.

(9) Moitteettoman budjettihallinnon 
varmistamiseksi olisi määriteltävä yhteisön 
tuen riittävä enimmäismäärä, ja yhteisön 
rahoitusosuus järjestelmään olisi lisättävä 
yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 
21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 
3 artiklan 1 kohdassa vahvistettuun 
luetteloon toimenpiteistä, joille voidaan 
myöntää maataloustukirahaston rahoitusta.

Or. es

Tarkistus 32
Esther De Lange 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Moitteettoman budjettihallinnon 
varmistamiseksi olisi määriteltävä yhteisön 
tuen vahvistettu enimmäismäärä ja 

(9) Moitteettoman budjettihallinnon 
varmistamiseksi olisi määriteltävä yhteisön 
tuen vahvistettu enimmäismäärä ja 
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yhteisrahoituksen enimmäisosuudet, ja 
yhteisön rahoitusosuus järjestelmään olisi 
lisättävä yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1290/2005 3 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettuun luetteloon toimenpiteistä, 
joille voidaan myöntää 
maataloustukirahaston rahoitusta.

yhteisrahoituksen enimmäisosuudet, ja 
yhteisön rahoitusosuus järjestelmään olisi 
lisättävä yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1290/2005 3 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettuun luetteloon toimenpiteistä, 
joille voidaan myöntää 
maataloustukirahaston rahoitusta. Yhden 
tai useamman jäsenvaltion toistuvasti 
käyttämättä jättämä yhteisön rahoitus 
voidaan siirtää muihin jäsenvaltioihin ja 
käyttää siellä.

Or. nl

Tarkistus 33
Constantin Dumitriu 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta järjestelmän sujuvalle 
täytäntöönpanolle jäisi riittävästi aikaa, sitä 
olisi sovellettava kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen. Siitä olisi toimitettava kertomus 
kolmen vuoden kuluttua.

(10) Jotta järjestelmän sujuvalle 
täytäntöönpanolle jäisi riittävästi aikaa, sitä 
olisi sovellettava kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
ohjelman täytäntöönpanoa ja vaikutusta 
koskeva vuotuinen arviointi, ja komission 
olisi toimitettava kertomus Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kolmen 
vuoden kuluttua.

Or. ro

Perustelu

Jäsenvaltiot vastaavat ohjelman hallinnoinnista, ja jotta hallinnointi olisi asianmukaista, 
niiden on arvioitava sitä jatkuvasti, niin että ne voivat tehdä tarvittavat päätökset.



AM\738252FI.doc 21/47 PE411.926v01-00

FI

Tarkistus 34
María Isabel Salinas García 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta järjestelmän sujuvalle 
täytäntöönpanolle jäisi riittävästi aikaa, sitä 
olisi sovellettava kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen. Siitä olisi toimitettava kertomus 
kolmen vuoden kuluttua.

(10) Jotta järjestelmän sujuvalle 
täytäntöönpanolle jäisi riittävästi aikaa, sitä 
olisi sovellettava kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen. Siitä olisi toimitettava kertomus 
kolmen vuoden kuluttua. Ainoastaan 
pitkäkestoisella ohjelmalla on pitkällä 
aikavälillä myönteisiä vaikutuksia, joten 
on tarpeen varmistaa ohjelman seuranta 
ja arviointi, jotta sen tehokkuutta ja sen 
aikaansaamia mahdollisia parannuksia 
voidaan mitata.

Or. es

Tarkistus 35
Duarte Freitas 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Järjestelmän tehostamiseksi yhteisön 
olisi voitava rahoittaa tiedotus-, seuranta-
ja arviointitoimenpiteitä, joilla pyritään 
lisäämään yleistä tietoisuutta 
kouluhedelmäjärjestelmästä, sekä 
järjestelmään ja sen tavoitteisiin liittyviä 
verkottumistoimenpiteitä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta maataloustuotteita 
koskevista tiedotus- ja 
menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla 
ja kolmansissa maissa 17 päivänä 
joulukuuta 2007 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 3/2008 mukaisia 
yhteisön valtuuksia osarahoittaa tarvittavia 
liitännäistoimenpiteitä, joilla pyritään 
lisäämään tietoisuutta hedelmien ja 

(11) Järjestelmän tehostamiseksi yhteisön 
olisi voitava rahoittaa tiedotus-, seuranta-
ja arviointitoimenpiteitä, joilla pyritään 
lisäämään yleistä tietoisuutta tuoreita 
hedelmiä sisältävästä 
kouluhedelmäjärjestelmästä, sekä 
järjestelmään ja sen tavoitteisiin liittyviä 
verkottumistoimenpiteitä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta maataloustuotteita 
koskevista tiedotus- ja 
menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla 
ja kolmansissa maissa 17 päivänä 
joulukuuta 2007 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 3/2008 mukaisia 
yhteisön valtuuksia osarahoittaa tarvittavia 
liitännäistoimenpiteitä, joilla pyritään 
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vihannesten myönteisistä 
terveysvaikutuksista.

lisäämään tietoisuutta tuoreiden hedelmien 
ja vihannesten myönteisistä 
terveysvaikutuksista.

Or. pt

Perustelu

Vihannes- ja hedelmäjalosteet ovat ravintoarvoltaan vähäisempiä, ja ne on jätettävä tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tavoitteena on tehdä Euroopan lasten ruokavaliosta 
entistä terveellisempi, joten vain tuoreiden hedelmien ja vihannesten maksutonta 
toimittamista on tuettava.

Tarkistus 36
María Isabel Salinas García 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Järjestelmän tehostamiseksi yhteisön 
olisi voitava rahoittaa tiedotus-, seuranta-
ja arviointitoimenpiteitä, joilla pyritään 
lisäämään yleistä tietoisuutta 
kouluhedelmäjärjestelmästä, sekä 
järjestelmään ja sen tavoitteisiin liittyviä 
verkottumistoimenpiteitä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta maataloustuotteita 
koskevista tiedotus- ja 
menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla 
ja kolmansissa maissa 17 päivänä 
joulukuuta 2007 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 3/2008 mukaisia 
yhteisön valtuuksia osarahoittaa tarvittavia 
liitännäistoimenpiteitä, joilla pyritään 
lisäämään tietoisuutta hedelmien ja 
vihannesten myönteisistä 
terveysvaikutuksista.

(11) Järjestelmän tehostamiseksi yhteisön 
olisi voitava rahoittaa tiedotus-, seuranta-
ja arviointitoimenpiteitä, joilla pyritään 
lisäämään yleistä tietoisuutta 
kouluhedelmäjärjestelmästä, sekä 
järjestelmään ja sen tavoitteisiin liittyviä 
verkottumistoimenpiteitä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta maataloustuotteita 
koskevista tiedotus- ja 
menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla 
ja kolmansissa maissa 17 päivänä 
joulukuuta 2007 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 3/2008 mukaisia 
yhteisön valtuuksia osarahoittaa tarvittavia 
liitännäistoimenpiteitä, joilla pyritään 
lisäämään tietoisuutta hedelmien ja 
vihannesten myönteisistä 
terveysvaikutuksista. Komission on 
toteutettava järjestelmää koskeva laaja 
tiedotuskampanja koko Euroopan 
unionin alueella.

Or. es
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Tarkistus 37
Duarte Freitas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

KOULUHEDELMÄJÄRJESTELMÄ TUOREITA HEDELMIÄ SISÄLTÄVÄ
KOULUHEDELMÄJÄRJESTELMÄ

Or. pt

Perustelu

Vihannes- ja hedelmäjalosteet ovat ravintoarvoltaan vähäisempiä, ja ne on jätettävä tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tavoitteena on tehdä Euroopan lasten ruokavaliosta 
entistä terveellisempi, joten vain tuoreiden hedelmien ja vihannesten maksutonta 
toimittamista on tuettava.

Tarkistus 38
Duarte Freitas 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuki hedelmä-, vihannes- ja 
banaanituotteiden toimittamiseen 
oppilaille

Tuki hedelmien, vihannesten ja 
banaanien toimittamiseen oppilaille

Or. pt

Perustelu

Vihannes- ja hedelmäjalosteet ovat ravintoarvoltaan vähäisempiä, ja ne on jätettävä tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tavoitteena on tehdä Euroopan lasten ruokavaliosta 
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entistä terveellisempi, joten vain tuoreiden hedelmien ja vihannesten maksutonta 
toimittamista on tuettava.

Tarkistus 39
Béla Glattfelder 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden hedelmä- ja
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan ja banaanialan 
tuotteiden toimittamiseen koulujen 
oppilaille, ja sitä voidaan myöntää myös 
eräisiin asiaan liittyviin logistiikka-, 
jakelu-, laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksiin.

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen jäsenvaltioiden myöhemmin 
määrittelemien eräiden tuoreiden hedelmä-
ja vihannestuotteiden toimittamiseen 
koulujen oppilaille, ja sitä voidaan
myöntää myös eräisiin asiaan liittyviin 
logistiikka-, jakelu-, laitteisto-, viestintä-, 
seuranta- ja arviointikustannuksiin.

Or. en

Perustelu

Tuoreet tuotteet ovat paljon terveellisempiä kuin jalostetut. Kuluttajien makumieltymykset 
hedelmien ja vihannesten osalta vaihtelevat suuresti jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus 40
Esther De Lange 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
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myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin
määrittelemien eräiden hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan ja banaanialan 
tuotteiden toimittamiseen koulujen 
oppilaille, ja sitä voidaan myöntää myös 
eräisiin asiaan liittyviin logistiikka-, 
jakelu-, laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksiin.

myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission valitsemien, 
jäsenvaltioiden myöhemmin lähemmin 
yksilöimien hedelmä- ja vihannesalan sekä 
hedelmä- ja vihannesjalostealan ja 
banaanialan tuotteiden toimittamiseen 
koulujen oppilaille, ja sitä voidaan 
myöntää myös eräisiin asiaan liittyviin 
logistiikka-, jakelu-, laitteisto-, viestintä-, 
seuranta- ja arviointikustannuksiin.
Komissio ja jäsenvaltiot valitsevat 
vihannes- ja hedelmäjalosteet 
terveydellisten valintaperusteiden, kuten 
jalosteiden mahdollisimman vähäisen 
keinotekoisten ja epäterveellisten 
lisäaineiden määrän, mukaisesti.

Or. nl

Tarkistus 41
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta  a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan ja banaanialan 
tuotteiden toimittamiseen koulujen 
oppilaille, ja sitä voidaan myöntää myös 
eräisiin asiaan liittyviin logistiikka-, 
jakelu-, laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksiin.

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden Euroopan 
unionissa tuotettujen hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan ja banaanialan 
tuotteiden toimittamiseen koulujen 
oppilaille, ja sitä voidaan myöntää myös 
eräisiin asiaan liittyviin logistiikka-, 
jakelu-, laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksiin.

Or. fr
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Perustelu

Koska kyse on yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevaan perustamissopimuksen 33 artiklaan 
perustuvasta järjestelmästä (johdanto-osan 2 kappale), tarkistuksella halutaan täsmentää, 
että lapsille kouluissa jaettavien hedelmien ja vihannesten on oltava Euroopan unionissa 
tuotettuja yhteisön tuotteiden tuntemuksen ja kulutuksen edistämiseksi. Vastaavia 
järjestelmiä, joissa tuotteiden on oltava kotimaisia, on käytössä WTO:n jäsenmaissa, kuten 
Yhdysvalloissa.

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan ja banaanialan 
tuotteiden toimittamiseen koulujen 
oppilaille, ja sitä voidaan myöntää myös 
eräisiin asiaan liittyviin logistiikka-, jakelu-
, laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksiin.

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden yhteisöstä peräisin 
olevien hedelmä- ja vihannesalan sekä 
hedelmä- ja vihannesjalostealan ja 
banaanialan tuotteiden toimittamiseen 
koulujen oppilaille, ja sitä voidaan 
myöntää myös eräisiin asiaan liittyviin 
logistiikka-, jakelu-, laitteisto-, viestintä-, 
seuranta- ja arviointikustannuksiin.

Or. it

Perustelu

Asetuksen oikeusperusta on EY:n perustamissopimuksen 33 artikla, jossa luetellaan yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteet, joista yksi on lisätä maataloudessa työskentelevien tuloja, 
kuten johdanto-osan 2 kappaleessa ilmaistaan. 
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Tarkistus 43
Michl Ebner 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan ja banaanialan 
tuotteiden toimittamiseen koulujen 
oppilaille, ja sitä voidaan myöntää myös 
eräisiin asiaan liittyviin logistiikka-, 
jakelu-, laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksiin.

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden yhteisöstä peräisin 
olevien hedelmä- ja vihannesalan sekä 
hedelmä- ja vihannesjalostealan ja 
banaanialan tuotteiden toimittamiseen 
koulujen oppilaille, ja sitä voidaan 
myöntää myös eräisiin asiaan liittyviin 
logistiikka-, jakelu-, laitteisto-, viestintä-, 
seuranta- ja arviointikustannuksiin.

Or. it

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomatus: Perustelua ei ole käännetty, koska se ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 44
Ioannis Gklavakis 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan ja banaanialan 
tuotteiden toimittamiseen koulujen 
oppilaille, ja sitä voidaan myöntää myös 
eräisiin asiaan liittyviin logistiikka-, 
jakelu-, laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksiin.

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden yhteisöstä peräisin 
olevien hedelmä- ja vihannesalan sekä 
hedelmä- ja vihannesjalostealan ja 
banaanialan tuotteiden toimittamiseen 
koulujen oppilaille, ja sitä voidaan 
myöntää myös eräisiin asiaan liittyviin 
logistiikka-, jakelu-, laitteisto-, viestintä-, 
seuranta- ja arviointikustannuksiin.

Or. el

Perustelu

Komission ehdotuksella pyritään lisäämään hedelmien ja vihannesten kulutusta, joten 
järjestelmä voisi toimia myös keinona lisätä etenkin eurooppalaisten tuloja.

Tarkistus 45
Duarte Freitas 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan ja banaanialan 

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien tuoreiden hedelmien ja 
vihannesten toimittamiseen koulujen 
oppilaille, ja sitä voidaan myöntää myös 
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tuotteiden toimittamiseen koulujen 
oppilaille, ja sitä voidaan myöntää myös 
eräisiin asiaan liittyviin logistiikka-, 
jakelu-, laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksiin.

eräisiin asiaan liittyviin logistiikka-, 
jakelu-, laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksiin.

Or. pt

Perustelu

Vihannes- ja hedelmäjalosteet ovat ravintoarvoltaan vähäisempiä, ja ne on jätettävä tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tavoitteena on tehdä Euroopan lasten ruokavaliosta 
entistä terveellisempi, joten vain tuoreiden hedelmien ja vihannesten maksutonta 
toimittamista on tuettava.

Tarkistus 46
Maria Petre 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan ja banaanialan 
tuotteiden toimittamiseen koulujen 
oppilaille, ja sitä voidaan myöntää myös 
eräisiin asiaan liittyviin logistiikka-, 
jakelu-, laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksiin.

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden hedelmien ja 
hedelmäjalosteiden toimittamiseen 
koulujen oppilaille, ja sitä voidaan 
myöntää myös eräisiin asiaan liittyviin 
logistiikka-, jakelu-, laitteisto-, viestintä-, 
seuranta- ja arviointikustannuksiin.

Or. ro
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Tarkistus 47
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan ja banaanialan 
tuotteiden toimittamiseen koulujen 
oppilaille, ja sitä voidaan myöntää myös 
eräisiin asiaan liittyviin logistiikka-, 
jakelu-, laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksiin.

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden hedelmä- ja 
vihannesalan sekä banaanialan tuotteiden 
toimittamiseen koulujen oppilaille,
luonnonmukaisesti viljellyt ja paikalliset 
hedelmät ja vihannekset on otettava 
erityisesti huomioon, jos niitä on 
saatavilla, ja tällaista tukea voidaan 
myöntää myös eräisiin asiaan liittyviin 
logistiikka-, jakelu-, laitteisto-, viestintä-, 
seuranta- ja arviointikustannuksiin.

Or. en

Perustelu

Tuoreet hedelmät ja vihannekset tuovat lisäarvoa lasten ruokavalioon. Lapsille olisi sen 
vuoksi tarjottava tuoreita hedelmiä ja vihanneksia. Hedelmä- ja vihannesjalosteita, kuten 
säilöttyjä ja makeutettuja hedelmiä, ei pitäisi sisällyttää kouluhedelmäjärjestelmään.
Hankinnoista vastaavia olisi rohkaistava valitsemaan alueellisia ja luonnonmukaisesti 
viljeltyjä hedelmiä ja vihanneksia, jos niitä on saatavilla. Heille on sen vuoksi annettava 
mahdollisuus ottaa huomioon nämä laatunäkökohdat, eikä heitä saa velvoittaa valitsemaan 
vain halvinta vaihtoehtoa.
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Tarkistus 48
Willem Schuth 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja
vihannesjalostealan ja banaanialan 
tuotteiden toimittamiseen koulujen 
oppilaille, ja sitä voidaan myöntää myös 
eräisiin asiaan liittyviin logistiikka-, jakelu-
, laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksiin.

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan ja banaanialan 
tuotteiden toimittamiseen koulujen ja 
esikoulujen oppilaille, ja sitä voidaan 
myöntää myös eräisiin asiaan liittyviin 
logistiikka-, jakelu-, laitteisto-, viestintä-, 
seuranta- ja arviointikustannuksiin. 
Ensisijaisesti olisi käytettävä paikallisia 
tuotteita tarpeettoman pitkien kuljetusten 
ja niistä aiheutuvien saasteiden 
välttämiseksi.

Or. de

Perustelu

Hedelmiä olisi toimitettava myös esikoululaisille, koska järjestelmästä olisi hyötyä myös 
heille.

Tarpeettoman pitkiä kuljetuksia olisi vältettävä maailmanlaajuisten ilmasto-ongelmien ja 
Euroopan unionin ilmastotavoitteiden vuoksi.
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Tarkistus 49
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan ja banaanialan
tuotteiden toimittamiseen koulujen 
oppilaille, ja sitä voidaan myöntää myös 
eräisiin asiaan liittyviin logistiikka-, 
jakelu-, laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksiin.

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan ja banaanialan 
tuotteiden, joiden on oltava 
mahdollisimman tuoreita, sesongin 
mukaisia ja edullisesti saatavissa,
toimittamiseen koulujen oppilaille, ja sitä 
voidaan myöntää myös eräisiin asiaan 
liittyviin logistiikka-, jakelu-, laitteisto-, 
viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksiin.

Or. it

Tarkistus 50
María Isabel Salinas García 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan ja banaanialan 

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan ja banaanialan 
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tuotteiden toimittamiseen koulujen 
oppilaille, ja sitä voidaan myöntää myös 
eräisiin asiaan liittyviin logistiikka-, 
jakelu-, laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksiin.

tuotteiden toimittamiseen koulujen 
oppilaille, ja sitä myönnetään myös 
eräisiin asiaan liittyviin logistiikka-, 
jakelu-, laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksiin samoin kuin 
sellaisten liitännäistoimenpiteiden 
rahoittamiseen, jotka ovat tarpeen 
järjestelmän tehokkuuden kannalta.

Or. es

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan ja banaanialan 
tuotteiden toimittamiseen koulujen 
oppilaille, ja sitä voidaan myöntää myös 
eräisiin asiaan liittyviin logistiikka-, 
jakelu-, laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksiin.

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan ja banaanialan 
tuotteiden toimittamiseen koulujen 
oppilaille; tämän yhteisön tuen on 
katettava myös eräät asiaan liittyvät
logistiikka-, jakelu-, laitteisto-, viestintä-, 
seuranta- ja arviointikustannukset.

Or. it

Perustelu

Jotta kouluhedelmäjärjestelmää voitaisiin toteuttaa tehokkaasti, yhteisön tuen on 
ehdottomasti katettava myös kaikki asiaan liittyvät logistiikkakustannukset (esimerkiksi 
tarvittavien jakeluautomaattien hankinta), koska ne joudutaan muutoin maksamaan koulujen 
määrärahoista tai oppilaiden vanhempien kukkarosta. 
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Tarkistus 52
Ioannis Gklavakis 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan ja banaanialan 
tuotteiden toimittamiseen koulujen 
oppilaille, ja sitä voidaan myöntää myös 
eräisiin asiaan liittyviin logistiikka-, 
jakelu-, laitteisto-, viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksiin.

1. Yhteisön tukea myönnetään komission 
myöhemmin määrittelemien edellytysten 
mukaisesti kouluvuodesta 2009/2010 
alkaen komission myöhemmin 
määrittelemien eräiden hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan ja banaanialan 
tuotteiden toimittamiseen perusasteen
koulujen oppilaille, ja sitä voidaan 
myöntää myös eräisiin asiaan liittyviin 
logistiikka-, jakelu-, laitteisto-, viestintä-, 
seuranta- ja arviointikustannuksiin sekä 
liitännäistoimenpiteisiin, jotka ovat 
tarpeen järjestelmän tehokkaan 
täytäntöönpanon kannalta.

Or. el

Perustelu

Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmien erityispiirteet, tiettyjen koulujen 
oppilaat saattaisivat jäädä komission ehdottaman 6–10-vuotiaiden ikäryhmän ulkopuolelle, 
joten on aiheellista ottaa perusasteen koulut mukaan järjestelmään. Yhteisön tukea olisi 
lisäksi myönnettävä kaikkiin järjestelmään liittyviin toimenpiteisiin, jotta voidaan varmistaa, 
että se pannaan tehokkaasti täytäntöön jo pilottivaiheessa.
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Tarkistus 53
María Isabel Salinas García 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Järjestelmään sisältyvien tuotteiden 
on täytettävä erittäin ankarat 
laatuvaatimukset, ja niiden on oltava 
mieluiten kauden tuotteita ja paikallista 
tuotantoa tai mahdollisuuksien mukaan 
yhteisöstä peräisin. Kestävä tuotanto 
asetetaan etusijalle.

Or. es

Tarkistus 54
Constantin Dumitriu 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on valittava oppilaille 
tarjottavat hedelmä- ja vihannesalan sekä 
hedelmä- ja vihannesjalostealan ja 
banaanialan tuotteet komission 
suosituksen perusteella ja ottaen 
huomioon tarpeen edistää perinteisiä ja 
yhteisössä tuotettuja hedelmiä.

Or. ro

Perustelu

Komissiolla on yhdentävä tehtävä, ja se voi antaa suosituksia Euroopan tasolla. Päätösvalta 
kuuluu kuitenkin jäsenvaltioille. Tämä ohjelma tarjoaa lisäksi mahdollisuuden tukea 
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perinteisiä hedelmiä ja yhteisön tuottajia samaan aikaan, kun kolmansista maista tuotavat 
tuotteet voivat edellyttää ohjelman täytäntöönpanoon varattujen määrärahojen lisäämistä.

Tarkistus 55
Elisabeth Jeggle 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua 
järjestelmään, on laadittava ennakolta 
kansallisen tai alueellisen tason strategia 
sen täytäntöönpanoa varten. Niiden on 
myös säädettävä liitännäistoimenpiteistä, 
jotka ovat tarpeen järjestelmän 
tehokkuuden kannalta.

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua 
järjestelmään, on laadittava ennakolta 
kansallisen tai alueellisen tason strategia 
sen täytäntöönpanoa varten. Strategiassa 
määritellään kohderyhmä, järjestelmän 
kesto, tuotteet, joita järjestelmä koskee, 
jakelutiheys ja liitännäistoimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen järjestelmän 
tehokkuuden kannalta. Jäsenvaltiot voivat 
myös siirtää vastuun kansallisesta 
yhteisrahoitusosuudesta yksityisille 
kolmansille osapuolille.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, miten muusta kuin EY:n rahoitusosuudesta 
huolehditaan. Oppilaiden vanhempien lisäksi olisi myös muiden kolmansien osapuolien –
kuten esimerkiksi liike-elämän – voitava osallistua kansalliseen yhteisrahoitukseen.

Tarkistus 56
Ilda Figueiredo 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua 2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua 
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järjestelmään, on laadittava ennakolta 
kansallisen tai alueellisen tason strategia 
sen täytäntöönpanoa varten. Niiden on 
myös säädettävä liitännäistoimenpiteistä, 
jotka ovat tarpeen järjestelmän 
tehokkuuden kannalta.

järjestelmään, on laadittava ennakolta 
kansallisen tai alueellisen tason strategia 
sen täytäntöönpanoa varten, jotta voidaan 
ottaa huomioon hedelmä- ja 
vihannestuotannon maaperä- ja ilmasto-
olot. Lisäksi niiden on varmistettava 
kyseisten tuotteiden etuuskohtelu 
yhteisössä. Niiden on myös säädettävä 
liitännäistoimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 
järjestelmän tehokkuuden kannalta, ja 
asetettava etusijalle esiopetuksessa ja 
ensimmäisen asteen koulutuksessa olevat 
lapset, joille on toimitettava hedelmiä 
päivittäin ja maksutta.

Or. pt

Perustelu

Kaikille koulua käyville lapsille on iästä ja perheen sosioekonomisesta tilanteesta riippumatta 
taattava samat mahdollisuudet olla mukana tässä järjestelmässä. Järjestelmässä on myös 
otettava huomioon hedelmä- ja vihannestuotannon maaperä- ja ilmasto-olot sekä 
varmistettava kyseisten tuotteiden etuuskohtelu yhteisössä.

Tarkistus 57
Constantin Dumitriu 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua 
järjestelmään, on laadittava ennakolta 
kansallisen tai alueellisen tason strategia 
sen täytäntöönpanoa varten. Niiden on 
myös säädettävä liitännäistoimenpiteistä, 
jotka ovat tarpeen järjestelmän 
tehokkuuden kannalta.

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua 
järjestelmään, on laadittava ennakolta 
kansallisen tai alueellisen tason strategia 
sen täytäntöönpanoa varten. Niiden on 
myös annettava täytäntöönpanoa varten 
tarvittavat yhteisön ja kansalliset 
määrärahat sekä toteutettava 
liitännäistoimenpiteet, jotka ovat tarpeen 
järjestelmän tehokkuuden kannalta.

Or. ro
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Perustelu

Jäsenvaltioiden on tarjottava komissiolle lähtökohta määrärahojen kohdentamiseksi, ja 
niiden olisi annettava ohjelmaan tarvittava osarahoitus.

Tarkistus 58
María Isabel Salinas García 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua 
järjestelmään, on laadittava ennakolta 
kansallisen tai alueellisen tason strategia 
sen täytäntöönpanoa varten. Niiden on 
myös säädettävä liitännäistoimenpiteistä, 
jotka ovat tarpeen järjestelmän 
tehokkuuden kannalta.

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua 
järjestelmään, on laadittava ennakolta 
kansallisen tai alueellisen tason strategia 
sen täytäntöönpanoa varten. Niiden on 
myös säädettävä liitännäistoimenpiteistä, 
jotka ovat tarpeen järjestelmän 
tehokkuuden kannalta. 

Jäsenvaltiot päättävät strategiassa muiden 
muassa
– toimitettavista tuotteista, ottaen 
huomioon, että kyse on kauden tuotteista 
ja paikallisesta tuotannosta,
– järjestelmän piiriin kuuluvien 
oppilaiden ikäryhmistä,
– ohjelmassa mukana olevista 
oppilaitoksista.

Or. es
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Tarkistus 59
Esther De Lange 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua 
järjestelmään, on laadittava ennakolta 
kansallisen tai alueellisen tason strategia 
sen täytäntöönpanoa varten. Niiden on 
myös säädettävä liitännäistoimenpiteistä, 
jotka ovat tarpeen järjestelmän 
tehokkuuden kannalta.

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua 
järjestelmään, on laadittava ennakolta 
kansallisen tai alueellisen tason strategia 
sen täytäntöönpanoa varten. Niiden on 
myös säädettävä liitännäistoimenpiteistä, 
jotka ovat tarpeen järjestelmän 
tehokkuuden kannalta. Jäsenvaltiot voivat 
vaatia vanhempia maksamaan 
järjestelmän kansallisen osarahoituksen 
koulumaitojärjestelmää vastaavasti.
Jäsenvaltiot voivat myös kannustaa 
sairausvakuutuskassoja ja paikallisia 
viranomaisia osallistumaan kansalliseen 
osarahoitukseen.

Or. nl

Tarkistus 60
Béla Glattfelder 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua 
järjestelmään, on laadittava ennakolta 
kansallisen tai alueellisen tason strategia 
sen täytäntöönpanoa varten. Niiden on 
myös säädettävä liitännäistoimenpiteistä, 
jotka ovat tarpeen järjestelmän 
tehokkuuden kannalta.

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua 
järjestelmään, on laadittava ennakolta 
kansallisen tai alueellisen tason strategia 
sen täytäntöönpanoa varten. Niiden on 
myös säädettävä liitännäistoimenpiteistä, 
jotka ovat tarpeen järjestelmän 
tehokkuuden kannalta. Jäsenvaltioiden on 
puolueettomien valintaperusteiden 
mukaisesti annettava etusija paikallisesti 
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tuotetuille, perinteisille hedelmille ja 
vihanneksille sekä tuettava pieniä tiloja 
järjestelmän täytäntöönpanossa.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien makumieltymykset hedelmien ja vihannesten osalta vaihtelevat suuresti 
jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus on sopusoinnussa perustamissopimuksen 33 artiklassa määrättyjen tavoitteiden 
kanssa. Markkinoiden vakauttamiseksi on tarpeen tukea heikoimmassa asemassa olevia 
tuottajia.

Tarkistus 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua 
järjestelmään, on laadittava ennakolta 
kansallisen tai alueellisen tason strategia 
sen täytäntöönpanoa varten. Niiden on 
myös säädettävä liitännäistoimenpiteistä, 
jotka ovat tarpeen järjestelmän 
tehokkuuden kannalta.

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua 
järjestelmään, on laadittava ennakolta 
kansallisen tai alueellisen tason strategia 
sen täytäntöönpanoa varten. Niiden on 
myös säädettävä liitännäistoimenpiteistä, 
jotka ovat tarpeen järjestelmän 
tehokkuuden kannalta. 
Liitännäistoimenpiteisiin on sisällytettävä 
terveyttä ja ruokavaliota koskeva 
neuvonta, hedelmien terveydellistä hyötyä 
koskeva tiedotus, jossa otetaan huomioon 
oppilaiden ikä, sekä luonnonmukaisen 
maatalouden erityispiirteitä koskeva 
tiedotus.

Or. en
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Tarkistus 62
Ioannis Gklavakis 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se saa olla enintään 90 miljoonaa euroa
kouluvuotta kohden;

a) se saa olla enintään 180 miljoonaa euroa 
kouluvuotta kohden;

Or. el

Perustelu

Hedelmä kerran viikossa ei riitä torjumaan lasten lihavuutta tai parantamaan lasten 
ruokailutottumuksia. Jäsenvaltioille olisi etenkin järjestelmän alkuvaiheessa annettava 
riittävästi rahoitusta, jotta ne voivat panna järjestelmän tehokkaasti täytäntöön ja jotta siitä 
saadut hyödyt rohkaisevat mukana olevia järjestöjä. Järjestelmän määrärahat olisi sen vuoksi
kaksinkertaistettava.

Tarkistus 63
Michl Ebner 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se saa olla enintään 90 miljoonaa euroa
kouluvuotta kohden;

a) se saa olla enintään 360 miljoonaa 
euroa kouluvuotta kohden;

Or. de

Perustelu

90 miljoonan euron määrällä pystyttäisiin toimittamaan hedelmiä yhtenä päivänä viikossa. 
Ravitsemukselliselta kannalta katsottuna on kuitenkin tosiasia, että päivittäinen hedelmien 
saanti on erittäin tärkeää terveelle kehitykselle. Kouluhedelmäjärjestelmässä on siis mieltä 
ainoastaan, jos hedelmiä toimitetaan neljänä päivänä viikossa. Budjettia on siis nostettava 
90 miljoonasta eurosta 360 miljoonaan euroon.
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Tarkistus 64
Béla Glattfelder 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se saa olla enintään 90 miljoonaa euroa 
kouluvuotta kohden;

a) se saa olla enintään 500 miljoonaa euroa 
kouluvuotta kohden;

Or. en

Perustelu

Korkeiden elintarvikehintojen vuoksi otsakkeessa 2 (maatalousmenot) on runsaasti 
käyttämättä jääneitä varoja.

Tarkistus 65
María Isabel Salinas García 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se saa olla enintään 50 prosenttia 1 
kohdassa tarkoitetuista 
toimituskustannuksista ja muista asiaan 
liittyvistä kustannuksista, tai 75 prosenttia 
tällaisista kustannuksista 
lähentymistavoitealueilla;

b) se saa olla enintään yhtä suuri kuin 1 
kohdassa tarkoitetut 
toimituskustannukset, muut asiaan 
liittyvät kustannukset ja 
liitännäistoimenpiteet;

Or. es
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Tarkistus 66
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se saa olla enintään 50 prosenttia 1 
kohdassa tarkoitetuista 
toimituskustannuksista ja muista asiaan 
liittyvistä kustannuksista, tai 75 prosenttia
tällaisista kustannuksista 
lähentymistavoitealueilla;

b) se saa olla enintään 60 prosenttia 1 
kohdassa tarkoitetuista 
toimituskustannuksista ja muista asiaan 
liittyvistä kustannuksista, tai 95 prosenttia
tällaisista kustannuksista 
lähentymistavoitealueilla;

Or. en

Tarkistus 67
María Isabel Salinas García 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) se ei saa kattaa muita kustannuksia kuin 
1 kohdassa tarkoitetut 
toimituskustannukset ja muut asiaan 
liittyvät kustannukset; ja

c) se ei saa kattaa muita kustannuksia kuin 
1 kohdassa tarkoitetut 
toimituskustannukset, muut asiaan liittyvät 
kustannukset ja niiden 
liitännäistoimenpiteiden kustannukset, 
jotka ovat tarpeen järjestelmän 
tehokkuuden kannalta; ja

Or. es
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Tarkistus 68
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta  a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sitä ei saa käyttää korvaamaan olemassa 
olevien kansallisten 
kouluhedelmäjärjestelmien tai muiden, 
hedelmiä sisältävien 
koulujakelujärjestelmien nykyistä 
rahoitusta.

d) sitä ei saa käyttää korvaamaan olemassa 
olevien kansallisten 
kouluhedelmäjärjestelmien tai muiden, 
hedelmiä sisältävien 
koulujakelujärjestelmien nykyistä julkista 
rahoitusta.

Or. fr

Perustelu

 Kyse on yksinomaan selvennyksestä, jonka tarkoituksena on täsmentää, että alakohta koskee 
vain julkista rahoitusta, mitä nykyisessä sanamuodossa ei ole mainittu erikseen. Alakohdan ei 
pidä koskea esimerkiksi lahjoituksina saatua yksityistä rahoitusta.

Tarkistus 69
Duarte Freitas 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Yhteisön kouluhedelmäjärjestelmä ei saa 
rajoittaa erillisten yhteisön lainsäädännön 
mukaisten kansallisten 
kouluhedelmäjärjestelmien soveltamista.

5. Tuoreita hedelmiä sisältävä yhteisön 
kouluhedelmäjärjestelmä ei saa rajoittaa 
erillisten yhteisön lainsäädännön mukaisten 
kansallisten kouluhedelmäjärjestelmien 
soveltamista.

Or. pt
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Perustelu

Vihannes- ja hedelmäjalosteet ovat ravintoarvoltaan vähäisempiä, ja ne on jätettävä tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tavoitteena on tehdä Euroopan lasten ruokavaliosta 
entistä terveellisempi, joten vain tuoreiden hedelmien ja vihannesten maksutonta 
toimittamista on tuettava.

Tarkistus 70
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta  a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Yhteisön kouluhedelmäjärjestelmä ei saa 
rajoittaa erillisten yhteisön lainsäädännön 
mukaisten kansallisten 
kouluhedelmäjärjestelmien soveltamista.

5. Yhteisön kouluhedelmäjärjestelmä ei saa 
rajoittaa erillisten yhteisön lainsäädännön 
mukaisten kansallisten 
kouluhedelmäjärjestelmien soveltamista. 
Kokeilumielessä vain muutamissa 
kouluissa rajoitetun ajan toteutettuja 
pilottihankkeita ei pidetä edellä 3 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuina kansallisina 
järjestelminä.

Or. fr

Perustelu

 Tarkistuksella täsmennetään olemassa olevan kansallisen järjestelmän käsitettä, jotta 
helpotetaan täydentävyyden periaatteen soveltamista. Ranskassa esimerkiksi on käynnissä 
lukuvuoden 2008 alusta alkaen hedelmien jakelua kouluissa koskeva pilottihanke, joka 
rahoitetaan puoliksi julkisin varoin (paikalliset julkisyhteisöt) ja puoliksi yksityisin varoin 
(muun muassa ennaltaehkäisevää toimintaa harjoittavat järjestöt ja sairausvakuutuslaitokset) 
ja toteutetaan vain muutamassa koulussa. 
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Tarkistus 71
Duarte Freitas 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV luku – IV a jakso – II a alajakso – 103 g a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Yhteisö voi asetuksen (EY) N:o 
1290/2005 5 artiklan mukaisesti rahoittaa 
myös tiedotus-, seuranta- ja 
arviointitoimenpiteitä, jotka liittyvät 
kouluhedelmäjärjestelmään, mukaan 
luettuina toimet, joilla pyritään lisäämään 
yleistä tietoisuutta siitä, sekä asiaan 
liittyviä verkottumistoimenpiteitä.";

6. Yhteisö voi asetuksen (EY) N:o 
1290/2005 5 artiklan mukaisesti rahoittaa 
myös tiedotus-, seuranta- ja 
arviointitoimenpiteitä, jotka liittyvät 
tuoreita hedelmiä sisältävään
kouluhedelmäjärjestelmään, mukaan 
luettuina toimet, joilla pyritään lisäämään 
yleistä tietoisuutta siitä, sekä asiaan 
liittyviä verkottumistoimenpiteitä.";

Or. pt

Perustelu

Vihannes- ja hedelmäjalosteet ovat ravintoarvoltaan vähäisempiä, ja ne on jätettävä tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tavoitteena on tehdä Euroopan lasten ruokavaliosta 
entistä terveellisempi, joten vain tuoreiden hedelmien ja vihannesten maksutonta 
toimittamista on tuettava.

Tarkistus 72
Esther De Lange 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
184 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6) ennen 31 päivää elokuuta 2012 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen 103 g a artiklassa säädetyn 
kouluhedelmäjärjestelmän soveltamisesta; 
kertomukseen liitetään tarvittaessa 
aiheellisia ehdotuksia. Kertomuksessa 
käsitellään erityisesti sitä, missä määrin 

6) ennen 31 päivää elokuuta 2012 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen 103 g a artiklassa säädetyn 
kouluhedelmäjärjestelmän soveltamisesta; 
kertomukseen liitetään tarvittaessa 
aiheellisia ehdotuksia. Kertomuksessa 
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järjestelmä on edistänyt moitteettomasti 
toimivien kouluhedelmäjärjestelmien 
käyttöönottoa jäsenvaltioissa ja miten 
järjestelmä on vaikuttanut lasten 
ruokailutottumusten paranemiseen.

käsitellään erityisesti

– sitä, missä määrin järjestelmä on 
edistänyt moitteettomasti toimivien 
kouluhedelmäjärjestelmien käyttöönottoa 
jäsenvaltioissa ja miten järjestelmä on 
vaikuttanut lasten ruokailutottumusten 
paranemiseen,
– sitä, missä määrin vanhempien 
osallistumiseen perustuvan kansallisen 
osarahoituksen valinta on tai ei ole 
vaikuttanut järjestelmän vaikuttavuuteen 
ja tehokkuuteen,
– kansallisten liitännäistoimenpiteiden 
merkitystä ja vaikutusta, erityisesti sitä, 
miten kouluhedelmäjärjestelmä ja 
terveellistä ruokavaliota koskevat 
täydentävät tiedot on sisällytetty 
kansalliseen opetussuunnitelmaan.

Or. nl
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