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Jelentéstervezet
Niels Busk 
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a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendeletnek és a 
mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes 
mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 
1234/2007/EK rendeletnek („az egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet”) az iskolagyümölcs-program létrehozása érdekében történő 
módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(COM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS))
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Módosítás 8
Elisabeth Jeggle 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A KAP-nak a Szerződés 33. cikkében 
kifejtett célkitűzései között szerepel a 
piacok stabilizálása, az ellátás 
hozzáférhetőségének biztosítása és a 
fogyasztók elfogadható ár ellenében 
történő ellátásának biztosítása. Az 
iskolagyümölcs-program keretében 
nyújtott közösségi támogatás, amelynek 
célja az oktatási intézmények diákjainak 
gyümölccsel, zöldséggel és banánnal 
történő ellátása, megfelelne ezeknek a 
célkitűzéseknek. Ezenfelül a program 
várhatóan arra fogja indítani a fiatal 
fogyasztókat, hogy értékeljék a gyümölcsöt 
és zöldséget, ezért fokozni fogja a jövőbeni 
fogyasztást, növelve ezáltal a 
mezőgazdasági jövedelmeket, ami szintén 
a KAP célkitűzése. Ezenfelül a Szerződés 
35. cikkének b) pontja szerint a közös 
agrárpolitika keretében olyan közös 
intézkedésekről lehet rendelkezni bizonyos 
termékek fogyasztásának előmozdítására, 
mint amilyen az iskolagyümölcs-program.

(2) A KAP-nak a Szerződés 33. cikkében 
kifejtett célkitűzései között szerepel a 
piacok stabilizálása, az ellátás 
hozzáférhetőségének biztosítása és a 
fogyasztók elfogadható ár ellenében 
történő ellátásának biztosítása. Az 
iskolagyümölcs-program keretében 
nyújtott közösségi támogatás, amelynek 
célja az oktatási intézmények diákjainak 
gyümölccsel, zöldséggel és banánnal 
történő ellátása, megfelelne ezeknek a 
célkitűzéseknek. A szubszidiaritás 
értelmében a célcsoport 
meghatározásakor a tagállamok részére 
elegendő rugalmasságot kell biztosítani, 
hogy lehetővé váljon számukra –
szükségleteikkel összhangban – a 
felhasználók lehető legszélesebb körét
iskolagyümölccsel ellátni. Ezenfelül a 
program várhatóan arra fogja indítani a 
fiatal fogyasztókat, hogy értékeljék a 
gyümölcsöt és zöldséget, ezért fokozni 
fogja a jövőbeni fogyasztást, növelve 
ezáltal a mezőgazdasági jövedelmeket, ami 
szintén a KAP célkitűzése. Ezenfelül a 
Szerződés 35. cikkének b) pontja szerint a 
közös agrárpolitika keretében olyan közös 
intézkedésekről lehet rendelkezni bizonyos 
termékek fogyasztásának előmozdítására, 
mint amilyen az iskolagyümölcs-program.

Or. de

Indokolás

A diákok tekintetében korhatár megszabása olyan döntés, amelyet minden esetben a 
tagállamokra kell bízni. 
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Módosítás 9
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A KAP-nak a Szerződés 33. cikkében 
kifejtett célkitűzései között szerepel a 
piacok stabilizálása, az ellátás 
hozzáférhetőségének biztosítása és a 
fogyasztók elfogadható ár ellenében 
történő ellátásának biztosítása. Az 
iskolagyümölcs-program keretében 
nyújtott közösségi támogatás, amelynek 
célja az oktatási intézmények diákjainak 
gyümölccsel, zöldséggel és banánnal 
történő ellátása, megfelelne ezeknek a 
célkitűzéseknek. Ezenfelül a program 
várhatóan arra fogja indítani a fiatal 
fogyasztókat, hogy értékeljék a gyümölcsöt 
és zöldséget, ezért fokozni fogja a jövőbeni 
fogyasztást, növelve ezáltal a 
mezőgazdasági jövedelmeket, ami szintén 
a KAP célkitűzése. Ezenfelül a Szerződés 
35. cikkének b) pontja szerint a közös 
agrárpolitika keretében olyan közös 
intézkedésekről lehet rendelkezni bizonyos 
termékek fogyasztásának előmozdítására, 
mint amilyen az iskolagyümölcs-program.

(2) A KAP-nak a Szerződés 33. cikkében 
kifejtett célkitűzései között szerepel a 
piacok stabilizálása, az ellátás 
hozzáférhetőségének biztosítása és a 
fogyasztók elfogadható ár ellenében 
történő ellátásának biztosítása. Az 
iskolagyümölcs-program keretében 
nyújtott közösségi támogatás, amelynek 
célja az oktatási intézmények diákjainak a 
lehető legfrissebb, idényjellegű és 
alacsony áron beszerezhető gyümölccsel, 
zöldséggel és banánnal történő ellátása, 
megfelelne ezeknek a célkitűzéseknek. 
Ezenfelül a program várhatóan arra fogja 
indítani a fiatal fogyasztókat, hogy 
értékeljék a gyümölcsöt és zöldséget, ezért 
fokozni fogja a jövőbeni fogyasztást, 
növelve ezáltal a mezőgazdasági 
jövedelmeket, ami szintén a KAP 
célkitűzése. Ezenfelül a Szerződés 35. 
cikkének b) pontja szerint a közös 
agrárpolitika keretében olyan közös 
intézkedésekről lehet rendelkezni bizonyos 
termékek fogyasztásának előmozdítására, 
mint amilyen az iskolagyümölcs-program.

Or. it
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Módosítás 10
María Isabel Salinas García 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A KAP-nak a Szerződés 33. cikkében 
kifejtett célkitűzései között szerepel a 
piacok stabilizálása, az ellátás 
hozzáférhetőségének biztosítása és a 
fogyasztók elfogadható ár ellenében 
történő ellátásának biztosítása. Az 
iskolagyümölcs-program keretében 
nyújtott közösségi támogatás, amelynek 
célja az oktatási intézmények diákjainak 
gyümölccsel, zöldséggel és banánnal 
történő ellátása, megfelelne ezeknek a 
célkitűzéseknek. Ezenfelül a program 
várhatóan arra fogja indítani a fiatal 
fogyasztókat, hogy értékeljék a gyümölcsöt 
és zöldséget, ezért fokozni fogja a jövőbeni 
fogyasztást, növelve ezáltal a 
mezőgazdasági jövedelmeket, ami szintén 
a KAP célkitűzése. Ezenfelül a Szerződés 
35. cikkének b) pontja szerint a közös 
agrárpolitika keretében olyan közös 
intézkedésekről lehet rendelkezni bizonyos 
termékek fogyasztásának előmozdítására, 
mint amilyen az iskolagyümölcs-program.

(2) A KAP-nak a Szerződés 33. cikkében 
kifejtett célkitűzései között szerepel a 
piacok stabilizálása, az ellátás 
hozzáférhetőségének biztosítása és a 
fogyasztók elfogadható ár ellenében 
történő ellátásának biztosítása. Az 
iskolagyümölcs-program keretében 
nyújtott közösségi támogatás, amelynek 
célja az oktatási intézmények diákjainak 
gyümölccsel, zöldséggel és banánnal 
történő ellátása, megfelelne ezeknek a 
célkitűzéseknek. Ezenfelül a program 
várhatóan arra fogja indítani a fiatal 
fogyasztókat, hogy értékeljék a gyümölcsöt 
és zöldséget, ezért fokozni fogja a jövőbeni 
fogyasztást, a diákok, szülők és tanárok 
bevonásával multiplikátorhatást hozva 
létre, valamint növelve ezáltal a 
mezőgazdasági jövedelmeket, ami szintén 
a KAP célkitűzése. Ezenfelül a Szerződés 
35. cikkének b) pontja szerint a közös 
agrárpolitika keretében olyan közös 
intézkedésekről lehet rendelkezni bizonyos 
termékek fogyasztásának előmozdítására, 
mint amilyen az iskolagyümölcs-program.

Or. es

Módosítás 11
Willem Schuth 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A KAP-nak a Szerződés 33. cikkében 
kifejtett célkitűzései között szerepel a 

(2) A KAP-nak a Szerződés 33. cikkében 
kifejtett célkitűzései között szerepel a 
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piacok stabilizálása, az ellátás 
hozzáférhetőségének biztosítása és a 
fogyasztók elfogadható ár ellenében 
történő ellátásának biztosítása. Az 
iskolagyümölcs-program keretében 
nyújtott közösségi támogatás, amelynek 
célja az oktatási intézmények diákjainak 
gyümölccsel, zöldséggel és banánnal 
történő ellátása, megfelelne ezeknek a 
célkitűzéseknek. Ezenfelül a program 
várhatóan arra fogja indítani a fiatal 
fogyasztókat, hogy értékeljék a gyümölcsöt 
és zöldséget, ezért fokozni fogja a jövőbeni 
fogyasztást, növelve ezáltal a 
mezőgazdasági jövedelmeket, ami szintén 
a KAP célkitűzése. Ezenfelül a Szerződés 
35. cikkének b) pontja szerint a közös 
agrárpolitika keretében olyan közös 
intézkedésekről lehet rendelkezni bizonyos 
termékek fogyasztásának előmozdítására, 
mint amilyen az iskolagyümölcs-program.

piacok stabilizálása, az ellátás 
hozzáférhetőségének biztosítása és a 
fogyasztók elfogadható ár ellenében 
történő ellátásának biztosítása. Az 
iskolagyümölcs-program keretében 
nyújtott közösségi támogatás, amelynek 
célja az oktatási intézmények diákjainak 
gyümölccsel, zöldséggel és banánnal 
történő ellátása, megfelelne ezeknek a 
célkitűzéseknek. Ezenfelül a program 
várhatóan arra fogja indítani a fiatal 
fogyasztókat, hogy értékeljék a gyümölcsöt 
és zöldséget, ezért fokozni fogja a jövőbeni 
fogyasztást, növelve ezáltal a 
mezőgazdasági jövedelmeket, ami szintén 
a KAP célkitűzése. Ezenfelül a Szerződés 
35. cikkének b) pontja szerint a közös 
agrárpolitika keretében olyan közös és egy 
további egészségügyi és táplálkozási
oktatási alkotóelemmel kiegészítendő
intézkedésekről lehet rendelkezni bizonyos 
termékek fogyasztásának előmozdítására, 
mint amilyen az iskolagyümölcs-program.

Or. de

Indokolás

Amennyiben a diákokat termékekkel látják el, tájékoztatni is kell őket például főzési módokról, 
mivel ez fokozná a termékek elfogadottságát és hosszú távú oktató hatást érne el.

Módosítás 12
Maria Petre 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A KAP-nak a Szerződés 33. cikkében 
kifejtett célkitűzései között szerepel a 
piacok stabilizálása, az ellátás 
hozzáférhetőségének biztosítása és a 
fogyasztók elfogadható ár ellenében 
történő ellátásának biztosítása. Az 

(2) A KAP-nak a Szerződés 33. cikkében 
kifejtett célkitűzései között szerepel a 
piacok stabilizálása, az ellátás 
hozzáférhetőségének biztosítása és a 
fogyasztók elfogadható ár ellenében 
történő ellátásának biztosítása. Az 
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iskolagyümölcs-program keretében 
nyújtott közösségi támogatás, amelynek 
célja az oktatási intézmények diákjainak 
gyümölccsel, zöldséggel és banánnal
történő ellátása, megfelelne ezeknek a 
célkitűzéseknek. Ezenfelül a program 
várhatóan arra fogja indítani a fiatal 
fogyasztókat, hogy értékeljék a gyümölcsöt 
és zöldséget, ezért fokozni fogja a jövőbeni 
fogyasztást, növelve ezáltal a 
mezőgazdasági jövedelmeket, ami szintén 
a KAP célkitűzése. Ezenfelül a Szerződés 
35. cikkének b) pontja szerint a közös 
agrárpolitika keretében olyan közös 
intézkedésekről lehet rendelkezni bizonyos 
termékek fogyasztásának előmozdítására, 
mint amilyen az iskolagyümölcs-program.

iskolagyümölcs-program keretében 
nyújtott közösségi támogatás, amelynek 
célja az oktatási intézmények diákjainak 
gyümölccsel és gyümölcstermékekkel 
történő ellátása, megfelelne ezeknek a 
célkitűzéseknek. Ezenfelül a program 
várhatóan arra fogja indítani a fiatal 
fogyasztókat, hogy értékeljék a 
gyümölcsöt, ezért fokozni fogja a jövőbeni 
fogyasztást, növelve ezáltal a 
mezőgazdasági jövedelmeket, ami szintén 
a KAP célkitűzése. Ezenfelül a Szerződés 
35. cikkének b) pontja szerint a közös 
agrárpolitika keretében olyan közös 
intézkedésekről lehet rendelkezni bizonyos 
termékek fogyasztásának előmozdítására, 
illetve a regionális termékek – beleértve a 
hegyvidéki régiók termékeit is –
tekintetében ösztönző és élénkítő hatás 
biztosítására, mint amilyen az 
iskolagyümölcs-program.

Or. ro

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

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A KAP-nak a Szerződés 33. cikkében 
kifejtett célkitűzései között szerepel a 
piacok stabilizálása, az ellátás 
hozzáférhetőségének biztosítása és a 
fogyasztók elfogadható ár ellenében 
történő ellátásának biztosítása. Az 
iskolagyümölcs-program keretében 
nyújtott közösségi támogatás, amelynek 
célja az oktatási intézmények diákjainak 
gyümölccsel, zöldséggel és banánnal 
történő ellátása, megfelelne ezeknek a 
célkitűzéseknek. Ezenfelül a program 
várhatóan arra fogja indítani a fiatal 

(2) A KAP-nak a Szerződés 33. cikkében 
kifejtett célkitűzései között szerepel a 
piacok stabilizálása, az ellátás 
hozzáférhetőségének biztosítása és a 
fogyasztók elfogadható ár ellenében 
történő ellátásának biztosítása. Az 
iskolagyümölcs-program keretében 
nyújtott közösségi támogatás, amelynek 
célja az oktatási intézmények diákjainak a 
Közösségből származó gyümölccsel, 
zöldséggel és banánnal történő ellátása, 
megfelelne ezeknek a célkitűzéseknek. 
Ezenfelül a program várhatóan arra fogja 
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fogyasztókat, hogy értékeljék a gyümölcsöt 
és zöldséget, ezért fokozni fogja a jövőbeni 
fogyasztást, növelve ezáltal a 
mezőgazdasági jövedelmeket, ami szintén 
a KAP célkitűzése. Ezenfelül a Szerződés 
35. cikkének b) pontja szerint a közös 
agrárpolitika keretében olyan közös 
intézkedésekről lehet rendelkezni bizonyos 
termékek fogyasztásának előmozdítására, 
mint amilyen az iskolagyümölcs-program.

indítani a fiatal fogyasztókat, hogy 
értékeljék a gyümölcsöt és zöldséget, ezért 
fokozni fogja a jövőbeni fogyasztást, 
növelve ezáltal a mezőgazdasági 
jövedelmeket, ami szintén a KAP 
célkitűzése. Ezenfelül a Szerződés 35. 
cikkének b) pontja szerint a közös 
agrárpolitika keretében olyan közös 
intézkedésekről lehet rendelkezni bizonyos 
termékek fogyasztásának előmozdítására, 
mint amilyen az iskolagyümölcs-program.

Or. it

Indokolás

A rendelet jogalapja az EK-Szerződés 33. cikke, amely felsorolja a közös agrárpolitika 
célkitűzéseit, amelyek egyike – amint az a szóban forgó prembulumbekezdésben is szerepel –
a mezőgazdasággal foglalkozó termelők jövedelmeinek növelése. 

Módosítás 14
Ilda Figueiredo 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A KAP-nak a Szerződés 33. cikkében 
kifejtett célkitűzései között szerepel a 
piacok stabilizálása, az ellátás 
hozzáférhetőségének biztosítása és a 
fogyasztók elfogadható ár ellenében 
történő ellátásának biztosítása. Az 
iskolagyümölcs-program keretében 
nyújtott közösségi támogatás, amelynek 
célja az oktatási intézmények diákjainak 
gyümölccsel, zöldséggel és banánnal 
történő ellátása, megfelelne ezeknek a 
célkitűzéseknek. Ezenfelül a program 
várhatóan arra fogja indítani a fiatal 
fogyasztókat, hogy értékeljék a gyümölcsöt 
és zöldséget, ezért fokozni fogja a jövőbeni 
fogyasztást, növelve ezáltal a 
mezőgazdasági jövedelmeket, ami szintén 

(2) A KAP-nak a Szerződés 33. cikkében 
kifejtett célkitűzései között szerepel a 
piacok stabilizálása, az ellátás 
hozzáférhetőségének biztosítása és a 
fogyasztók elfogadható ár ellenében 
történő ellátásának biztosítása. Az 
iskolagyümölcs-program keretében 
nyújtott közösségi támogatás, amelynek 
célja az oktatási intézmények diákjainak 
gyümölccsel, zöldséggel és banánnal 
történő ellátása, megfelelne ezeknek a 
célkitűzéseknek. Ezenfelül a program 
várhatóan arra fogja indítani a fiatal 
fogyasztókat, hogy értékeljék a gyümölcsöt 
és zöldséget, ezért igen pozitív hatással 
járhat a közegészségügyre és a 
gyermekszegénység elleni küzdelemre, 
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a KAP célkitűzése. Ezenfelül a Szerződés 
35. cikkének b) pontja szerint a közös 
agrárpolitika keretében olyan közös 
intézkedésekről lehet rendelkezni bizonyos 
termékek fogyasztásának előmozdítására, 
mint amilyen az iskolagyümölcs-program.

fokozva a jövőbeni fogyasztást, és növelve 
ezáltal a mezőgazdasági jövedelmeket, ami 
szintén a KAP célkitűzése. Ezenfelül a 
Szerződés 35. cikkének b) pontja szerint a 
közös agrárpolitika keretében olyan közös 
intézkedésekről lehet rendelkezni bizonyos 
termékek fogyasztásának előmozdítására, 
mint amilyen az iskolagyümölcs-program.

Or. pt

Indokolás

Az iskolákban történő napi gyümölcsosztás hozzá fog járulni a táplálkozási és jövedelmi 
szempontból kevésbé kedvező helyzetű családokból származó gyermekek számára az 
élelmiszer-színvonal növeléséhez is. 

Módosítás 15
Michl Ebner 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A KAP-nak a Szerződés 33. cikkében 
kifejtett célkitűzései között szerepel a 
piacok stabilizálása, az ellátás 
hozzáférhetőségének biztosítása és a 
fogyasztók elfogadható ár ellenében 
történő ellátásának biztosítása. Az 
iskolagyümölcs-program keretében 
nyújtott közösségi támogatás, amelynek 
célja az oktatási intézmények diákjainak 
gyümölccsel, zöldséggel és banánnal 
történő ellátása, megfelelne ezeknek a 
célkitűzéseknek. Ezenfelül a program 
várhatóan arra fogja indítani a fiatal 
fogyasztókat, hogy értékeljék a gyümölcsöt 
és zöldséget, ezért fokozni fogja a jövőbeni 
fogyasztást, növelve ezáltal a 
mezőgazdasági jövedelmeket, ami szintén 
a KAP célkitűzése. Ezenfelül a Szerződés 
35. cikkének b) pontja szerint a közös 
agrárpolitika keretében olyan közös 

(2) A KAP-nak a Szerződés 33. cikkében 
kifejtett célkitűzései között szerepel a 
piacok stabilizálása, az ellátás 
hozzáférhetőségének biztosítása és a 
fogyasztók elfogadható ár ellenében 
történő ellátásának biztosítása. Az 
iskolagyümölcs-program keretében 
nyújtott közösségi támogatás, amelynek 
célja az oktatási intézmények diákjainak a 
Közösségből származó gyümölccsel és 
banánnal történő ellátása, megfelelne 
ezeknek a célkitűzéseknek. Ezenfelül a 
program várhatóan arra fogja indítani a 
fiatal fogyasztókat, hogy értékeljék a 
gyümölcsöt és zöldséget, ezért fokozni 
fogja a jövőbeni fogyasztást, növelve 
ezáltal a mezőgazdasági jövedelmeket, ami 
szintén a KAP célkitűzése. Ezenfelül a 
Szerződés 35. cikkének b) pontja szerint a 
közös agrárpolitika keretében olyan közös 
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intézkedésekről lehet rendelkezni bizonyos 
termékek fogyasztásának előmozdítására, 
mint amilyen az iskolagyümölcs-program.

intézkedésekről lehet rendelkezni bizonyos 
termékek fogyasztásának előmozdítására, 
mint amilyen az iskolagyümölcs-program.

Or. it

Módosítás 16
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az iskolagyümölcs-programot 
egyértelműen a fiatalok elhízása elleni 
küzdelemre, valamint ízlésviláguk 
kialakítását célzó uniós 
kezdeményezésként kell meghatározni. A 
megfelelő oktatási programok segítségével 
ennek azt a célt is szolgálnia kell, hogy a 
gyermekekben tudatosodjanak az év 
folyamán váltakozó évszakok. E célból az 
oktatási hatóságoknak elsődlegesen
idényjellegű gyümölcsöket kell 
szétosztaniuk, a gyümölcsök változatos 
választékát részesítve előnyben, hogy 
lehetővé váljon a gyermekek számára 
különböző ízek felfedezése.

Or. fr

Módosítás 17
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A biogazdálkodási cselekvési terv egy 
jó néhány éven át tartó, többéves uniós 
szintű tájékoztató és népszerűsítő 
kampányt elindítását javasolja, hogy 
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tájékoztassák az iskolákat a 
biogazdálkodás érdemeiről, valamint hogy 
növeljék a fogyasztók körében a 
biotermékekkel kapcsolatos tudatosságot 
és azok elismertségét, beleértve az uniós 
logó felismerését is. Az iskolagyümölcs-
programnak támogatnia kell e 
célkitűzéseket – különösen a 
biogyümölcsök tekintetében –, a kísérő 
intézkedések között pedig szerepelnie kell 
a biogazdálkodással kapcsolatos 
tájékoztatás nyújtásának.

Or. en

Módosítás 18
María Isabel Salinas García 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezért rendelkezni kell olyan közösségi 
támogatásról, amely társfinanszírozás
keretében támogatja az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes egészséges termékeivel 
történő ellátását, és egyes kapcsolódó 
logisztikai, elosztási, berendezésekkel 
kapcsolatos, kommunikációs, nyomon 
követési és értékelési költségeket is. A 
program feltételeit a Bizottság állapítja 
meg.

(6) Ezért rendelkezni kell olyan közösségi 
támogatásról, amely finanszírozás
keretében támogatja az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes egészséges termékeivel 
történő ellátását, és egyes kapcsolódó 
logisztikai, elosztási, berendezésekkel 
kapcsolatos, kommunikációs, nyomon 
követési és értékelési költségeket, valamint 
a program hatékonyságának 
biztosításához szükséges kísérő 
intézkedéseket is. A program feltételeit a 
Bizottság állapítja meg. Különös figyelmet 
kell fordítani a programba tartozó 
termékek minőségi és fenntarthatósági 
kritériumaira: a termékeknek a 
legmagasabb normáknak kell 
megfelelniük és előnyben kell részesíteni 
az idényjellegű, valamint a helyben vagy –
amennyiben lehetséges – a Közösségen 
belül termesztett termékeket. 
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Or. es

Módosítás 19
Maria Petre 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezért rendelkezni kell olyan közösségi 
támogatásról, amely társfinanszírozás 
keretében támogatja az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes egészséges termékeivel
történő ellátását, és egyes kapcsolódó 
logisztikai, elosztási, berendezésekkel 
kapcsolatos, kommunikációs, nyomon 
követési és értékelési költségeket is. A 
program feltételeit a Bizottság állapítja 
meg.

(6) Ezért rendelkezni kell olyan közösségi 
támogatásról, amely társfinanszírozás 
keretében támogatja az oktatási 
intézmények diákjainak egyes egészséges
gyümölcstermékekkel és feldolgozott 
gyümölcstermékekkel történő ellátását, és 
egyes kapcsolódó logisztikai, elosztási, 
berendezésekkel kapcsolatos, 
kommunikációs, nyomon követési és 
értékelési költségeket is. A program 
feltételeit a Bizottság állapítja meg.

Or. ro

Módosítás 20
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezért rendelkezni kell olyan közösségi 
támogatásról, amely társfinanszírozás 
keretében támogatja az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes egészséges termékeivel 
történő ellátását, és egyes kapcsolódó 
logisztikai, elosztási, berendezésekkel 
kapcsolatos, kommunikációs, nyomon 
követési és értékelési költségeket is. A 

(6) Ezért rendelkezni kell olyan közösségi 
támogatásról, amely társfinanszírozás 
keretében támogatja az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, valamint a banánágazat 
egyes egészséges termékeivel történő 
ellátását, és egyes kapcsolódó logisztikai, 
elosztási, berendezésekkel kapcsolatos, 
kommunikációs, nyomon követési és 
értékelési költségeket is. A program 
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program feltételeit a Bizottság állapítja 
meg.

feltételeit a Bizottság állapítja meg.

Or. en

Módosítás 21
Duarte Freitas 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezért rendelkezni kell olyan közösségi 
támogatásról, amely társfinanszírozás 
keretében támogatja az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes egészséges termékeivel 
történő ellátását, és egyes kapcsolódó 
logisztikai, elosztási, berendezésekkel 
kapcsolatos, kommunikációs, nyomon 
követési és értékelési költségeket is. A 
program feltételeit a Bizottság állapítja 
meg.

(6) Ezért rendelkezni kell olyan közösségi 
támogatásról, amely társfinanszírozás 
keretében támogatja az oktatási 
intézmények diákjainak a frissgyümölcs-
és a frisszöldségágazat egyes egészséges
termékeivel történő ellátását, és egyes 
kapcsolódó logisztikai, elosztási, 
berendezésekkel kapcsolatos, 
kommunikációs, nyomon követési és 
értékelési költségeket is. A program 
feltételeit a Bizottság állapítja meg.

Or. pt

Indokolás

A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek tápértéke alacsonyabb és azokat ki kell zárni e 
rendeletből. Az európai gyermekek egészségesebb táplálkozása elérésének célkitűzésére 
tekintettel csak a friss gyümölcs és zöldség ingyenes osztását szabad támogatni.

Módosítás 22
Esther De Lange 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az iskolagyümölcs-program (7) Az iskolagyümölcs-program 
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szabályszerű végrehajtásának biztosítására 
a programot hasznosítani kívánó 
tagállamoknak előzetes stratégiát indokolt 
kidolgozniuk nemzeti vagy regionális 
szinten. Indokolt továbbá rendelkezniük a 
program hatékonnyá tételéhez szükséges 
kísérő intézkedésekről is.

szabályszerű végrehajtásának biztosítására 
a programot hasznosítani kívánó 
tagállamoknak előzetes stratégiát indokolt 
kidolgozniuk nemzeti vagy regionális 
szinten, beleértve a célcsoportok 
oktatásának területét is. Indokolt továbbá 
rendelkezniük a program hatékonnyá 
tételéhez szükséges kísérő intézkedésekről 
is. A tagállamok ezeket az intézkedéseket 
oktató jelleggel szerepeltethetik az 
egészséggel és táplálkozással kapcsolatos 
iskolai tanítási csomagokban. 

Or. nl

Módosítás 23
Maria Petre 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az iskolagyümölcs-program 
szabályszerű végrehajtásának biztosítására 
a programot hasznosítani kívánó 
tagállamoknak előzetes stratégiát indokolt 
kidolgozniuk nemzeti vagy regionális 
szinten. Indokolt továbbá rendelkezniük a 
program hatékonnyá tételéhez szükséges 
kísérő intézkedésekről is.

(7) Az iskolagyümölcs-program 
szabályszerű végrehajtásának biztosítására 
a programot hasznosítani kívánó 
tagállamoknak előzetes stratégiát indokolt 
kidolgozniuk nemzeti vagy regionális 
szinten. Indokolt továbbá rendelkezniük a 
program hatékonnyá tételéhez szükséges 
kísérő oktatási és logisztikai 
intézkedésekről is.

Or. ro

Módosítás 24
Duarte Freitas 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az iskolagyümölcs-program (7) A friss iskolagyümölcs-program 
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szabályszerű végrehajtásának biztosítására 
a programot hasznosítani kívánó 
tagállamoknak előzetes stratégiát indokolt 
kidolgozniuk nemzeti vagy regionális 
szinten. Indokolt továbbá rendelkezniük a 
program hatékonnyá tételéhez szükséges 
kísérő intézkedésekről is.

szabályszerű végrehajtásának biztosítására 
a programot hasznosítani kívánó
tagállamoknak előzetes stratégiát indokolt 
kidolgozniuk nemzeti vagy regionális 
szinten. Indokolt továbbá rendelkezniük a 
program hatékonnyá tételéhez szükséges 
kísérő intézkedésekről is.

Or. pt

Indokolás

A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek tápértéke alacsonyabb és azokat ki kell zárni e 
rendeletből. Az európai gyermekek egészségesebb táplálkozása elérésének célkitűzésére 
tekintettel csak a friss gyümölcs és zöldség ingyenes osztását szabad támogatni.

Módosítás 25
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az iskolagyümölcs-program 
szabályszerű végrehajtásának biztosítására 
a programot hasznosítani kívánó 
tagállamoknak előzetes stratégiát indokolt 
kidolgozniuk nemzeti vagy regionális 
szinten. Indokolt továbbá rendelkezniük a 
program hatékonnyá tételéhez szükséges 
kísérő intézkedésekről is.

(7) Az iskolagyümölcs-program 
szabályszerű végrehajtásának biztosítására 
a programot hasznosítani kívánó 
tagállamoknak előzetes stratégiát indokolt 
kidolgozniuk nemzeti vagy regionális 
szinten. Indokolt továbbá rendelkezniük a 
program hatékonnyá tételéhez szükséges 
kísérő intézkedésekről is, a Bizottságnak 
pedig iránymutatásokat kell nyújtania e 
rendelet végrehajtásáról. 

Or. en
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Módosítás 26
María Isabel Salinas García 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az iskolagyümölcs-program 
szabályszerű végrehajtásának biztosítására 
a programot hasznosítani kívánó 
tagállamoknak előzetes stratégiát indokolt 
kidolgozniuk nemzeti vagy regionális 
szinten. Indokolt továbbá rendelkezniük a 
program hatékonnyá tételéhez szükséges 
kísérő intézkedésekről is.

(7) Az iskolagyümölcs-program 
szabályszerű végrehajtásának biztosítására 
a programot hasznosítani kívánó 
tagállamoknak előzetes stratégiát indokolt 
kidolgozniuk nemzeti vagy regionális 
szinten. Indokolt továbbá rendelkezniük a 
program hatékonnyá tételéhez szükséges 
kísérő intézkedésekről is. Ezen
iskolagyümölcs-program végrehajtása 
során minden erőfeszítést meg kell tenni a 
szubszidiaritás elvének alkalmazására, a 
tagállamok számára széles mozgásteret 
hagyva stratégiáik kidolgozása 
tekintetében. Be kell vonni az 
agrárágazatot, valamint az egészségügyi 
és oktatási hatóságokat is.

Or. es

Módosítás 27
Esther De Lange 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ehhez hasonló nemzeti 
intézkedésekkel elért általános hatás 
behatárolásának elkerülésére indokolt, 
hogy a tagállamok kiegészítő nemzeti 
támogatást nyújthassanak a termékekkel 
való ellátáshoz, a kapcsolódó költségekhez 
és a kísérő intézkedésekhez, és hogy a 
közösségi iskolagyümölcs-program ne 
érintsen olyan különálló nemzeti 
iskolagyümölcs-programokat, amelyek 
eleget tesznek a közösségi jog 

(8) Az ehhez hasonló nemzeti 
intézkedésekkel elért általános hatás 
behatárolásának elkerülésére indokolt, 
hogy a tagállamokat kiegészítő nemzeti 
támogatás nyújtására ösztönözzék a 
termékekkel való ellátáshoz, a kapcsolódó 
költségekhez és a kísérő intézkedésekhez, 
és hogy a közösségi iskolagyümölcs-
program ne érintsen olyan különálló 
nemzeti iskolagyümölcs-programokat, 
amelyek eleget tesznek a közösségi jog 
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rendelkezéseinek. Ahhoz azonban, hogy a 
közösségi program gyakorlati hatással 
legyen, nem léphet a meglévő nemzeti
iskolagyümölcs-programoknak vagy 
gyümölcsre is kiterjedő egyéb iskolai 
termékosztási programoknak nyújtott 
jelenlegi finanszírozás helyébe.

rendelkezéseinek. Ahhoz azonban, hogy a 
közösségi program gyakorlati hatással 
legyen, nem léphet a meglévő 
iskolagyümölcs-programoknak vagy 
gyümölcsre is kiterjedő egyéb iskolai 
termékosztási programoknak nyújtott 
jelenlegi nemzeti finanszírozás helyébe. A 
közösségi finanszírozásnak kiegészítő 
jellegűnek kell lennie és azt az új 
programokra vagy a meglévő programok 
bővítésére tartják fenn.

Or. nl

Módosítás 28
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ehhez hasonló nemzeti 
intézkedésekkel elért általános hatás 
behatárolásának elkerülésére indokolt, 
hogy a tagállamok kiegészítő nemzeti 
támogatást nyújthassanak a termékekkel 
való ellátáshoz, a kapcsolódó költségekhez 
és a kísérő intézkedésekhez, és hogy a 
közösségi iskolagyümölcs-program ne 
érintsen olyan különálló nemzeti 
iskolagyümölcs-programokat, amelyek 
eleget tesznek a közösségi jog 
rendelkezéseinek. Ahhoz azonban, hogy a 
közösségi program gyakorlati hatással 
legyen, nem léphet a meglévő nemzeti 
iskolagyümölcs-programoknak vagy 
gyümölcsre is kiterjedő egyéb iskolai 
termékosztási programoknak nyújtott 
jelenlegi finanszírozás helyébe.

(8) Az ehhez hasonló nemzeti 
intézkedésekkel elért általános hatás 
behatárolásának elkerülésére indokolt, 
hogy a tagállamok kiegészítő nemzeti 
támogatást nyújthassanak a termékekkel 
való ellátáshoz, a kapcsolódó költségekhez 
és a kísérő intézkedésekhez, és hogy a 
közösségi iskolagyümölcs-program ne 
érintsen olyan különálló nemzeti 
iskolagyümölcs-programokat, amelyek 
eleget tesznek a közösségi jog 
rendelkezéseinek. Ahhoz azonban, hogy a 
közösségi program gyakorlati hatással 
legyen, nem léphet a meglévő többéves
nemzeti iskolagyümölcs-programoknak 
vagy gyümölcsre is kiterjedő egyéb iskolai 
termékosztási programoknak nyújtott 
jelenlegi finanszírozás helyébe.

Or. fr
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Indokolás

Az elgondolás a „meglévő nemzeti program” fogalmának egyértelművé tétele, hogy lehetővé 
váljon a rendelettervezetben javasolt addicionalitás elvének könnyebb megvalósítása. 

Módosítás 29
Duarte Freitas 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ehhez hasonló nemzeti 
intézkedésekkel elért általános hatás 
behatárolásának elkerülésére indokolt, 
hogy a tagállamok kiegészítő nemzeti 
támogatást nyújthassanak a termékekkel 
való ellátáshoz, a kapcsolódó költségekhez 
és a kísérő intézkedésekhez, és hogy a 
közösségi iskolagyümölcs-program ne 
érintsen olyan különálló nemzeti 
iskolagyümölcs-programokat, amelyek 
eleget tesznek a közösségi jog 
rendelkezéseinek. Ahhoz azonban, hogy a 
közösségi program gyakorlati hatással 
legyen, nem léphet a meglévő nemzeti 
iskolagyümölcs-programoknak vagy 
gyümölcsre is kiterjedő egyéb iskolai 
termékosztási programoknak nyújtott 
jelenlegi finanszírozás helyébe.

(8) Az ehhez hasonló nemzeti 
intézkedésekkel elért általános hatás 
behatárolásának elkerülésére indokolt, 
hogy a tagállamok kiegészítő nemzeti 
támogatást nyújthassanak a termékekkel 
való ellátáshoz, a kapcsolódó költségekhez 
és a kísérő intézkedésekhez, és hogy a 
közösségi friss iskolagyümölcs-program ne 
érintsen olyan különálló nemzeti 
iskolagyümölcs-programokat, amelyek 
eleget tesznek a közösségi jog 
rendelkezéseinek. Ahhoz azonban, hogy a 
közösségi program gyakorlati hatással 
legyen, nem léphet a meglévő nemzeti 
iskolagyümölcs-programoknak vagy 
gyümölcsre is kiterjedő egyéb iskolai 
termékosztási programoknak nyújtott 
jelenlegi finanszírozás helyébe.

Or. pt

Indokolás

A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek tápértéke alacsonyabb és azokat ki kell zárni e 
rendeletből. Az európai gyermekek egészségesebb táplálkozása elérésének célkitűzésére 
tekintettel csak a friss gyümölcs és zöldség ingyenes osztását szabad támogatni.
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Módosítás 30
Ilda Figueiredo 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A hatékony és eredményes 
költségvetési gazdálkodás biztosítása 
érdekében indokolt rögzíteni a közösségi 
támogatás felső határát és a maximális 
társfinanszírozási arányokat, és felvenni a 
programhoz adott közösségi pénzügyi 
hozzájárulást az EMGA-ból 
finanszírozható – a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 
1290/2005/EK tanácsi rendelet 3. cikkének 
(1) bekezdésében felsorolt – intézkedések 
közé.

(9) A hatékony és eredményes 
költségvetési gazdálkodás biztosítása 
érdekében az egyes tagállamok 
körülményeivel és igényeivel összhangban 
indokolt rögzíteni a közösségi támogatás 
felső határát. A programot fel kell venni az 
EMGA-ból finanszírozható – a közös 
agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. 
június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 
3. cikkének (1) bekezdésében felsorolt –
intézkedések közé. Amennyiben egy vagy 
több tagállam nem él a közösségi 
finanszírozással, az érintett pénzeszközök 
más tagállamokhoz átcsoportosíthatók az 
általuk történő felhasználás céljából.

Or. pt

Indokolás

A tagállamok közötti egyenlőség biztosítása érdekében az iskolákban a napi gyümölcsosztást 
kizárólag a Közösségnek kell finanszíroznia. 

Módosítás 31
María Isabel Salinas García 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A hatékony és eredményes 
költségvetési gazdálkodás biztosítása 
érdekében indokolt rögzíteni a közösségi 
támogatás felső határát és a maximális 
társfinanszírozási arányokat, és felvenni a 
programhoz adott közösségi pénzügyi 
hozzájárulást az EMGA-ból 
finanszírozható – a közös agrárpolitika 

(9) A hatékony és eredményes 
költségvetési gazdálkodás biztosítása 
érdekében indokolt rögzíteni a közösségi 
támogatás elégséges felső határát, és 
felvenni a programhoz adott közösségi 
pénzügyi hozzájárulást az EMGA-ból 
finanszírozható – a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 
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finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 
1290/2005/EK tanácsi rendelet 3. cikkének 
(1) bekezdésében felsorolt – intézkedések 
közé.

1290/2005/EK tanácsi rendelet 3. cikkének 
(1) bekezdésében felsorolt – intézkedések 
közé.

Or. es

Módosítás 32
Esther De Lange 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A hatékony és eredményes 
költségvetési gazdálkodás biztosítása 
érdekében indokolt rögzíteni a közösségi 
támogatás felső határát és a maximális 
társfinanszírozási arányokat, és felvenni a 
programhoz adott közösségi pénzügyi 
hozzájárulást az EMGA-ból 
finanszírozható – a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 
1290/2005/EK tanácsi rendelet 3. cikkének 
(1) bekezdésében felsorolt – intézkedések 
közé.

(9) A hatékony és eredményes 
költségvetési gazdálkodás biztosítása 
érdekében indokolt rögzíteni a közösségi 
támogatás felső határát és a maximális 
társfinanszírozási arányokat, és felvenni a 
programhoz adott közösségi pénzügyi 
hozzájárulást az EMGA-ból 
finanszírozható – a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 
1290/2005/EK tanácsi rendelet 3. cikkének 
(1) bekezdésében felsorolt – intézkedések 
közé. Az egy vagy több tagállam által 
tartósan fel nem használt közösségi 
finanszírozás a többi tagállamhoz 
átcsoportosítható és ott elkölthető.

Or. nl

Módosítás 33
Constantin Dumitriu 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A zökkenőmentes végrehajtáshoz 
szükséges idő biztosítására indokolt a 
program alkalmazását a 2009/2010-es 

(10) A zökkenőmentes végrehajtáshoz 
szükséges idő biztosítására indokolt a 
program alkalmazását a 2009/2010-es 
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tanévtől előírni. E végrehajtásról célszerű
három év elteltével jelentést tenni.

tanévtől előírni. A tagállamoknak el kell 
végezniük a program végrehajtásának és 
hatásának éves elemzését, és a 
Bizottságnak három év elteltével jelentést
kell benyújtania az Európai Parlament és 
a Tanács részére.

Or. ro

Indokolás

A tagállamok felelősek a program igazgatásáért, és ha azt akarjuk, hogy irányítási 
tevékenységük helyes legyen, akkor azt – a szükséges döntések meghozatala érdekében –
folyamatosan értékelniük kell.

Módosítás 34
María Isabel Salinas García 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A zökkenőmentes végrehajtáshoz 
szükséges idő biztosítására indokolt a 
program alkalmazását a 2009/2010-es 
tanévtől előírni. E végrehajtásról célszerű 
három év elteltével jelentést tenni.

(10) A zökkenőmentes végrehajtáshoz 
szükséges idő biztosítására indokolt a 
program alkalmazását a 2009/2010-es 
tanévtől előírni. E végrehajtásról célszerű 
három év elteltével jelentést tenni. Mivel 
csak egy hosszú távú program fog hosszú 
távú előnyöket hozni, a program 
hatékonyságának felmérése és az 
esetleges fejlesztésekre való javaslattétel 
érdekében biztosítani kell annak nyomon 
követését és értékelését.

Or. es



PE411.926v01-00 22/47 AM\738252HU.doc

HU

Módosítás 35
Duarte Freitas 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A program eredményesebbé tétele 
érdekében indokolt, hogy a Közösség 
finanszírozhasson az iskolagyümölcs-
programmal és célkitűzéseivel kapcsolatos 
tudatosságnövelésre irányuló tájékoztatási, 
nyomonkövetési és értékelési 
intézkedéseket és a programhoz 
kapcsolódó hálózatba szervezési 
intézkedéseket, azon hatáskörének sérelme 
nélkül, hogy a mezőgazdasági termékek 
belső piacon és harmadik országokban 
történő megismertetésével és 
promóciójával kapcsolatos intézkedésekről 
szóló, 2007. december 17-i 3/2008/EK 
rendelet keretében társfinanszírozást 
nyújtson a gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
jótékony egészségügyi hatásairól szóló 
tudatosságnöveléshez szükséges kísérő 
intézkedésekhez.

(11) A program eredményesebbé tétele 
érdekében indokolt, hogy a Közösség 
finanszírozhasson a friss iskolagyümölcs-
programmal és célkitűzéseivel kapcsolatos 
tudatosságnövelésre irányuló tájékoztatási, 
nyomonkövetési és értékelési 
intézkedéseket és a programhoz 
kapcsolódó hálózatba szervezési 
intézkedéseket, azon hatáskörének sérelme 
nélkül, hogy a mezőgazdasági termékek 
belső piacon és harmadik országokban 
történő megismertetésével és 
promóciójával kapcsolatos intézkedésekről 
szóló, 2007. december 17-i 3/2008/EK 
rendelet keretében társfinanszírozást 
nyújtson a friss gyümölcs- és 
zöldségfogyasztás jótékony egészségügyi 
hatásairól szóló tudatosságnöveléshez 
szükséges kísérő intézkedésekhez.

Or. pt

Indokolás

A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek tápértéke alacsonyabb és azokat ki kell zárni e 
rendeletből. Az európai gyermekek egészségesebb táplálkozása elérésének célkitűzésére 
tekintettel csak a friss gyümölcs és zöldség ingyenes osztását szabad támogatni.

Módosítás 36
María Isabel Salinas García 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A program eredményesebbé tétele 
érdekében indokolt, hogy a Közösség 

(11) A program eredményesebbé tétele 
érdekében indokolt, hogy a Közösség 
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finanszírozhasson az iskolagyümölcs-
programmal és célkitűzéseivel kapcsolatos 
tudatosságnövelésre irányuló tájékoztatási, 
nyomonkövetési és értékelési 
intézkedéseket és a programhoz 
kapcsolódó hálózatba szervezési 
intézkedéseket, azon hatáskörének sérelme 
nélkül, hogy a mezőgazdasági termékek 
belső piacon és harmadik országokban 
történő megismertetésével és 
promóciójával kapcsolatos intézkedésekről 
szóló, 2007. december 17-i 3/2008/EK 
rendelet keretében társfinanszírozást 
nyújtson a gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
jótékony egészségügyi hatásairól szóló 
tudatosságnöveléshez szükséges kísérő 
intézkedésekhez.

finanszírozhasson az iskolagyümölcs-
programmal és célkitűzéseivel kapcsolatos 
tudatosságnövelésre irányuló tájékoztatási, 
nyomonkövetési és értékelési 
intézkedéseket és a programhoz 
kapcsolódó hálózatba szervezési 
intézkedéseket, azon hatáskörének sérelme 
nélkül, hogy a mezőgazdasági termékek 
belső piacon és harmadik országokban 
történő megismertetésével és 
promóciójával kapcsolatos intézkedésekről 
szóló, 2007. december 17-i 3/2008/EK 
rendelet1 keretében társfinanszírozást 
nyújtson a gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
jótékony egészségügyi hatásairól szóló 
tudatosságnöveléshez szükséges kísérő 
intézkedésekhez. Létfontosságú, hogy a 
Bizottság egy nagyobb, uniós szintű, 
nyilvános tájékoztatási kampányt 
folytasson a programról.

Or. es

Módosítás 37
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ISKOLAGYÜMÖLCS-PROGRAM FRISS ISKOLAGYÜMÖLCS-
PROGRAM 

Or. pt

Indokolás

A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek tápértéke alacsonyabb és azokat ki kell zárni e 
rendeletből. Az európai gyermekek egészségesebb táplálkozása elérésének célkitűzésére 
tekintettel csak a friss gyümölcs és zöldség ingyenes osztását szabad támogatni.
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Módosítás 38
Duarte Freitas 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103g cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A diákok gyümölcs-, zöldség- és 
banántermékekkel való ellátásához 
nyújtott támogatás

A diákok gyümölccsel, zöldséggel és 
banánnal való ellátásához nyújtott 
támogatás

Or. pt

Indokolás

A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek tápértéke alacsonyabb és azokat ki kell zárni e 
rendeletből. Az európai gyermekek egészségesebb táplálkozása elérésének célkitűzésére 
tekintettel csak a friss gyümölcs és zöldség ingyenes osztását szabad támogatni.

Módosítás 39
Béla Glattfelder 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó termékeivel történő 
ellátásához, továbbá támogatást nyújthat 
egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a tagállamok által 
meghatározandó friss gyümölcs- és 
zöldségtermékekkel történő ellátásához, 
továbbá támogatást nyújthat egyes 
logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez.
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költségekhez.

Or. en

Indokolás

A friss termékek sokkal egészségesebbek, mint a feldolgozottak. A gyümölcs és zöldség 
esetében a fogyasztók ízlése igen eltérő a tagállamokban.

Módosítás 40
Esther De Lange 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó termékeivel történő 
ellátásához, továbbá támogatást nyújthat 
egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez.

A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat Bizottság által kiválasztott és 
a részleteket tekintve a tagállamok által 
meghatározandó termékeivel történő 
ellátásához, továbbá támogatást nyújthat 
egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez. A Bizottság és a tagállamok 
olyan egészségügyi kritériumok alapján 
választják ki a feldolgozott gyümölcsöt és 
zöldséget, mint a feldolgozott termékekben 
jelen levő, lehető legkevesebb mesterséges 
és egészségtelen adalékanyag.

Or. nl
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Módosítás 41
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont  a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó termékeivel történő 
ellátásához, továbbá támogatást nyújthat 
egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez.

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó és az EU-ban termelt 
termékeivel történő ellátásához, továbbá 
támogatást nyújthat egyes logisztikai, 
elosztási, berendezéssel kapcsolatos, 
kommunikációs, nyomonkövetési és 
értékelési kapcsolódó költségekhez.

Or. fr

Indokolás

Figyelembe véve, hogy – amint azt (2) preambulumbekezdés kimondja – a szóban forgó 
rendelkezések alapja a Szerződés KAP-ra vonatkozó 33. cikke, e módosítás célja annak 
előírása, hogy a diákok számára szétosztandó gyümölcsöt és zöldséget az EU-ban kell 
termelni, mivel ez növeli a közösségi termékek tekintetében a tudatosságot és ösztönzi azok 
fogyasztását. Vannak hasonló, a hazai készleteken alapuló programok a WTO tagállamaiban, 
például az Egyesült Államokban.

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

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó termékeivel történő 
ellátásához, továbbá támogatást nyújthat 
egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez.

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó és a Közösségből 
származó termékeivel történő ellátásához, 
továbbá támogatást nyújthat egyes 
logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez.

Or. it

Indokolás

A rendelet jogalapja az EK-Szerződés 33. cikke, ami felsorolja a közös agrárpolitika 
célkitűzéseit, amelyek egyike – amint azt a (2) preambulumbekezdés is kimondja – a 
mezőgazdasággal foglalkozó termelők jövedelmeinek növelése. 

Módosítás 43
Michl Ebner 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó termékeivel történő 
ellátásához, továbbá támogatást nyújthat 
egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel 

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó és a Közösségből 
származó termékeivel történő ellátásához, 
továbbá támogatást nyújthat egyes 
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kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez.

logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez.

Or. it

Indokolás

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.

Módosítás 44
Ioannis Gklavakis 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó termékeivel történő 
ellátásához, továbbá támogatást nyújthat 

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó, közösségi eredetű
termékeivel történő ellátásához, továbbá 
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egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez.

támogatást nyújthat egyes logisztikai, 
elosztási, berendezéssel kapcsolatos, 
kommunikációs, nyomonkövetési és 
értékelési kapcsolódó költségekhez.

Or. el

Indokolás

Mivel a Bizottság javaslatának célja a gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelése, a program az 
elsősorban az európaiak bevételeit fokozó eszközként is működhet.

Módosítás 45
Duarte Freitas 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103g cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó termékeivel történő 
ellátásához, továbbá támogatást nyújthat 
egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez.

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat egyes friss, a Bizottság által 
meghatározandó termékeivel történő 
ellátásához, továbbá támogatást nyújthat 
egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez.

Or. pt

Indokolás

A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek tápértéke alacsonyabb és azokat ki kell zárni e 
rendeletből. Az európai gyermekek egészségesebb táplálkozása elérésének célkitűzésére 
tekintettel csak a friss gyümölcs és zöldség ingyenes osztását szabad támogatni.
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Módosítás 46
Maria Petre 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó termékeivel történő 
ellátásához, továbbá támogatást nyújthat 
egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez.

(1) A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
feldolgozottgyümölcs-ágazat egyes, a 
Bizottság által meghatározandó 
termékeivel történő ellátásához, továbbá 
támogatást nyújthat egyes logisztikai, 
elosztási, berendezéssel kapcsolatos, 
kommunikációs, nyomonkövetési és 
értékelési kapcsolódó költségekhez.

Or. ro

Módosítás 47
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó termékeivel történő 
ellátásához, továbbá támogatást nyújthat 
egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel 

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, valamint a banánágazat 
egyes, a Bizottság által meghatározandó 
termékeivel történő ellátásához, a bio-, 
valamint a helyi gyümölcsre és zöldségre 
– ha ilyenek rendelkezésre állnak –
különös figyelmet kell fordítani, továbbá 
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kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez.

ilyen támogatást nyújthat egyes logisztikai, 
elosztási, berendezéssel kapcsolatos, 
kommunikációs, nyomonkövetési és 
értékelési kapcsolódó költségekhez.

Or. en

Indokolás

A friss gyümölcs és zöldség hozzáadott értéket képvisel a gyermekek étrendjében. Ezért őket 
friss gyümölccsel és zöldséggel kell ellátni. Nem szabad az iskolagyümölcs-programban 
szerepelnie olyan feldolgozott gyümölcsnek és zöldségnek, mint a konzerv- és édesített 
gyümölcs. A beszerzési vezetőket arra kell ösztönözni, hogy regionális, valamint
biogyümölcsöt és -zöldséget válasszanak, ha azok elérhetőek. Ezért lehetővé kell tenni 
számukra, hogy mérlegeljék ezeket a minőségi vonatkozásokat és nem szabad őket arra 
kötelezni, hogy egyszerűen csak a legolcsóbb kínálatot fogadják el.

Módosítás 48
Willem Schuth 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont  a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó termékeivel történő 
ellátásához, továbbá támogatást nyújthat 
egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez.

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak és az óvodákban a 
gyümölcs- és zöldségágazat, a 
feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó termékeivel történő 
ellátásához, továbbá támogatást nyújthat 
egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez. Elsődlegesen helyi 
termékeket kell felhasználni a 
szükségtelen szállítás, és az ebből eredő 
környezetszennyezés elkerülése 
érdekében.
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Or. de

Indokolás

Az óvodásokat is ugyanúgy el kell látni gyümölccsel, mivel a program előnyei az ő hasznukat 
is szolgálhatnák.

A globális éghajlati problémákra és az EU éghajlattal kapcsolatos céljaira tekintettel a 
felesleges szállításokat el kell kerülni.

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

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó termékeivel történő 
ellátásához, továbbá támogatást nyújthat 
egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez.

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó – a lehető legfrissebb, 
idényjellegű és alacsony áron 
beszerezhető – termékeivel történő 
ellátásához, továbbá támogatást nyújthat 
egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez.

Or. it
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Módosítás 50
María Isabel Salinas García 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – 4 a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó termékeivel történő 
ellátásához, továbbá támogatást nyújthat
egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez.

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó termékeivel történő 
ellátásához, továbbá támogatást nyújt
egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez, valamint a program 
hatékonyságának biztosításához szükséges 
kísérő intézkedések finanszírozása 
céljából.

Or. es

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

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
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feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó termékeivel történő 
ellátásához, továbbá támogatást nyújthat
egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez.

feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó termékeivel történő 
ellátásához; e közösségi támogatásnak ki 
kell továbbá terjednie egyes logisztikai, 
elosztási, berendezéssel kapcsolatos, 
kommunikációs, nyomonkövetési és 
értékelési kapcsolódó költségekre is.

Or. it

Indokolás

Ha azt akarjuk, hogy az iskolagyümölcs-programot hatékonyan hajtsák végre, akkor 
létfontosságú, hogy a közösségi támogatás ezen túlmenően a logisztikai mellékköltségekre is 
kiterjedjen (például a szükséges automaták megvásárlásához), mivel ezeket máskülönben az 
iskolák költségvetésére vagy a diákok családjaira hárítanák át. 

Módosítás 52
Ioannis Gklavakis 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az oktatási 
intézmények diákjainak a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó termékeivel történő 
ellátásához, továbbá támogatást nyújthat 
egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez.

1. A Bizottság által meghatározandó 
feltételek mellett a Közösség a 2009/10-es 
tanévtől támogatást nyújt az alapfokú
oktatási intézmények diákjainak a 
gyümölcs- és zöldségágazat, a 
feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat egyes, a Bizottság által 
meghatározandó termékeivel történő 
ellátásához, továbbá támogatást nyújthat 
egyes logisztikai, elosztási, berendezéssel 
kapcsolatos, kommunikációs, 
nyomonkövetési és értékelési kapcsolódó 
költségekhez és a program hatékony 
végrehajtásához szükséges kísérő 
intézkedésekhez.
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Or. el

Indokolás

A tagállami oktatási rendszerek egyedi sajátosságai miatt a Bizottság által javasolt 6-10 éves 
korcsoport kizárhatja néhány oktatási intézmény diákjait és ezért célszerű, hogy az alapfokú 
oktatási intézmények kerüljenek be a programba. Közösségi támogatásban kell részesíteni 
továbbá a programmal kapcsolatos minden olyan intézkedést, amelyek célja a program 
hatékony végrehajtása, még a kísérleti szakaszban is.

Módosítás 53
María Isabel Salinas García 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – 4 a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A programban szereplő termékeknek a 
legmagasabb normáknak kell 
megfelelniük, valamint előnyben kell 
részesíteni az idényjellegű és helyben vagy 
– amennyiben lehetséges – a Közösségen 
belül termesztett termékeket. A 
fenntartható termékeknek elsőbbséget kell 
biztosítani.

Or. es

Módosítás 54
Constantin Dumitriu 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A gyümölcs- és zöldségágazat, a 
feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat diákok részére 
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felkínálandó termékeit a tagállamok 
választják ki a Bizottság ajánlása alapján 
és figyelembe véve a hagyományos és a 
Közösségben termelt gyümölcsök 
népszerűsítésének szükségességét.

Or. ro

Indokolás

A Bizottság integráló szerepet tölt be és európai szintű ajánlásokat tehet. A döntési hatáskör 
azonban a tagállamoké. Ezen túlmenően ez a program felkínálja a hagyományos gyümölcsök 
és a közösségi termelők támogatásának lehetőségét egy olyan időben, amikor a harmadik 
országokból érkező behozatalok miatt szükségessé válhatnak a program végrehajtására 
irányuló megnövekedett pénzügyi erőfeszítések.

Módosítás 55
Elisabeth Jeggle 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A programban részt venni kívánó 
tagállamoknak előzetes nemzeti stratégiát 
kell kidolgozniuk – nemzeti vagy 
regionális szinten – a program 
végrehajtására. Rendelkezniük kell a 
program eredményessé tételéhez szükséges 
kísérő intézkedésekről is.

2. A programban részt venni kívánó 
tagállamoknak előzetes nemzeti stratégiát 
kell kidolgozniuk – nemzeti vagy 
regionális szinten – a program 
végrehajtására. A stratégia megállapítja a 
célcsoportot, a program időtartamát, az 
érintett termékeket, a szétosztás 
gyakoriságát, valamint a program 
eredményessé tétele érdekében szükséges 
kísérő intézkedéseket. A tagállam a 
programhoz való nemzeti pénzügyi 
hozzájárulással kapcsolatos felelősséget 
magánszektorbeli harmadik személyekre 
is átruházhatja.

Or. de
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Indokolás

A tagállamoknak jogosultnak kell lenniük annak eldöntésére, hogy miként biztosítják a 
finanszírozás nem európai közösségi részét. Ezt kimondva, más harmadik személyek, valamint 
szülők – beleértve, mondjuk, a vállalkozói közösséget is – számára is lehetővé kell tenni, hogy 
a nemzeti részfinanszírozáshoz hozzájáruljanak.

Módosítás 56
Ilda Figueiredo 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103g cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A programban részt venni kívánó 
tagállamoknak előzetes nemzeti stratégiát 
kell kidolgozniuk – nemzeti vagy 
regionális szinten – a program 
végrehajtására. Rendelkezniük kell a 
program eredményessé tételéhez szükséges 
kísérő intézkedésekről is.

2. A programban részt venni kívánó 
tagállamoknak előzetes nemzeti stratégiát 
kell kidolgozniuk – nemzeti vagy 
regionális szinten – a program 
végrehajtására, figyelembe véve azokat a 
talaj- és éghajlati feltételeket, amelyek 
mellett a gyümölcsöt és zöldséget termelik. 
Ezzel kapcsolatban az érintett termékekre 
közösségi preferenciát kell alkalmazni. A 
tagállamoknak rendelkezniük kell a 
program eredményessé tételéhez szükséges 
kísérő intézkedésekről is, elsőbbséget 
biztosítva az óvodásoknak és az alapfokú 
iskolákban tanuló diákoknak, akik részére 
naponta kell ingyenesen gyümölcsöt 
osztani. 

Or. pt

Indokolás

A programhoz minden iskolásnak ugyanúgy hozzá kell tudnia férni, függetlenül életkoruktól 
vagy családjaik társadalmi és gazdasági körülményeiktől. A programnak továbbá – a 
közösségi preferencia garantálása mellett – figyelembe kell vennie azokat a talaj- és éghajlati 
feltételeket, amelyek mellett a gyümölcsöt és zöldséget termelik.
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Módosítás 57
Constantin Dumitriu 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A programban részt venni kívánó 
tagállamoknak előzetes nemzeti stratégiát 
kell kidolgozniuk – nemzeti vagy 
regionális szinten – a program 
végrehajtására. Rendelkezniük kell a 
program eredményessé tételéhez szükséges 
kísérő intézkedésekről is.

(2) A programban részt venni kívánó 
tagállamoknak előzetes nemzeti stratégiát 
kell kidolgozniuk – nemzeti vagy 
regionális szinten – a program 
végrehajtására. Rendelkezniük kell a 
végrehajtáshoz szükséges közösségi és 
nemzeti pénzügyi forrásokról és el kell 
végezniük a program eredményessé 
tételéhez szükséges kísérő intézkedéseket.

Or. ro

Indokolás

A tagállamoknak kiindulópontot kell adniuk a Bizottság számára a pénzügyi források 
elosztása tekintetében, valamint biztosítaniuk kell a programhoz szükséges társfinanszírozást. 

Módosítás 58
María Isabel Salinas García 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – 4 a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A programban részt venni kívánó 
tagállamoknak előzetes nemzeti stratégiát 
kell kidolgozniuk – nemzeti vagy 
regionális szinten – a program 
végrehajtására. Rendelkezniük kell a 
program eredményessé tételéhez szükséges 
kísérő intézkedésekről is.

2. A programban részt venni kívánó 
tagállamoknak előzetes nemzeti stratégiát 
kell kidolgozniuk – nemzeti vagy 
regionális szinten – a program 
végrehajtására. Rendelkezniük kell a 
program eredményessé tételéhez szükséges 
kísérő intézkedésekről is.

E stratégia keretében a tagállamok többek 
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között a következőket határozzák meg:
- a szétosztandó termékek, figyelembe véve 
az idényjelleget és a helyi termékeket;
- a jogosult iskolások korcsoportjai;
- a programban részt vevő iskolák.

Or. es

Módosítás 59
Esther De Lange 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A programban részt venni kívánó 
tagállamoknak előzetes nemzeti stratégiát 
kell kidolgozniuk – nemzeti vagy 
regionális szinten – a program 
végrehajtására. Rendelkezniük kell a 
program eredményessé tételéhez szükséges 
kísérő intézkedésekről is.

2. A programban részt venni kívánó 
tagállamoknak előzetes nemzeti stratégiát 
kell kidolgozniuk – nemzeti vagy 
regionális szinten – a program 
végrehajtására. Rendelkezniük kell a 
program eredményessé tételéhez szükséges 
kísérő intézkedésekről is. Az iskolatej-
programhoz hasonlóan a tagállamok 
előírhatják, hogy a szülők fizessék meg a 
programmal kapcsolatos nemzeti 
társfinanszírozási részt. A tagállamok 
ösztönözhetik az egészségbiztosítókat és a 
helyi hatóságokat, hogy járuljanak hozzá 
a nemzeti társfinanszírozási részhez.

Or. nl
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Módosítás 60
Béla Glattfelder 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A programban részt venni kívánó 
tagállamoknak előzetes nemzeti stratégiát 
kell kidolgozniuk – nemzeti vagy 
regionális szinten – a program 
végrehajtására. Rendelkezniük kell a 
program eredményessé tételéhez szükséges 
kísérő intézkedésekről is.

2. A programban részt venni kívánó 
tagállamoknak előzetes nemzeti stratégiát 
kell kidolgozniuk – nemzeti vagy 
regionális szinten – a program 
végrehajtására. Rendelkezniük kell a 
program eredményessé tételéhez szükséges 
kísérő intézkedésekről is. A tagállamok –
objektív kritériumokkal összhangban –
előnyben részesítik a helyben termelt, 
hagyományos gyümölcsöt és zöldséget, 
valamint a program végrehajtása során 
támogatják a kisebb mezőgazdasági 
üzemeket.

Or. en

Indokolás

A gyümölcs és zöldség esetében a fogyasztók ízlése igen eltérő a tagállamokban.

A módosítás összhangban van a Szerződés 33. cikkben megállapított célkitűzésekkel. A piacok 
stabilizálása érdekében a legsérülékenyebb termelőket kell támogatni.

Módosítás 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A programban részt venni kívánó 2. A programban részt venni kívánó 
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tagállamoknak előzetes nemzeti stratégiát 
kell kidolgozniuk – nemzeti vagy 
regionális szinten – a program 
végrehajtására. Rendelkezniük kell a 
program eredményessé tételéhez szükséges 
kísérő intézkedésekről is.

tagállamoknak előzetes nemzeti stratégiát 
kell kidolgozniuk – nemzeti vagy 
regionális szinten – a program 
végrehajtására. Rendelkezniük kell a 
program eredményessé tételéhez szükséges 
kísérő intézkedésekről is. A kísérő 
intézkedések között szerepel a diákok 
életkorának megfelelő egészségügyi és 
táplálkozási tanácsadás, a gyümölcs 
egészségre gyakorolt kedvező hatásaival 
kapcsolatos tájékoztatás, valamint a 
biogazdálkodás egyedi jellemzőivel 
kapcsolatos tájékoztatás.

Or. en

Módosítás 62
Ioannis Gklavakis 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 3 a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tanévenként nem haladhatja meg a 90
millió EUR összeget,

a) tanévenként nem haladhatja meg a 180
millió EUR összeget,

Or. el

Indokolás

A heti egyszeri gyümölcsfogyasztás nem elegendő sem a gyermekek körében tapasztalható 
elhízás kezeléséhez, sem a gyermekek étkezési szokásainak javításához. Különösen a program 
elején a tagállamok részére jelentős finanszírozást kell biztosítani, hogy hatékonyan hajtsák 
végre a programot, az abban részt vevő szervezeteket pedig ösztönözzék annak előnyei. A 
program költségvetését ezért kétszeresére kell növelni.
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Módosítás 63
Michl Ebner 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tanévenként nem haladhatja meg a 90
millió EUR összeget,

a) tanévenként nem haladhatja meg a 360
millió EUR összeget,

Or. de

Indokolás

A 90 millió eurós pénzügyi határ azt tenné lehetővé, hogy hetente egy napon osszanak 
gyümölcsöt. Táplálkozási szempontból azonban bizonyított tény, hogy a naponta történő 
gyümölcsfogyasztás létfontosságú az egészséges fejlődéshez. Az iskolagyümölcs-programnak 
ezért csak akkor van értelme, ha heti négy napon osztanak gyümölcsöt. A költségvetést ezért 
90 millió EUR-ról 360 millió EUR-ra kell növelni.

Módosítás 64
Béla Glattfelder 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 3 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tanévenként nem haladhatja meg a 90
millió EUR összeget,

a) tanévenként nem haladhatja meg az 500
millió EUR összeget,

Or. en

Indokolás

A magas élelmiszerárak miatt a 2. tétel (mezőgazdasági kiadások) alatt jelentős fel nem 
használt pénzösszegek maradnak meg.
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Módosítás 65
María Isabel Salinas García 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – 4 a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 3 b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nem haladhatja meg a termékellátási 
költségek és az (1) bekezdésben említett 
kapcsolódó költségek 50%-át, illetőleg a 
konvergencia-célkitűzés alapján 
támogatható régiókban e költségek 75%-
át,

b) nem haladhatja meg a termékellátási 
költségeket és az (1) bekezdésben említett 
kapcsolódó költségeket és a kísérő 
intézkedések költségeit, 

Or. es

Módosítás 66
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 3 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

nem haladhatja meg a termékellátási 
költségek és az (1) bekezdésben említett 
kapcsolódó költségek 50%-át, illetőleg a 
konvergencia-célkitűzés alapján 
támogatható régiókban e költségek 75%-át,

nem haladhatja meg a termékellátási 
költségek és az (1) bekezdésben említett 
kapcsolódó költségek 60%-át, illetőleg a 
konvergencia-célkitűzés alapján 
támogatható régiókban e költségek 95%-át,

Or. en

Módosítás 67
María Isabel Salinas García 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – 4 a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 3 c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem terjed ki a termékellátási 
költségeken és az (1) bekezdésben említett 
kapcsolódó költségeken kívüli költségekre, 
és

c) nem terjed ki a termékellátási 
költségeken és az (1) bekezdésben említett 
kapcsolódó költségeken, valamint a 
program hatékonyságának biztosításához 
szükséges kísérő intézkedések költségein
kívüli költségekre, és 

Or. es

Módosítás 68
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont  a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) nem használható fel a meglévő nemzeti 
iskolagyümölcs-programokhoz vagy 
gyümölcsre is kiterjedő egyéb iskolai 
termékosztási programokhoz nyújtott 
jelenlegi finanszírozás kiváltására.

d) nem használható fel a meglévő nemzeti 
iskolagyümölcs-programokhoz vagy 
gyümölcsre is kiterjedő egyéb iskolai 
termékosztási programokhoz nyújtott 
jelenlegi állami finanszírozás kiváltására.

Or. fr

Indokolás

A módosítás mindössze a szöveget teszi egyértelművé azzal a céllal, hogy a d) pont csak az 
állami finanszírozásra vonatkozik, mint ahogyan azt a jelenlegi megfogalmazás sugallhatja. A
d) pont nem érintheti a – például adományok révén történő – magánfinanszírozást.

Módosítás 69
Duarte Freitas 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103g cikk – 5 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A közösségi iskolagyümölcs-program
nem érinti azokat a különálló nemzeti 
iskolagyümölcs-programokat, amelyek 
eleget tesznek a közösségi jog 
rendelkezéseinek.

5. A közösségi friss iskolagyümölcs-
program nem érinti azokat a különálló 
nemzeti iskolagyümölcs-programokat, 
amelyek eleget tesznek a közösségi jog 
rendelkezéseinek.

Or. pt

Indokolás

A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek tápértéke alacsonyabb és azokat ki kell zárni e 
rendeletből. Az európai gyermekek egészségesebb táplálkozása elérésének célkitűzésére 
tekintettel csak a friss gyümölcs és zöldség ingyenes osztását szabad támogatni.

Módosítás 70
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont  a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103ga cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A közösségi iskolagyümölcs-program 
nem érinti azokat a különálló nemzeti 
iskolagyümölcs-programokat, amelyek 
eleget tesznek a közösségi jog 
rendelkezéseinek.

5. A közösségi iskolagyümölcs-program 
nem érinti azokat a különálló nemzeti 
iskolagyümölcs-programokat, amelyek 
eleget tesznek a közösségi jog 
rendelkezéseinek. A kisszámú oktatási 
intézményben korlátozott időtartam alatt 
kísérleti alapon lefolytatott kísérleti 
projektek nem minősülnek a (3) bekezdés 
d) pontjában említett nemzeti 
programoknak.

Or. fr

Indokolás

Az elgondolás a „meglévő nemzeti program” fogalmának egyértelművé tétele, hogy lehetővé 
váljon az addicionalitás elvének könnyebb megvalósítása. A 2008-as iskolai év elejétől kezdve 
Franciaország egy kísérleti gyümölcsosztási programot működtet az iskolák egy igen 
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korlátozott számában; ami a finanszírozást illeti, 50%-ot állami pénzeszközökből (helyi és 
regionális hatóságok), 50%-ot pedig magánfinanszírozásból (egyéb források között a 
megelőzéssel foglalkozó testületek és egészségbiztosítási intézmények) biztosítanak. 

Módosítás 71
Duarte Freitas 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – a alpont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – IV a szakasz – II a alszakasz – 103g cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A Közösség ezenkívül – az 
1290/2005/EK rendelet 5. cikke alapján –
finanszírozhat az iskolagyümölcs-
programhoz kapcsolódó tájékoztatási, 
nyomon követési és értékelési 
intézkedéseket, beleértve a program iránti 
tudatosság növelését és a kapcsolódó 
hálózatba szervezési intézkedéseket is.";

6. A Közösség ezenkívül – az 
1290/2005/EK rendelet 5. cikke alapján –
finanszírozhat a friss iskolagyümölcs-
programhoz kapcsolódó tájékoztatási, 
nyomon követési és értékelési 
intézkedéseket, beleértve a program iránti 
tudatosság növelését és a kapcsolódó 
hálózatba szervezési intézkedéseket is.";

Or. pt

Indokolás

A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek tápértéke alacsonyabb és azokat ki kell zárni e 
rendeletből. Az európai gyermekek egészségesebb táplálkozása elérésének célkitűzésére 
tekintettel csak a friss gyümölcs és zöldség ingyenes osztását szabad támogatni.

Módosítás 72
Esther De Lange 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont
1234/2007/EK rendelet
184 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) 2012. augusztus 31. előtt az Európai 
Parlament és a Tanács részére a 103ga. 
cikkben előírt iskolagyümölcs-program 

(6) 2012. augusztus 31. előtt az Európai 
Parlament és a Tanács részére a 103ga. 
cikkben előírt iskolagyümölcs-program 
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alkalmazásáról, szükség esetén a megfelelő 
javaslatok csatolásával. A jelentésben 
különösen ki kell térni arra, hogy a 
program mennyiben járult hozzá egy jól 
működő iskolagyümölcs-program 
létrejöttéhez a tagállamokban, és hogy a 
program milyen hatással volt a gyermekek 
étkezési szokásainak javulását illetően.

alkalmazásáról, szükség esetén a megfelelő 
javaslatok csatolásával. A jelentésben 
különösen ki kell térni a következőre
– a program mennyiben járult hozzá egy jól 
működő iskolagyümölcs-program 
létrejöttéhez a tagállamokban, és hogy a 
program milyen hatással volt a gyermekek 
étkezési szokásainak javulását illetően;

- mennyiben befolyásolta a program 
hatókörét és hatékonyságát a szülői 
hozzájárulás révén történő nemzeti 
társfinanszírozás melletti döntés; 
- a nemzeti kísérő intézkedések 
relevanciája és hatása, különösen az 
iskolagyümölcs-program és az egészséges 
táplálkozásra vonatkozó, kísérő 
tájékoztatás nemzeti tantervbe való 
beépítésének módja;

Or. nl
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