
AM\738252PL.doc PE411.926v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2008/0146(CNS)

17.9.2008

POPRAWKI
8 - 72

Projekt sprawozdania
Niels Busk
(PE409.729v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego 
rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej i (WE) nr 1234/2007 ustanawiającego wspólną organizację rynków 
rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w celu 
ustanowienia programu „owoce w szkole”

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
(COM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS))



PE411.926v01-00 2/46 AM\738252PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\738252PL.doc 3/46 PE411.926v01-00

PL

Poprawka 8
Elisabeth Jeggle 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Cele WPR określone w art. 33 Traktatu 
obejmują stabilizację rynków, zapewnienie 
dostępności dostaw i zagwarantowanie 
konsumentom dostaw w rozsądnych 
cenach. Zapewnienie pomocy Wspólnoty 
w ramach programu „owoce w szkole” 
polegającego na dostarczaniu owoców, 
warzyw i bananów uczniom w placówkach 
oświatowych przyczyni się do realizacji 
tych celów. Ponadto program powinien 
zachęcić młodych konsumentów do 
spożywania owoców i warzyw, a co za tym 
idzie zwiększyć ich konsumpcję w 
przyszłości wspierając w ten sposób 
generowanie dochodów w rolnictwie, co 
jest również celem WPR. Dodatkowo na 
mocy art. 35 lit. b) Traktatu w ramach 
wspólnej polityki rolnej mogą być 
przewidziane wspólne działania, takie jak 
program „owoce w szkole”, na rzecz 
zwiększania poziomu konsumpcji 
niektórych produktów.

(2) Cele WPR określone w art. 33 Traktatu 
obejmują stabilizację rynków, zapewnienie 
dostępności dostaw i zagwarantowanie 
konsumentom dostaw w rozsądnych 
cenach. Zapewnienie pomocy Wspólnoty 
w ramach programu „owoce w szkole” 
polegającego na dostarczaniu owoców, 
warzyw i bananów uczniom w placówkach 
oświatowych przyczyni się do realizacji 
tych celów. Przy definiowaniu grupy 
docelowej państwa członkowskie powinny 
w ramach zasady pomocniczości 
dysponować wystarczającą swobodą, aby 
odpowiednio do swoich potrzeb móc 
udostępniać owoce w szkole możliwie 
najszerszemu kręgowi odbiorców. Ponadto 
program powinien zachęcić młodych 
konsumentów do spożywania owoców i 
warzyw, a co za tym idzie zwiększyć ich 
konsumpcję w przyszłości wspierając w 
ten sposób generowanie dochodów w 
rolnictwie, co jest również celem WPR.
Dodatkowo na mocy art. 35 lit. b) Traktatu 
w ramach wspólnej polityki rolnej mogą 
być przewidziane wspólne działania, takie 
jak program „owoce w szkole”, na rzecz 
zwiększania poziomu konsumpcji 
niektórych produktów.

Or. de

Uzasadnienie

Decyzję o ewentualnym ograniczeniu wieku uczniów otrzymujących owoce należy w każdym 
przyadku pozostawić państwom członkowskim. 
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Poprawka 9
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Cele WPR określone w art. 33 Traktatu 
obejmują stabilizację rynków, zapewnienie 
dostępności dostaw i zagwarantowanie 
konsumentom dostaw w rozsądnych 
cenach. Zapewnienie pomocy Wspólnoty 
w ramach programu „owoce w szkole” 
polegającego na dostarczaniu owoców, 
warzyw i bananów uczniom w placówkach 
oświatowych przyczyni się do realizacji 
tych celów. Ponadto program powinien 
zachęcić młodych konsumentów do 
spożywania owoców i warzyw, a co za tym 
idzie zwiększyć ich konsumpcję w 
przyszłości wspierając w ten sposób 
generowanie dochodów w rolnictwie, co 
jest również celem WPR. Dodatkowo na 
mocy art. 35 lit. b) Traktatu w ramach 
wspólnej polityki rolnej mogą być 
przewidziane wspólne działania, takie jak 
program „owoce w szkole”, na rzecz 
zwiększania poziomu konsumpcji 
niektórych produktów.

(2) Cele WPR określone w art. 33 Traktatu 
obejmują stabilizację rynków, zapewnienie 
dostępności dostaw i zagwarantowanie 
konsumentom dostaw w rozsądnych 
cenach. Zapewnienie pomocy Wspólnoty 
w ramach programu „owoce w szkole” 
polegającego na dostarczaniu owoców, 
warzyw i bananów, które powinny być 
możliwie najświeższe, sezonowe i dostępne 
po niskich kosztach, uczniom w 
placówkach oświatowych przyczyni się do 
realizacji tych celów. Ponadto program 
powinien zachęcić młodych konsumentów 
do spożywania owoców i warzyw, a co za 
tym idzie zwiększyć ich konsumpcję w 
przyszłości wspierając w ten sposób 
generowanie dochodów w rolnictwie, co 
jest również celem WPR. Dodatkowo na 
mocy art. 35 lit. b) Traktatu w ramach 
wspólnej polityki rolnej mogą być 
przewidziane wspólne działania, takie jak 
program „owoce w szkole”, na rzecz 
zwiększania poziomu konsumpcji 
niektórych produktów.

Or. it

Poprawka 10
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Cele WPR określone w art. 33 Traktatu 
obejmują stabilizację rynków, zapewnienie 

(2) Cele WPR określone w art. 33 Traktatu 
obejmują stabilizację rynków, zapewnienie 
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dostępności dostaw i zagwarantowanie 
konsumentom dostaw w rozsądnych 
cenach. Zapewnienie pomocy Wspólnoty 
w ramach programu „owoce w szkole” 
polegającego na dostarczaniu owoców, 
warzyw i bananów uczniom w placówkach 
oświatowych przyczyni się do realizacji 
tych celów. Ponadto program powinien 
zachęcić młodych konsumentów do 
spożywania owoców i warzyw, a co za tym 
idzie zwiększyć ich konsumpcję w 
przyszłości wspierając w ten sposób 
generowanie dochodów w rolnictwie, co 
jest również celem WPR. Dodatkowo na 
mocy art. 35 lit. b) Traktatu w ramach 
wspólnej polityki rolnej mogą być 
przewidziane wspólne działania, takie jak 
program „owoce w szkole”, na rzecz 
zwiększania poziomu konsumpcji 
niektórych produktów.

dostępności dostaw i zagwarantowanie 
konsumentom dostaw w rozsądnych 
cenach. Zapewnienie pomocy Wspólnoty 
w ramach programu „owoce w szkole” 
polegającego na dostarczaniu owoców, 
warzyw i bananów uczniom w placówkach 
oświatowych przyczyni się do realizacji 
tych celów. Ponadto program powinien 
zachęcić młodych konsumentów do 
spożywania owoców i warzyw, a co za tym 
idzie zwiększyć ich konsumpcję w 
przyszłości i poprzez zaangażowanie 
uczniów, rodziców i nauczycieli 
spowodować efekt mnożnikowy,
wspierając w ten sposób generowanie 
dochodów w rolnictwie, co jest również 
celem WPR. Dodatkowo na mocy art. 35 
lit. b) Traktatu w ramach wspólnej polityki 
rolnej mogą być przewidziane wspólne 
działania, takie jak program „owoce w 
szkole”, na rzecz zwiększania poziomu 
konsumpcji niektórych produktów.

Or. es

Poprawka 11
Willem Schuth 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Cele WPR określone w art. 33 Traktatu 
obejmują stabilizację rynków, zapewnienie 
dostępności dostaw i zagwarantowanie 
konsumentom dostaw w rozsądnych 
cenach. Zapewnienie pomocy Wspólnoty 
w ramach programu „owoce w szkole” 
polegającego na dostarczaniu owoców, 
warzyw i bananów uczniom w placówkach 
oświatowych przyczyni się do realizacji 
tych celów. Ponadto program powinien 
zachęcić młodych konsumentów do 
spożywania owoców i warzyw, a co za tym 
idzie zwiększyć ich konsumpcję w 

(2) Cele WPR określone w art. 33 Traktatu 
obejmują stabilizację rynków, zapewnienie 
dostępności dostaw i zagwarantowanie 
konsumentom dostaw w rozsądnych 
cenach. Zapewnienie pomocy Wspólnoty 
w ramach programu „owoce w szkole” 
polegającego na dostarczaniu owoców, 
warzyw i bananów uczniom w placówkach 
oświatowych przyczyni się do realizacji 
tych celów. Ponadto program powinien 
zachęcić młodych konsumentów do 
spożywania owoców i warzyw, a co za tym 
idzie zwiększyć ich konsumpcję w 
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przyszłości wspierając w ten sposób 
generowanie dochodów w rolnictwie, co 
jest również celem WPR. Dodatkowo na 
mocy art. 35 lit. b) Traktatu w ramach 
wspólnej polityki rolnej mogą być 
przewidziane wspólne działania, takie jak 
program „owoce w szkole”, na rzecz 
zwiększania poziomu konsumpcji 
niektórych produktów.

przyszłości wspierając w ten sposób 
generowanie dochodów w rolnictwie, co 
jest również celem WPR. Dodatkowo na 
mocy art. 35 lit. b) Traktatu w ramach 
wspólnej polityki rolnej mogą być 
przewidziane wspólne działania, które 
powinny zawierać dodatkowe treści 
związane z edukacją w dziedzinie zdrowia 
i żywienia, takie jak program „owoce w 
szkole”, na rzecz zwiększania poziomu 
konsumpcji niektórych produktów.

Or. de

Uzasadnienie

W ramach dostaw produktów należy informować uczniów również np. o metodach 
przygotowania tych produktów, aby zwiększyć ich akceptację i osiągnąć długofalowy efekt 
wychowawczy.  

Poprawka 12
Maria Petre 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Cele WPR określone w art. 33 Traktatu 
obejmują stabilizację rynków, zapewnienie 
dostępności dostaw i zagwarantowanie 
konsumentom dostaw w rozsądnych 
cenach. Zapewnienie pomocy Wspólnoty 
w ramach programu „owoce w szkole” 
polegającego na dostarczaniu owoców, 
warzyw i bananów uczniom w placówkach 
oświatowych przyczyni się do realizacji 
tych celów. Ponadto program powinien 
zachęcić młodych konsumentów do 
spożywania owoców i warzyw, a co za tym 
idzie zwiększyć ich konsumpcję w 
przyszłości wspierając w ten sposób 
generowanie dochodów w rolnictwie, co 
jest również celem WPR. Dodatkowo na 
mocy art. 35 lit. b) Traktatu w ramach 

(2) Cele WPR określone w art. 33 Traktatu 
obejmują stabilizację rynków, zapewnienie 
dostępności dostaw i zagwarantowanie 
konsumentom dostaw w rozsądnych 
cenach. Zapewnienie pomocy Wspólnoty 
w ramach programu „owoce w szkole” 
polegającego na dostarczaniu owoców i 
produktów owocowych uczniom w 
placówkach oświatowych przyczyni się do 
realizacji tych celów. Ponadto program 
powinien zachęcić młodych konsumentów 
do spożywania owoców i warzyw, a co za 
tym idzie zwiększyć ich konsumpcję w 
przyszłości wspierając w ten sposób 
generowanie dochodów w rolnictwie, co 
jest również celem WPR. Dodatkowo na 
mocy art. 35 lit. b) Traktatu w ramach 
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wspólnej polityki rolnej mogą być 
przewidziane wspólne działania, takie jak 
program „owoce w szkole”, na rzecz 
zwiększania poziomu konsumpcji 
niektórych produktów.

wspólnej polityki rolnej mogą być 
przewidziane wspólne działania, takie jak 
program „owoce w szkole”, na rzecz 
zwiększania poziomu konsumpcji 
niektórych produktów oraz promowania i 
stymulowania produkcji regionalnej, w 
tym produktów z obszarów górskich.

Or. ro

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Cele WPR określone w art. 33 Traktatu 
obejmują stabilizację rynków, zapewnienie 
dostępności dostaw i zagwarantowanie 
konsumentom dostaw w rozsądnych 
cenach. Zapewnienie pomocy Wspólnoty 
w ramach programu „owoce w szkole” 
polegającego na dostarczaniu owoców, 
warzyw i bananów uczniom w placówkach 
oświatowych przyczyni się do realizacji 
tych celów. Ponadto program powinien 
zachęcić młodych konsumentów do 
spożywania owoców i warzyw, a co za tym 
idzie zwiększyć ich konsumpcję w 
przyszłości wspierając w ten sposób 
generowanie dochodów w rolnictwie, co 
jest również celem WPR. Dodatkowo na 
mocy art. 35 lit. b) Traktatu w ramach 
wspólnej polityki rolnej mogą być 
przewidziane wspólne działania, takie jak 
program „owoce w szkole”, na rzecz 
zwiększania poziomu konsumpcji 
niektórych produktów.

(2) Cele WPR określone w art. 33 Traktatu 
obejmują stabilizację rynków, zapewnienie 
dostępności dostaw i zagwarantowanie 
konsumentom dostaw w rozsądnych 
cenach. Zapewnienie pomocy Wspólnoty 
w ramach programu „owoce w szkole” 
polegającego na dostarczaniu owoców, 
warzyw i bananów pochodzących ze 
Wspólnoty uczniom w placówkach 
oświatowych przyczyni się do realizacji 
tych celów. Ponadto program powinien 
zachęcić młodych konsumentów do 
spożywania owoców i warzyw, a co za tym 
idzie zwiększyć ich konsumpcję w 
przyszłości wspierając w ten sposób 
generowanie dochodów w rolnictwie, co 
jest również celem WPR. Dodatkowo na 
mocy art. 35 lit. b) Traktatu w ramach 
wspólnej polityki rolnej mogą być 
przewidziane wspólne działania, takie jak 
program „owoce w szkole”, na rzecz 
zwiększania poziomu konsumpcji 
niektórych produktów.

Or. it
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Uzasadnienie

Podstawą prawną przepisu jest art. 33 Traktatu WE, w którym wymienione są cele wspólnej 
polityki rolnej, a jednym z nich jest, zgodnie z punktem preambuły, o którym mowa, 
zwiększenie dochodów producentów zajmujących się rolnictwem.

Poprawka 14
Ilda Figueiredo 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Cele WPR określone w art. 33 Traktatu 
obejmują stabilizację rynków, zapewnienie 
dostępności dostaw i zagwarantowanie 
konsumentom dostaw w rozsądnych 
cenach. Zapewnienie pomocy Wspólnoty 
w ramach programu „owoce w szkole” 
polegającego na dostarczaniu owoców, 
warzyw i bananów uczniom w placówkach 
oświatowych przyczyni się do realizacji 
tych celów. Ponadto program powinien 
zachęcić młodych konsumentów do 
spożywania owoców i warzyw, a co za tym 
idzie zwiększyć ich konsumpcję w 
przyszłości wspierając w ten sposób 
generowanie dochodów w rolnictwie, co 
jest również celem WPR. Dodatkowo na 
mocy art. 35 lit. b) Traktatu w ramach 
wspólnej polityki rolnej mogą być 
przewidziane wspólne działania, takie jak 
program „owoce w szkole”, na rzecz 
zwiększania poziomu konsumpcji 
niektórych produktów.

(2) Cele WPR określone w art. 33 Traktatu 
obejmują stabilizację rynków, zapewnienie 
dostępności dostaw i zagwarantowanie 
konsumentom dostaw w rozsądnych 
cenach. Zapewnienie pomocy Wspólnoty 
w ramach programu „owoce w szkole” 
polegającego na dostarczaniu owoców, 
warzyw i bananów uczniom w placówkach 
oświatowych przyczyni się do realizacji 
tych celów. Ponadto program powinien 
zachęcić młodych konsumentów do 
spożywania owoców i warzyw, a co za tym 
idzie mieć bardzo pozytywny wpływ na 
zdrowie publiczne i pomóc w zwalczaniu 
ubóstwa wśród dzieci, zwiększając
konsumpcję owoców i warzyw w 
przyszłości i wspierając w ten sposób 
generowanie dochodów w rolnictwie, co 
jest również celem WPR. Dodatkowo na 
mocy art. 35 lit. b) Traktatu w ramach 
wspólnej polityki rolnej mogą być 
przewidziane wspólne działania, takie jak 
program „owoce w szkole”, na rzecz 
zwiększania poziomu konsumpcji 
niektórych produktów.

Or. pt

Uzasadnienie

Codzienne dostarczanie owoców w szkołach przyczyni się także do podniesienia norm 
żywieniowych wśród dzieci z rodzin niemogących zaoferować dzieciom odpowiedniego 
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żywienia i posiadających niższe dochody. 

Poprawka 15
Michl Ebner

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Cele WPR określone w art. 33 Traktatu 
obejmują stabilizację rynków, zapewnienie 
dostępności dostaw i zagwarantowanie 
konsumentom dostaw w rozsądnych 
cenach. Zapewnienie pomocy Wspólnoty 
w ramach programu „owoce w szkole” 
polegającego na dostarczaniu owoców, 
warzyw i bananów uczniom w placówkach 
oświatowych przyczyni się do realizacji 
tych celów. Ponadto program powinien 
zachęcić młodych konsumentów do 
spożywania owoców i warzyw, a co za tym 
idzie zwiększyć ich konsumpcję w 
przyszłości wspierając w ten sposób 
generowanie dochodów w rolnictwie, co 
jest również celem WPR. Dodatkowo na 
mocy art. 35 lit. b) Traktatu w ramach 
wspólnej polityki rolnej mogą być 
przewidziane wspólne działania, takie jak 
program „owoce w szkole”, na rzecz 
zwiększania poziomu konsumpcji 
niektórych produktów.

(2) Cele WPR określone w art. 33 Traktatu 
obejmują stabilizację rynków, zapewnienie 
dostępności dostaw i zagwarantowanie 
konsumentom dostaw w rozsądnych 
cenach. Zapewnienie pomocy Wspólnoty 
w ramach programu „owoce w szkole” 
polegającego na dostarczaniu owoców, 
warzyw i bananów pochodzących ze 
Wspólnoty uczniom w placówkach 
oświatowych przyczyni się do realizacji 
tych celów. Ponadto program powinien 
zachęcić młodych konsumentów do 
spożywania owoców i warzyw, a co za tym 
idzie zwiększyć ich konsumpcję w 
przyszłości wspierając w ten sposób 
generowanie dochodów w rolnictwie, co 
jest również celem WPR. Dodatkowo na 
mocy art. 35 lit. b) Traktatu w ramach 
wspólnej polityki rolnej mogą być 
przewidziane wspólne działania, takie jak 
program „owoce w szkole”, na rzecz 
zwiększania poziomu konsumpcji 
niektórych produktów.

Or. it
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Poprawka 16
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Program ten na rzecz spożywania 
owoców w szkołach powinien zostać jasno 
zidentyfikowany jako inicjatywa Unii 
Europejskiej mająca na celu walkę 
z otyłością i zachęcenie młodych ludzi do 
jedzenia owoców. Poprzez odpowiednie 
projekty edukacyjne program ten 
powinien ponadto uwrażliwić dzieci na 
różnice między porami roku. W tym celu 
władze szkolne winny przede wszystkim 
zapewnić dostarczanie owoców 
sezonowych, podkreślając różnorodność 
owoców, tak aby dzieci mogły odkrywać 
ich smaki.

Or. fr

Poprawka 17
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W ramach planu działania na rzecz 
produktów organicznych proponuje się 
uruchomienie wieloletniej kampanii 
informacyjno-promocyjnej na terenie 
całej UE, która w ciągu kilku lat ma 
dotrzeć do szkół z informacjami na temat 
organicznego rolnictwa oraz zwiększyć 
świadomość konsumentów i uznanie 
wartości organicznych produktów, w tym 
rozpoznawalność logo UE. Program 
„owoce w szkole” powinien wspierać te 
cele, w szczególności w odniesieniu do 
organicznych owoców, a środki 
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towarzyszące powinny obejmować 
dostarczanie informacji na temat 
rolnictwa organicznego. 

Or. en

Poprawka 18
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy zatem przyznać pomoc 
Wspólnoty na współfinansowanie dostaw 
uczniom w placówkach oświatowych 
pewnych zdrowych produktów sektorów 
owoców i warzyw, przetworzonych 
owoców i warzyw oraz bananów, a także
na związane z tym koszty logistyki, 
dystrybucji, sprzętu, komunikacji, 
monitorowania i oceny. Komisja powinna 
określić warunki programu. 

(6) Należy zatem przyznać pomoc 
Wspólnoty na finansowanie dostaw 
uczniom w placówkach oświatowych 
pewnych zdrowych produktów sektorów 
owoców i warzyw, przetworzonych 
owoców i warzyw oraz bananów;  na 
związane z tym koszty logistyki, 
dystrybucji, sprzętu, komunikacji, 
monitorowania i oceny; a także na środki 
towarzyszące konieczne, aby program był 
skuteczny. Komisja powinna określić 
warunki programu. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na wymogi jakościowe i 
zrównoważony charakter produktów 
objętych programem. Muszą one spełniać 
bardzo restrykcyjne kryteria; preferuje się 
produkty świeże i wytwarzane lokalnie lub 
w miarę możliwości pochodzenia 
wspólnotowego. 

Or. es
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Poprawka 19
Maria Petre 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy zatem przyznać pomoc 
Wspólnoty na współfinansowanie dostaw 
uczniom w placówkach oświatowych 
pewnych zdrowych produktów sektorów 
owoców i warzyw, przetworzonych 
owoców i warzyw oraz bananów, a także 
na związane z tym koszty logistyki, 
dystrybucji, sprzętu, komunikacji, 
monitorowania i oceny. Komisja powinna 
określić warunki programu.

(6) Należy zatem przyznać pomoc 
Wspólnoty na współfinansowanie dostaw 
uczniom w placówkach oświatowych 
pewnych zdrowych produktów sektorów 
produktów owocowych i produktów z 
owoców przetworzonych, a także na 
związane z tym koszty logistyki, 
dystrybucji, sprzętu, komunikacji, 
monitorowania i oceny. Komisja powinna 
określić warunki programu.

Or. ro

Poprawka 20
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy zatem przyznać pomoc 
Wspólnoty na współfinansowanie dostaw 
uczniom w placówkach oświatowych 
pewnych zdrowych produktów sektorów 
owoców i warzyw, przetworzonych 
owoców i warzyw oraz bananów, a także na 
związane z tym koszty logistyki, 
dystrybucji, sprzętu, komunikacji, 
monitorowania i oceny. Komisja powinna 
określić warunki programu.

(6) Należy zatem przyznać pomoc 
Wspólnoty na współfinansowanie dostaw
uczniom w placówkach oświatowych 
pewnych zdrowych produktów sektorów 
owoców i warzyw oraz bananów, a także 
na związane z tym koszty logistyki, 
dystrybucji, sprzętu, komunikacji, 
monitorowania i oceny. Komisja powinna 
określić warunki programu.

Or. en
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Poprawka 21
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy zatem przyznać pomoc 
Wspólnoty na współfinansowanie dostaw 
uczniom w placówkach oświatowych 
pewnych zdrowych produktów sektorów 
owoców i warzyw, przetworzonych 
owoców i warzyw oraz bananów, a także 
na związane z tym koszty logistyki, 
dystrybucji, sprzętu, komunikacji, 
monitorowania i oceny. Komisja powinna 
określić warunki programu.

(6) Należy zatem przyznać pomoc 
Wspólnoty na współfinansowanie dostaw 
uczniom w placówkach oświatowych 
pewnych zdrowych produktów sektorów 
świeżych owoców i warzyw, a także na 
związane z tym koszty logistyki, 
dystrybucji, sprzętu, komunikacji, 
monitorowania i oceny. Komisja powinna 
określić warunki programu.

Or. pt

Uzasadnienie

Przetworzone owoce i warzywa mają niższą wartość odżywczą i powinny zostać wykluczone z 
niniejszego rozporządzenia. Mając na względzie cel poprawienia nawyków żywnościowych 
europejskich dzieci, należy wspierać jedynie nieodpłatne dostarczanie świeżych owoców i 
warzyw.

Poprawka 22
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt amieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zapewnić właściwe wdrożenie 
programu „owoce w szkole”, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, państwa 
członkowskie, które chcą z niego 
skorzystać powinny najpierw przygotować 
krajową strategię. Powinny również 
zapewnić środki towarzyszące konieczne, 
aby program był skuteczny.

(7) Aby zapewnić właściwe wdrożenie 
programu „owoce w szkole”, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, państwa 
członkowskie, które chcą z niego 
skorzystać powinny najpierw przygotować 
krajową strategię, obejmującą kształcenie 
grup docelowych. Powinny również 
zapewnić środki towarzyszące konieczne, 
aby program był skuteczny. Państwa 
członkowskie mogą włączyć te środki, 
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nadając im edukacyjny charakter, do 
pakietów nauczania w szkołach 
dotyczących zdrowia i żywienia. 

Or. nl

Poprawka 23
Maria Petre 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zapewnić właściwe wdrożenie 
programu „owoce w szkole”, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, państwa 
członkowskie, które chcą z niego 
skorzystać powinny najpierw przygotować 
krajową strategię. Powinny również 
zapewnić środki towarzyszące konieczne, 
aby program był skuteczny.

(7) Aby zapewnić właściwe wdrożenie 
programu „owoce w szkole”, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, państwa 
członkowskie, które chcą z niego 
skorzystać powinny najpierw przygotować 
krajową strategię. Powinny również 
zapewnić edukacyjne i logistyczne środki 
towarzyszące konieczne, aby program był 
skuteczny.

Or. ro

Poprawka 24
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zapewnić właściwe wdrożenie 
programu „owoce w szkole”, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, państwa 
członkowskie, które chcą z niego 
skorzystać powinny najpierw przygotować 
krajową strategię. Powinny również 
zapewnić środki towarzyszące konieczne, 
aby program był skuteczny.

(7) Aby zapewnić właściwe wdrożenie 
programu „świeże owoce w szkole”, na 
poziomie krajowym lub regionalnym, 
państwa członkowskie, które chcą z niego 
skorzystać powinny najpierw przygotować 
krajową strategię. Powinny również 
zapewnić środki towarzyszące konieczne, 
aby program był skuteczny.

Or. pt
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Uzasadnienie

Przetworzone owoce i warzywa mają niższą wartość odżywczą i powinny zostać wykluczone z 
niniejszego rozporządzenia. Mając na względzie cel poprawienia nawyków żywnościowych 
europejskich dzieci, należy wspierać jedynie nieodpłatne dostarczanie świeżych owoców i 
warzyw.

Poprawka 25
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zapewnić właściwe wdrożenie 
programu „owoce w szkole”, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, państwa 
członkowskie, które chcą z niego 
skorzystać powinny najpierw przygotować 
krajową strategię. Powinny również 
zapewnić środki towarzyszące konieczne, 
aby program był skuteczny.

(7) Aby zapewnić właściwe wdrożenie 
programu „owoce w szkole”, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, państwa 
członkowskie, które chcą z niego 
skorzystać powinny najpierw przygotować 
krajową strategię. Powinny również 
zapewnić środki towarzyszące konieczne, 
aby program był skuteczny, a Komisja 
powinna dostarczać wytyczne dotyczące 
wdrażania niniejszego rozporządzenia. 

Or. en

Poprawka 26
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 prambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) Aby zapewnić właściwe wdrożenie 
programu „owoce w szkole”, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, państwa 
członkowskie, które chcą z niego 
skorzystać powinny najpierw przygotować 
krajową strategię. Powinny również 
zapewnić środki towarzyszące konieczne, 
aby program był skuteczny.

7) Aby zapewnić właściwe wdrożenie 
programu „owoce w szkole”, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, państwa 
członkowskie, które chcą z niego 
skorzystać powinny najpierw przygotować 
krajową strategię. Powinny również 
zapewnić środki towarzyszące konieczne, 
aby program był skuteczny. Przy 
wdrażaniu wspomnianego programu 
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propagującego spożycie owoców w 
szkołach należy rozszerzyć w jak 
największym możliwym stopniu 
zastosowanie zasady pomocniczości, 
pozostawiając państwom członkowskim 
znaczną swobodę w opracowywaniu 
strategii. Oprócz sektora rolnictwa należy 
w nie zaangażować organy zajmujące się 
zdrowiem i edukacją.

Or. es

Poprawka 27
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt amieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby nie ograniczać ogólnego wpływu 
podobnych środków krajowych, państwa 
członkowskie powinny również mieć 
prawo do przyznawania dodatkowej 
pomocy krajowej na dostawy produktów i 
powiązane koszty oraz środki 
towarzyszące, a wspólnotowy program 
„owoce w szkole” nie powinien naruszać 
żadnych innych odrębnych krajowych 
programów dostarczania owoców do szkół, 
które są zgodne z prawodawstwem 
wspólnotowym. Jednak, aby zapewnić 
praktyczne skutki programu 
wspólnotowego, nie powinien on 
zastępować obecnego finansowania 
krajowych programów dostarczania 
owoców do szkół lub innych programów 
dystrybucji obejmujących owoce w 
szkołach.

(8) Aby nie ograniczać ogólnego wpływu 
podobnych środków krajowych, państwa 
członkowskie powinny również być 
zachęcane do przyznawania dodatkowej 
pomocy krajowej na dostawy produktów i 
powiązane koszty oraz środki 
towarzyszące, a wspólnotowy program 
„owoce w szkole” nie powinien naruszać 
żadnych innych odrębnych krajowych 
programów dostarczania owoców do szkół, 
które są zgodne z prawodawstwem 
wspólnotowym. Jednak, aby zapewnić 
praktyczne skutki programu 
wspólnotowego, nie może on zastępować 
obecnego krajowego finansowania 
programów dostarczania owoców do szkół 
lub innych programów dystrybucji 
obejmujących owoce w szkołach. 
Finansowanie na szczeblu Wspólnoty 
powinno mieć charakter uzupełniający i 
być zarezerwowane dla nowych 
programów lub na rozbudowę programów 
już istniejących.

Or. nl
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Poprawka 28
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby nie ograniczać ogólnego wpływu 
podobnych środków krajowych, państwa 
członkowskie powinny również mieć 
prawo do przyznawania dodatkowej 
pomocy krajowej na dostawy produktów 
i powiązane koszty oraz środki 
towarzyszące, a wspólnotowy program 
„owoce w szkole” nie powinien naruszać 
żadnych innych odrębnych krajowych 
programów dostarczania owoców do szkół, 
które są zgodne z prawodawstwem 
wspólnotowym. Jednak, aby zapewnić 
praktyczne skutki programu 
wspólnotowego, nie powinien on 
zastępować obecnego finansowania 
krajowych programów dostarczania 
owoców do szkół lub innych programów 
dystrybucji obejmujących owoce 
w szkołach.

(8) Aby nie ograniczać ogólnego wpływu 
podobnych środków krajowych, państwa 
członkowskie powinny również mieć 
prawo do przyznawania dodatkowej 
pomocy krajowej na dostawy produktów 
i powiązane koszty oraz środki 
towarzyszące, a wspólnotowy program 
„owoce w szkole” nie powinien naruszać 
żadnych innych odrębnych krajowych 
programów dostarczania owoców do szkół, 
które są zgodne z prawodawstwem 
wspólnotowym. Jednak, aby zapewnić 
praktyczne skutki programu 
wspólnotowego, nie powinien on 
zastępować obecnego finansowania 
wieloletnich krajowych programów 
dostarczania owoców do szkół lub innych 
programów dystrybucji obejmujących 
owoce w szkołach.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie pojęcia „istniejący program krajowy” w celu 
ułatwienia zastosowania zasady dodatkowości proponowanej w projekcie rozporządzenia. 

Poprawka 29
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby nie ograniczać ogólnego wpływu (8) Aby nie ograniczać ogólnego wpływu 
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podobnych środków krajowych, państwa 
członkowskie powinny również mieć 
prawo do przyznawania dodatkowej 
pomocy krajowej na dostawy produktów i 
powiązane koszty oraz środki 
towarzyszące, a wspólnotowy program 
„owoce w szkole” nie powinien naruszać 
żadnych innych odrębnych krajowych 
programów dostarczania owoców do szkół, 
które są zgodne z prawodawstwem 
wspólnotowym. Jednak, aby zapewnić 
praktyczne skutki programu 
wspólnotowego, nie powinien on 
zastępować obecnego finansowania 
krajowych programów dostarczania 
owoców do szkół lub innych programów 
dystrybucji obejmujących owoce w 
szkołach.

podobnych środków krajowych, państwa 
członkowskie powinny również mieć 
prawo do przyznawania dodatkowej 
pomocy krajowej na dostawy produktów i 
powiązane koszty oraz środki 
towarzyszące, a wspólnotowy program 
„świeże owoce w szkole” nie powinien 
naruszać żadnych innych odrębnych 
krajowych programów dostarczania 
owoców do szkół, które są zgodne z 
prawodawstwem wspólnotowym. Jednak, 
aby zapewnić praktyczne skutki programu 
wspólnotowego, nie powinien on 
zastępować obecnego finansowania 
krajowych programów dostarczania 
owoców do szkół lub innych programów 
dystrybucji obejmujących owoce w 
szkołach.

Or. pt

Uzasadnienie

Przetworzone owoce i warzywa mają niższą wartość odżywczą i powinny zostać wykluczone z 
niniejszego rozporządzenia. Mając na względzie cel poprawienia nawyków żywnościowych 
europejskich dzieci, należy wspierać jedynie nieodpłatne dostarczanie świeżych owoców i 
warzyw.

Poprawka 30
Ilda Figueiredo 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zapewnić należyte zarządzanie 
finansami należy przewidzieć określony 
pułap pomocy Wspólnoty i maksymalne 
stawki współfinansowania, a wkład 
finansowy Wspólnoty do programu należy 
dodać do wykazu środków kwalifikujących 
się do finansowania z EFRG określonego 
w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w 

(9) Aby zapewnić należyte zarządzanie 
finansami należy przewidzieć określony 
pułap pomocy Wspólnoty zgodny z 
warunkami i potrzebami każdego z państw 
członkowskich.   Program ten należy 
dodać do wykazu środków kwalifikujących 
się do finansowania z EFRG określonego 
w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w 
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sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej.

sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej W przypadku niewykorzystania 
przez co najmniej jedno państwo 
członkowskie finansowania 
wspólnotowego, wspomniane środki 
finansowe mogą zostać przeniesione w 
celu wykorzystania ich przez inne państwo 
członkowskie. 

Or. pt

Uzasadnienie

Poprawka ta służy zapewnieniu równości między państwami członkowskimi. Codzienne 
dostarczanie owoców do szkół powinno być finansowane wyłącznie ze środków 
wspólnotowych. 

Poprawka 31
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zapewnić należyte zarządzanie 
finansami należy przewidzieć określony 
pułap pomocy Wspólnoty i maksymalne 
stawki współfinansowania, a wkład 
finansowy Wspólnoty do programu należy 
dodać do wykazu środków kwalifikujących 
się do finansowania z EFRG określonego 
w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w 
sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej.

(9) Aby zapewnić należyte zarządzanie 
finansami należy przewidzieć 
wystarczający pułap pomocy Wspólnoty, a 
wkład finansowy Wspólnoty do programu 
należy dodać do wykazu środków 
kwalifikujących się do finansowania z 
EFRG określonego w art. 3 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z 
dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej. 

Or. es
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Poprawka 32
Esther De Lange 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt amieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zapewnić należyte zarządzanie 
finansami należy przewidzieć określony 
pułap pomocy Wspólnoty i maksymalne 
stawki współfinansowania, a wkład 
finansowy Wspólnoty do programu należy 
dodać do wykazu środków kwalifikujących 
się do finansowania z EFRG określonego 
w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w 
sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej.

(9) Aby zapewnić należyte zarządzanie 
finansami należy przewidzieć określony 
pułap pomocy Wspólnoty i maksymalne 
stawki współfinansowania, a wkład 
finansowy Wspólnoty do programu należy 
dodać do wykazu środków kwalifikujących 
się do finansowania z EFRG określonego 
w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w 
sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej. Wszelkie środki finansowe 
Wspólnoty, które w sposób ciągły nie są 
wykorzystywane przez jedno lub więcej 
państw członkowskich, można przekazać 
innym państwom członkowskim w celu ich 
wydania.

Or. nl

Poprawka 33
Constantin Dumitriu 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby zapewnić czas na bezproblemowe 
wdrożenie programu, powinien on być 
stosowany od roku szkolnego 2009/2010.
Po trzech latach należy przygotować 
sprawozdanie na jego temat.

(10) Aby zapewnić czas na bezproblemowe 
wdrożenie programu, powinien on być 
stosowany od roku szkolnego 2009/2010. 
Państwa członkowskie powinny 
dokonywać corocznej oceny wdrażania i 
wpływu programu, a Komisja winna 
przedstawić sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie po upływie trzech 
lat.

Or. ro
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie programem i jeżeli 
zarządzanie to ma być właściwe, będą musiały poddawać je stałej ocenie w celu 
podejmowania niezbędnych decyzji.

Poprawka 34
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby zapewnić czas na bezproblemowe 
wdrożenie programu, powinien on być 
stosowany od roku szkolnego 2009/2010. 
Po trzech latach należy przygotować 
sprawozdanie na jego temat.

(10) Aby zapewnić czas na bezproblemowe 
wdrożenie programu, powinien on być 
stosowany od roku szkolnego 2009/2010. 
Po trzech latach należy przygotować 
sprawozdanie na jego temat. Biorąc pod 
uwagę, że jedynie długoterminowy 
program przyniesie długofalowe korzyści, 
konieczne jest zagwarantowanie 
kontynuacji i oceny programu w celu 
zmierzenia jego wydajności i rozważenia 
możliwych udoskonaleń.

Or. es

Poprawka 35
Duarte Freitas 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby program był skuteczniejszy, 
Wspólnota powinna mieć możliwość 
finansowania środków dotyczących 
informowania, monitorowania i oceny 
mających na celu podnoszenie 
świadomości społecznej na temat 
programu „owoce w szkole” i jego celów 
oraz związanych z nim środków 
dotyczących tworzenia sieci kontaktów, nie 

(11) Aby program był skuteczniejszy, 
Wspólnota powinna mieć możliwość 
finansowania środków dotyczących 
informowania, monitorowania i oceny 
mających na celu podnoszenie 
świadomości społecznej na temat 
programu „świeże owoce w szkole” i jego 
celów oraz związanych z nim środków 
dotyczących tworzenia sieci kontaktów, nie 
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naruszając jego uprawnień do 
współfinansowania, na mocy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z 
dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów rolnych na rynku 
wewnętrznym i w krajach trzecich, 
koniecznych środków towarzyszących 
mających na celu podnoszenie 
świadomości na temat dobroczynnych 
skutków spożywania owoców i warzyw.

naruszając jego uprawnień do 
współfinansowania, na mocy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z 
dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów rolnych na rynku 
wewnętrznym i w krajach trzecich, 
koniecznych środków towarzyszących 
mających na celu podnoszenie 
świadomości na temat dobroczynnych 
skutków spożywania świeżych owoców i 
warzyw.

Or. pt

Uzasadnienie

Przetworzone owoce i warzywa mają niższą wartość odżywczą i powinny zostać wykluczone z 
niniejszego rozporządzenia. Mając na względzie cel poprawienia nawyków żywnościowych 
europejskich dzieci, należy wspierać jedynie nieodpłatne dostarczanie świeżych owoców i 
warzyw. 

Poprawka 36
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby program był skuteczniejszy, 
Wspólnota powinna mieć możliwość 
finansowania środków dotyczących 
informowania, monitorowania i oceny 
mających na celu podnoszenie 
świadomości społecznej na temat 
programu „owoce w szkole” i jego celów 
oraz związanych z nim środków 
dotyczących tworzenia sieci kontaktów, nie 
naruszając jego uprawnień do 
współfinansowania, na mocy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z 
dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów rolnych na rynku 

(11) Aby program był skuteczniejszy, 
Wspólnota powinna mieć możliwość 
finansowania środków dotyczących 
informowania, monitorowania i oceny 
mających na celu podnoszenie 
świadomości społecznej na temat 
programu „owoce w szkole” i jego celów 
oraz związanych z nim środków 
dotyczących tworzenia sieci kontaktów, nie 
naruszając jego uprawnień do 
współfinansowania, na mocy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z 
dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów rolnych na rynku 
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wewnętrznym i w krajach trzecich, 
koniecznych środków towarzyszących 
mających na celu podnoszenie 
świadomości na temat dobroczynnych 
skutków spożywania owoców i warzyw.

wewnętrznym i w krajach trzecich, 
koniecznych środków towarzyszących 
mających na celu podnoszenie 
świadomości na temat dobroczynnych 
skutków spożywania owoców i warzyw. 
Za nieodzowne uważa się zorganizowanie 
przez Komisję szeroko zakrojonej 
kampanii propagującej wspomniany 
program na terenie całej Unii 
Europejskiej.

Or. es

Poprawka 37
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

PROGRAM „OWOCE W SZKOLE” PROGRAM „ŚWIEŻE OWOCE W 
SZKOLE”

Or. pt

Uzasadnienie

Przetworzone owoce i warzywa mają niższą wartość odżywczą i powinny zostać wykluczone z 
niniejszego rozporządzenia. Mając na względzie cel poprawienia nawyków żywnościowych 
europejskich dzieci, należy wspierać jedynie nieodpłatne dostarczanie świeżych owoców i 
warzyw.

Poprawka 38
Duarte Freitas 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – tytuł
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Poprawka nie ma zastosowania do wersji polskiej.

Or. pt

Poprawka 39
Béla Glattfelder 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję produktów sektorów owoców 
i warzyw, przetworzonych owoców 
i warzyw oraz bananów, a także na 
związane z tym koszty logistyki, 
dystrybucji, sprzętu, komunikacji, 
monitorowania i oceny.

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
państwa członkowskie świeżych 
produktów owocowo-warzywnych, a także 
na związane z tym koszty logistyki, 
dystrybucji, sprzętu, komunikacji, 
monitorowania i oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Świeże produkty są o wiele zdrowsze niż przetworzone. W przypadku warzyw i owoców 
preferencje konsumentów w poszczególnych państwach członkowskich znacząco się różnią.

Poprawka 40
Esther De Lange 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt amieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na warunkach określonych przez Komisję Na warunkach określonych przez Komisję 
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od roku szkolnego 2009/2010 przyznawana 
będzie pomoc Wspólnoty na dostawy 
uczniom w placówkach oświatowych 
pewnych, określonych przez Komisję 
produktów sektorów owoców i warzyw, 
przetworzonych owoców i warzyw oraz 
bananów, a także na związane z tym koszty 
logistyki, dystrybucji, sprzętu, 
komunikacji, monitorowania i oceny.

od roku szkolnego 2009/2010 przyznawana 
będzie pomoc Wspólnoty na dostawy 
uczniom w placówkach oświatowych 
wybranych przez Komisję i określonych 
dokładniej przez państwa członkowskie 
produktów sektorów owoców i warzyw,
przetworzonych owoców i warzyw oraz 
bananów, a także na związane z tym koszty 
logistyki, dystrybucji, sprzętu, 
komunikacji, monitorowania i oceny. 
Komisja i państwa członkowskie 
wybierają przetworzone warzywa i owoce 
w oparciu o kryteria zdrowotne, takie jak  
najmniejsza ilość sztucznych i 
niezdrowych dodatków w produktach 
przetworzonych.

Or. nl

Poprawka 41
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję produktów sektorów owoców 
i warzyw, przetworzonych owoców 
i warzyw oraz bananów, a także na 
związane z tym koszty logistyki, 
dystrybucji, sprzętu, komunikacji, 
monitorowania i oceny.

1. Na warunkach określonych przez
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję produktów sektorów owoców 
i warzyw, przetworzonych owoców 
i warzyw oraz bananów z upraw w Unii 
Europejskiej, a także na związane z tym 
koszty logistyki, dystrybucji, sprzętu, 
komunikacji, monitorowania i oceny.

Or. fr
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Uzasadnienie

Mając na uwadze, że zgodnie z punktem 2 preambuły niniejsze postanowienia opierają się na 
art. 33 traktatu związanym ze wspólną polityka rolną, poprawka ta ma na celu 
doprecyzowanie, że owoce i warzywa, które będą dostarczane dzieciom w szkołach, powinny 
być produkowane w Unii Europejskiej, tak aby szerzyć znajomość produktów wspólnotowych 
i zachęcać do ich spożywania. W krajach będących członkami WTO realizowane są podobne 
programy promujące zasoby krajowe.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję produktów sektorów owoców i 
warzyw, przetworzonych owoców i 
warzyw oraz bananów, a także na związane 
z tym koszty logistyki, dystrybucji, 
sprzętu, komunikacji, monitorowania i 
oceny.

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję pochodzących ze Wspólnoty 
produktów sektorów owoców i warzyw, 
przetworzonych owoców i warzyw oraz 
bananów, a także na związane z tym koszty 
logistyki, dystrybucji, sprzętu, 
komunikacji, monitorowania i oceny.

Or. it

Uzasadnienie

Podstawą prawną przepisu jest art. 33 Traktatu WE, w którym wymienione są cele wspólnej
polityki rolnej, a jednym z nich jest, zgodnie z punktem 2 preambuły, zwiększenie dochodów 
producentów zajmujących się rolnictwem. 
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Poprawka 43
Michl Ebner 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję produktów sektorów owoców i 
warzyw, przetworzonych owoców i 
warzyw oraz bananów, a także na związane 
z tym koszty logistyki, dystrybucji, 
sprzętu, komunikacji, monitorowania i 
oceny.

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję pochodzących ze Wspólnoty 
produktów sektorów owoców i warzyw, 
przetworzonych owoców i warzyw oraz 
bananów, a także na związane z tym koszty 
logistyki, dystrybucji, sprzętu, 
komunikacji, monitorowania i oceny.

Or. it

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 44
Ioannis Gklavakis 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję produktów sektorów owoców i 
warzyw, przetworzonych owoców i 
warzyw oraz bananów, a także na związane 
z tym koszty logistyki, dystrybucji, 
sprzętu, komunikacji, monitorowania i 
oceny.

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, pochodzących ze 
Wspólnoty i określonych przez Komisję 
produktów sektorów owoców i warzyw, 
przetworzonych owoców i warzyw oraz 
bananów, a także na związane z tym koszty 
logistyki, dystrybucji, sprzętu, 
komunikacji, monitorowania i oceny.

Or. el

Uzasadnienie

Jako że wniosek Komisji ma na celu zwiększenie spożycia owoców i warzyw, program mógłby 
również działać jako sposób zwiększenia dochodów głównie Europejczyków.

Poprawka 45
Duarte Freitas 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję produktów sektorów owoców i 
warzyw, przetworzonych owoców i warzyw 

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisje świeżych produktów sektorów 
owoców i warzyw, a także na związane z 
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oraz bananów, a także na związane z tym 
koszty logistyki, dystrybucji, sprzętu, 
komunikacji, monitorowania i oceny.

tym koszty logistyki, dystrybucji, sprzętu, 
komunikacji, monitorowania i oceny.

Or. pt

Uzasadnienie

Przetworzone owoce i warzywa mają niższą wartość odżywczą i powinny zostać wykluczone z 
niniejszego rozporządzenia. Mając na względzie cel poprawienia nawyków żywnościowych 
europejskich dzieci, należy wspierać jedynie nieodpłatne dostarczanie świeżych owoców i 
warzyw.

Poprawka 46
Maria Petre 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję produktów sektorów owoców i 
warzyw, przetworzonych owoców i warzyw 
oraz bananów, a także na związane z tym 
koszty logistyki, dystrybucji, sprzętu, 
komunikacji, monitorowania i oceny.

(1) Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję owoców i produktów z 
przetworzonych owoców, a także na 
związane z tym koszty logistyki, 
dystrybucji, sprzętu, komunikacji, 
monitorowania i oceny.

Or. ro

Poprawka 47
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję produktów sektorów owoców 
i warzyw, przetworzonych owoców 
i warzyw oraz bananów, a także na 
związane z tym koszty logistyki, 
dystrybucji, sprzętu, komunikacji, 
monitorowania i oceny.

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję produktów sektorów owoców
i warzyw oraz bananów, ze szczególnym 
uwzględnieniem — w zależności od ich 
dostępności — organicznych
i pochodzących z lokalnych upraw 
owoców i warzyw; pomoc taka może także 
być przyznawana na związane z tym 
koszty logistyki, dystrybucji, sprzętu, 
komunikacji, monitorowania i oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Świeże owoce i warzywa wzbogacają dietę dzieci. Należy zatem dostarczać im świeże owoce
i warzywa. Przetworzone owoce i warzywa, takie jak słodzone owoce w puszkach, nie 
powinny być zawarte w programie „owoce w szkole”. Kierowników ds. zaopatrzenia powinno 
się zachęcać do wybierania regionalnych i organicznych owoców i warzyw, jeżeli są one 
dostępne. Trzeba im więc umożliwić branie pod uwagę aspektów jakościowych, a nie zmuszać 
do wybierania najtańszej oferty.

Poprawka 48
Willem Schuth 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1  litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję produktów sektorów owoców i

(1) Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom i przedszkolakom w 
placówkach oświatowych pewnych, 
określonych przez Komisję produktów 
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warzyw, przetworzonych owoców i 
warzyw oraz bananów, a także na związane 
z tym koszty logistyki, dystrybucji, 
sprzętu, komunikacji, monitorowania i 
oceny.

sektorów owoców i warzyw, 
przetworzonych owoców i warzyw oraz 
bananów, a także na związane z tym koszty 
logistyki, dystrybucji, sprzętu, 
komunikacji, monitorowania i oceny.
Należy przy tym dać pierwszeństwo 
wykorzystywaniu produktów lokalnych w 
celu uniknięcia niepotrzebnego transportu 
i związanych z nim obciążeń dla 
środowiska.

Or. de

Uzasadnienie

Dostawy należy rozszerzyć, tak aby obejmowały dzieci przebywające w placówkach 
przedszkolnych, ponieważ wydaje się, że program ten ma sens równeż w odniesieniu do tej 
grupy wiekowej.

Należy unikać zbędnego transportu w świetle globalnej problematyki związanej z klimatem 
oraz celów Unii Europejskiej w zakresie klimatu.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję produktów sektorów owoców i 
warzyw, przetworzonych owoców i 
warzyw oraz bananów, a także na związane 
z tym koszty logistyki, dystrybucji, 
sprzętu, komunikacji, monitorowania i 
oceny.

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych produktów 
sektorów owoców i warzyw, 
przetworzonych owoców i warzyw oraz 
bananów, które są możliwie najświeższe, 
sezonowe i dostępne po niskich kosztach 
oraz określane przez Komisję, a także na 
związane z tym koszty logistyki, 
dystrybucji, sprzętu, komunikacji, 
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monitorowania i oceny.

Or. it

Poprawka 50
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję produktów sektorów owoców i 
warzyw, przetworzonych owoców i 
warzyw oraz bananów, a także na związane 
z tym koszty logistyki, dystrybucji, 
sprzętu, komunikacji, monitorowania i 
oceny.

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję produktów sektorów owoców i 
warzyw, przetworzonych owoców i 
warzyw oraz bananów, a także na związane 
z tym koszty logistyki, dystrybucji, 
sprzętu, komunikacji, monitorowania i 
oceny oraz na finansowanie środków 
towarzyszących koniecznych, aby 
zagwarantować skuteczność programu.

Or. es

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
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dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję produktów sektorów owoców i 
warzyw, przetworzonych owoców i 
warzyw oraz bananów, a także na 
związane z tym koszty logistyki, 
dystrybucji, sprzętu, komunikacji, 
monitorowania i oceny.

dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję produktów sektorów owoców i 
warzyw, przetworzonych owoców i 
warzyw oraz bananów; ta pomoc 
wspólnotowa musi także obejmować 
związane z tym koszty logistyki, 
dystrybucji, sprzętu, komunikacji, 
monitorowania i oceny.

Or. it

Uzasadnienie

Dla skutecznego wdrożenia programu „owoce w szkole” istotne jest, aby pomoc wspólnotowa 
obejmowała ponadto wszystkie dodatkowe koszty logistyczne (np. zakupu niezbędnych 
dystrybutorów), ponieważ w przeciwnym razie obarczono by nimi budżety szkół lub rodziny 
uczniów.

Poprawka 52
Ioannis Gklavakis 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję produktów sektorów owoców i 
warzyw, przetworzonych owoców i 
warzyw oraz bananów, a także na związane 
z tym koszty logistyki, dystrybucji, 
sprzętu, komunikacji, monitorowania i 
oceny.

1. Na warunkach określonych przez 
Komisję od roku szkolnego 2009/2010 
przyznawana będzie pomoc Wspólnoty na 
dostawy uczniom w placówkach 
szkolnictwa podstawowego pewnych, 
określonych przez Komisję produktów 
sektorów owoców i warzyw, 
przetworzonych owoców i warzyw oraz 
bananów, a także na związane z tym koszty 
logistyki, dystrybucji, sprzętu, 
komunikacji, monitorowania i oceny oraz 
na niezbędne środki towarzyszące 
wymagane w celu skutecznej realizacji 
programu.

Or. el
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Uzasadnienie

Uwzględniając szczególne cechy systemów oświatowych państw członkowskich, 
zaproponowanie przez Komisję kategorii od 6 do 10 lat mogłoby wyłączyć z programu 
uczniów niektórych placówek oświatowych. Właściwe jest w związku z tym włączenie do 
programu placówek szkolnictwa podstawowego. Pomocy wspólnotowej należy udzielać na 
wszystkie środki związane z programem w celu zagwarantowania jego skutecznej realizacji 
nawet w fazie pilotażowej.

Poprawka 53
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – litera II a – artykuł 103 g a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Produkty objęte programem muszą 
spełniać bardzo restrykcyjne wymogi 
jakościowe; preferuje się produkty świeże 
wytwarzane lokalnie lub w miarę 
możliwości produkowane we Wspólnocie. 
Pierwszeństwo zapewnia się produktom 
wytwarzanym zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju.

Or. es

Poprawka 54
Constantin Dumitriu 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 1 a 
(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Wyboru produktów z sektorów 
owoców i warzyw, przetworzonych 
owoców i warzyw oraz bananów, które 
mają być dostarczane uczniom, dokonują 
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państwa członkowskie na podstawie 
zaleceń Komisji i z uwzględnieniem 
potrzeby promowania owoców 
tradycyjnych i produkowanych we 
Wspólnocie.

Or. ro

Uzasadnienie

Komisja odgrywa rolę integracyjną i może przedstawiać zalecenia na szczeblu europejskim.  
Podejmowanie decyzji należy jednak do państw członkowskich. Ponadto program stwarza 
możliwość wspierania owoców tradycyjnych i producentów wspólnotowych, podczas gdy 
import z krajów trzecich może spowodować konieczność zwiększenia wysiłków finansowych 
służących wdrożeniu programu.

Poprawka 55
Elisabeth Jeggle 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Państwa członkowskie, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, które chcą 
skorzystać z tego programu powinny 
najpierw przygotować krajową strategię 
dotyczącą jego wdrażania. Powinny 
również zapewnić środki towarzyszące 
konieczne, aby program był skuteczny.

(2) Państwa członkowskie, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, które chcą 
skorzystać z tego programu powinny 
najpierw przygotować krajową strategię 
dotyczącą jego wdrażania. W celu 
zagwarantowania skuteczności programu 
strategia obejmuje określenie grupy 
docelowej oraz okresu trwania programu, 
zdefiniowanie produktów, częstotliwość 
rozdzielania produktów, jak również opis 
działań osłonowych. Państwa 
członkowskie mogą przenosić krajowe 
współfinansowanie programu również na 
prywatne osoby trzecie.

Or. de
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny  móc decydować o sposobie finansowania z funduszy 
niepochodzących z budżetu Wspólnoty. W krajowym współfinansowaniu powinny móc 
uczestniczyć jednak poza rodzicami również inne osoby trzecie, np. podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą.

Poprawka 56
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, które chcą 
skorzystać z tego programu powinny 
najpierw przygotować krajową strategię 
dotyczącą jego wdrażania. Powinny 
również zapewnić środki towarzyszące 
konieczne, aby program był skuteczny.

2. Państwa członkowskie, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, które chcą 
skorzystać z tego programu powinny 
najpierw przygotować krajową strategię 
dotyczącą jego wdrażania, przy 
uwzględnieniu warunków glebowych i 
klimatycznych uprawy owoców i warzyw.
W tym kontekście na poziomie 
wspólnotowym preferuje się odnośne 
produkty. Te same państwa członkowskie 
powinny również zapewnić środki 
towarzyszące konieczne, aby program był 
skuteczny, a priorytetowym traktowaniem 
należy objąć dzieci w wieku 
przedszkolnym i ze szkół podstawowych, 
które powinny otrzymywać owoce 
codziennie i nieodpłatnie.

Or. pt

Uzasadnienie

Wszystkie dzieci w wieku szkolnym powinny mieć równy dostęp do uczestnictwa w programie, 
niezależnie od wieku lub sytuacji społecznej i ekonomicznej rodziny. Program powinien także 
uwzględniać warunki glebowe i klimatyczne uprawy owoców i warzyw, z zagwarantowaniem 
preferencji wspólnotowych. 
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Poprawka 57
Constantin Dumitriu 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Państwa członkowskie, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, które chcą 
skorzystać z tego programu powinny 
najpierw przygotować krajową strategię 
dotyczącą jego wdrażania. Powinny 
również zapewnić środki towarzyszące 
konieczne, aby program był skuteczny.

(2) Państwa członkowskie, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, które chcą 
skorzystać z tego programu powinny 
najpierw przygotować krajową strategię 
dotyczącą jego wdrażania. Powinny 
również zapewnić wspólnotowe i krajowe 
zasoby finansowe wymagane w celu 
wdrożenia programu oraz podjąć środki 
towarzyszące konieczne, aby program był 
skuteczny.

Or. ro

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny zapewnić Komisji jakiś punkt wyjścia w odniesieniu do 
przyznawania zasobów finansowych oraz zagwarantować konieczne współfinansowanie 
programu.

Poprawka 58
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, które chcą 
skorzystać z tego programu powinny 
najpierw przygotować krajową strategię 
dotyczącą jego wdrażania. Powinny 
również zapewnić środki towarzyszące 

2. Państwa członkowskie, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, które chcą 
skorzystać z tego programu powinny 
najpierw przygotować krajową strategię 
dotyczącą jego wdrażania. Powinny 
również zapewnić środki towarzyszące 
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konieczne, aby program był skuteczny. konieczne, aby program był skuteczny.

Państwa członkowskie określą w ramach 
wymienionej strategii, m.in. to, co 
następuje:
- produkty podlegające dystrybucji, mając 
na względzie, że mowa tu o produktach 
świeżych i produkowanych lokalnie, 
- kategorie wiekowe korzystających z 
programu uczniów,
- ośrodki nauczania objęte programem.

Or. es

Poprawka 59
Esther De Lange 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt amieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, które chcą 
skorzystać z tego programu powinny 
najpierw przygotować krajową strategię 
dotyczącą jego wdrażania. Powinny 
również zapewnić środki towarzyszące 
konieczne, aby program był skuteczny.

2. Państwa członkowskie, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, które chcą 
skorzystać z tego programu powinny 
najpierw przygotować krajową strategię 
dotyczącą jego wdrażania. Powinny 
również zapewnić środki towarzyszące 
konieczne, aby program był skuteczny. 
Podobnie jak w przypadku dopłat na 
spożycie mleka w szkołach państwa 
członkowskie mogą zobowiązać rodziców 
do pokrycia krajowej części udziału 
finansowego w programie. Państwa 
członkowskie mogą także zachęcać 
ubezpieczycieli zdrowotnych i władze 
lokalne do przekazania środków mających 
zasilić krajową część udziału w 
programie. 

Or. nl
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Poprawka 60
Béla Glattfelder 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, które chcą 
skorzystać z tego programu powinny 
najpierw przygotować krajową strategię 
dotyczącą jego wdrażania. Powinny 
również zapewnić środki towarzyszące 
konieczne, aby program był skuteczny.

2. Państwa członkowskie, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, które chcą 
skorzystać z tego programu powinny 
najpierw przygotować krajową strategię 
dotyczącą jego wdrażania. Powinny 
również zapewnić środki towarzyszące 
konieczne, aby program był skuteczny. 
Zgodnie z obiektywnymi kryteriami 
państwa członkowskie powinny traktować
w sposób uprzywilejowany lokalnie 
uprawiane, tradycyjne owoce i warzywa 
oraz wspierać mniejsze gospodarstwa
w ramach realizacji programu.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku warzyw i owoców preferencje konsumentów w poszczególnych państwach 
członkowskich znacząco się różnią.

Poprawka ta jest zgodna z celami określonymi w art. 33 traktatu. Z myślą o stabilizacji 
rynkowej należy wspierać najbardziej zagrożonych producentów.

Poprawka 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, które chcą 
skorzystać z tego programu powinny 
najpierw przygotować krajową strategię 
dotyczącą jego wdrażania. Powinny 
również zapewnić środki towarzyszące 
konieczne, aby program był skuteczny.

2. Państwa członkowskie, na poziomie 
krajowym lub regionalnym, które chcą 
skorzystać z tego programu powinny 
najpierw przygotować krajową strategię 
dotyczącą jego wdrażania. Powinny 
również zapewnić środki towarzyszące 
konieczne, aby program był skuteczny. 
Środki towarzyszące powinny obejmować 
udzielanie porad w zakresie zdrowia
i dietetyki oraz informacje na temat 
korzyści zdrowotnych owoców, 
dostosowane do wieku uczniów, a także 
informacje na temat swoistych cech 
rolnictwa organicznego.

Or. en

Poprawka 62
Ioannis Gklavakis 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 3 –
litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przekroczyć kwoty 90 mln EUR na rok 
szkolny,

(a) przekroczyć kwoty 180 mln EUR na 
rok szkolny,

Or. el

Uzasadnienie

Spożywanie owoców raz w tygodniu nie jest wystarczające ani w walce z otyłością dzieci, ani 
w celu poprawy zwyczajów żywieniowych dzieci. Zwłaszcza na początku programu państwom 
członkowskim należy udzielić znacznego finansowania, tak aby skutecznie wdrożyły program i 
zachęciły zaangażowane organizacje poprzez płynące z niego korzyści. Budżet na program 
należy zatem podwoić.
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Poprawka 63
Michl Ebner 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 3 –
litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekroczyć kwoty 90 mln EUR na rok 
szkolny,

a) przekroczyć kwoty 360 mln EUR na rok 
szkolny,

Or. de

Uzasadnienie

Ramy finansowe w wysokości 90 milionów euro umożliwiłyby przydzielanie owoców na jeden 
dzień w tygodniu. Potwierdzono jednak naukowo, że codzienne spożywanie owoców ma duże 
znaczenie dla zdrowego rozwoju. Program „owoce w szkole” ma zatem sens jedynie, jeżeli 
przewiduje przydzielanie owoców na cztery dni w tygodniu. Należy w związku z tym zwiększyć 
budżet z 90 milionów euro na 360 milionów euro.

Poprawka 64
Béla Glattfelder 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 3 –
litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przekroczyć kwoty 90 mln EUR na rok 
szkolny,

(a) przekroczyć kwoty 500 mln EUR na 
rok szkolny,

Or. en

Uzasadnienie

Z powodu wysokich cen żywności, w linii budżetowej 2 (wydatki na rolnictwo) pozostają 
znaczne niewykorzystane środki finansowe. 
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Poprawka 65
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 3 –
litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przekroczyć 50% kosztów dostaw i 
związanych z nimi kosztów, o których 
mowa w ust. 1, lub 75 % takich kosztów w 
regionach kwalifikujących się na 
podstawie celu konwergencji,

b) przekroczyć koszty dostaw i związanych 
z nimi wydatków oraz środków 
towarzyszących, o których mowa w ust. 1.

Or. es

Poprawka 66
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 3 –
litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

przekroczyć 50% kosztów dostaw
i związanych z nimi kosztów, o których 
mowa w ust. 1, lub 75% takich kosztów
w regionach kwalifikujących się na 
podstawie celu konwergencji,

przekroczyć 60% kosztów dostaw 
i związanych z nimi kosztów, o których 
mowa w ust. 1, lub 95% takich kosztów 
w regionach kwalifikujących się na 
podstawie celu konwergencji,

Or. en
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Poprawka 67
María Isabel Salinas García 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 3 –
litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pokrywać kosztów innych niż koszty 
dostaw i związane z nimi koszty, o których 
mowa w ust. 1, oraz

c) pokrywać kosztów innych niż koszty 
dostaw i związane z nimi koszty, a także 
środki towarzyszące konieczne, aby 
zapewnić skuteczność programu, o 
których mowa w ust. 1, oraz

Or. es

Poprawka 68
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 3 –
litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) być stosowana do zastępowania 
obecnego finansowania wszelkich 
istniejących krajowych programów 
dostarczania owoców do szkół lub innych 
programów dystrybucji w szkołach 
obejmujących owoce.

d) być stosowana do zastępowania 
obecnego publicznego finansowania 
wszelkich istniejących krajowych 
programów dostarczania owoców do szkół 
lub innych programów dystrybucji 
w szkołach obejmujących owoce.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że powyższy punkt odnosi się jedynie do publicznych 
środków finansowania, co zdaje się sugerować obecny tekst. Prywatne finansowanie, np. 
z darowizn, nie jest objęte powyższym punktem.
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Poprawka 69
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wspólnotowy program „owoce w 
szkole” nie narusza żadnych innych 
odrębnych krajowych programów 
dostarczania owoców do szkół, które są 
zgodne z prawodawstwem wspólnotowym.

5. Wspólnotowy program „świeże owoce w 
szkole” nie narusza żadnych innych 
odrębnych krajowych programów 
dostarczania owoców do szkół, które są 
zgodne z prawodawstwem wspólnotowym.

Or. pt

Uzasadnienie

Przetworzone owoce i warzywa mają niższą wartość odżywczą i powinny zostać wykluczone z 
niniejszego rozporządzenia. Mając na względzie cel poprawienia nawyków żywnościowych 
europejskich dzieci, należy wspierać jedynie nieodpłatne dostarczanie świeżych owoców i 
warzyw.

Poprawka 70
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wspólnotowy program „owoce 
w szkole” nie narusza żadnych innych 
odrębnych krajowych programów 
dostarczania owoców do szkół, które są 
zgodne z prawodawstwem wspólnotowym.

5. Wspólnotowy program „owoce 
w szkole” nie narusza żadnych innych 
odrębnych krajowych programów 
dostarczania owoców do szkół, które są 
zgodne z prawodawstwem wspólnotowym. 
Projektów pilotażowych prowadzonych na 
zasadzie eksperymentu w niewielkiej 
liczbie placówek szkolnych i przez 
ograniczony okres nie uznaje się za 
programy krajowe, o których mowa w ust. 
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3 lit. d).

Or. fr

Uzasadnienie

Przepis ten ma na celu doprecyzowanie pojęcia „istniejące programy krajowe” w celu 
ułatwienia wdrażania zasady dodatkowości. W istocie we Francji począwszy od początku 
roku szkolnego 2008 prowadzi się w bardzo ograniczonej liczbie szkół projekt pilotażowy 
polegający na dostarczaniu owoców do szkół, finansowany w 50% z funduszy publicznych 
(jednostek terytorialnych) i w 50% z funduszy prywatnych (m.in. organów prewencji 
i instytucji ubezpieczenia zdrowotnego).

Poprawka 71
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Część II – tytuł I – rozdział IV – sekcja IV a – podsekcja II a – artykuł 103 g a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 
1290/2005 Wspólnota może również 
finansować środki dotyczące 
informowania, monitorowania i oceny 
związane z programem „owoce w szkole”, 
w tym dotyczące podnoszenia 
świadomości społecznej na temat tego 
programu i związane z nim środki 
dotyczące tworzenia sieci kontaktów.”;

6. Na mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 
1290/2005 Wspólnota może również 
finansować środki dotyczące 
informowania, monitorowania i oceny 
związane z programem „świeże owoce w 
szkole”, w tym dotyczące podnoszenia 
świadomości społecznej na temat tego 
programu i związane z nim środki 
dotyczące tworzenia sieci kontaktów.”;

Or. pt

Uzasadnienie

Przetworzone owoce i warzywa mają niższą wartość odżywczą i powinny zostać wykluczone z 
niniejszego rozporządzenia. Mając na względzie cel poprawienia nawyków żywnościowych 
europejskich dzieci, należy wspierać jedynie nieodpłatne dostarczanie świeżych owoców i 
warzyw.
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Poprawka 72
Esther De Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt amieniający
Artykuł 2 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
Artykuł 184 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) przed dniem 31 sierpnia 2012 r. 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
sprawie stosowania programu „owoce w 
szkole”, o którym mowa w art. 103ga, 
uzupełnione, w stosownych przypadkach, 
przez odpowiednie propozycje. 
Sprawozdanie powinno w szczególności 
skoncentrować się na zakresie, w jakim 
program promował ustanowienie dobrze 
funkcjonujących programów „owoce w 
szkole” w państwach członkowskich oraz 
na wpływie programu na poprawę 
nawyków żywieniowych dzieci.

(6) przed dniem 31 sierpnia 2012 r. 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
sprawie stosowania programu „owoce w 
szkole”, o którym mowa w art. 103ga, 
uzupełnione, w stosownych przypadkach, 
przez odpowiednie propozycje. 
Sprawozdanie powinno w szczególności 
skoncentrować się na:
- zakresie, w jakim program promował 
ustanowienie dobrze funkcjonujących 
programów „owoce w szkole” w 
państwach członkowskich oraz na wpływie 
programu na poprawę nawyków 
żywieniowych dzieci;

- zakresie, w jakim przejście na 
współfinansowanie krajowe, poprzez 
wkład rodziców, wpłynęło lub nie na 
zasięg i skuteczność programu; 
- znaczeniu i wpływie krajowych środków 
towarzyszących, a w szczególności 
sposobie włączenia programu „owoce w 
szkole” i towarzyszących mu informacji 
do krajowego programu nauczania;

Or. nl
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