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Predlog spremembe 8
Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Cilji SKP, določeni v členu 33 Pogodbe, 
vključujejo stabilizacijo trgov, 
zagotavljanje r e d n e  preskrbe in 
zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom 
dostopna po primernih cenah. Te cilje bi 
izpolnili z zagotavljanjem pomoči 
Skupnosti za dobavo sadja in zelenjave ter 
banan učencem v izobraževalnih ustanovah 
v okviru sistema razdeljevanja sadja v 
šolah. Poleg tega naj bi sistem pri mladih 
potrošnikih povzročil, da bi imeli radi sadje 
in zelenjavo in s tem povečal prihodnjo 
porabo ter tako spodbudil zaslužke v 
kmetijstvu, kar je prav tako cilj SKP. Poleg 
tega se lahko na podlagi člena 35(b) 
Pogodbe v okviru skupne kmetijske 
politike predvidijo skupni ukrepi, kot je 
sistem razdeljevanja sadja v šolah, za 
pospeševanje porabe nekaterih proizvodov.

2. Cilji SKP, določeni v členu 33 Pogodbe, 
vključujejo stabilizacijo trgov, 
zagotavljanje r e d n e  preskrbe in 
zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom 
dostopna po primernih cenah. Te cilje bi 
izpolnili z zagotavljanjem pomoči 
Skupnosti za dobavo sadja in zelenjave ter 
banan učencem v izobraževalnih ustanovah 
v okviru sistema razdeljevanja sadja v 
šolah. Države članice morajo biti pri 
določanju ciljne skupine dovolj 
prilagodljive, kar jim bo omogočilo, da 
razdeljujejo sadje šolam v zadostni meri in 
kar najširšemu krogu odjemalcev. Poleg 
tega naj bi sistem pri mladih potrošnikih 
povzročil, da bi imeli radi sadje in 
zelenjavo in s tem povečal prihodnjo 
porabo ter tako spodbudil zaslužke v 
kmetijstvu, kar je prav tako cilj SKP. Poleg 
tega se lahko na podlagi člena 35(b) 
Pogodbe v okviru skupne kmetijske 
politike predvidijo skupni ukrepi, kot je 
sistem razdeljevanja sadja v šolah, za 
pospeševanje porabe nekaterih proizvodov.

Or. de

Obrazložitev

Odločitev o starostni omejitvi pri šolarjih mora biti v vsakem primeru prepuščena državam 
članicam.
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Predlog spremembe 9
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Cilji SKP, določeni v členu 33 Pogodbe, 
vključujejo stabilizacijo trgov, 
zagotavljanje r e d n e  preskrbe in 
zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom 
dostopna po primernih cenah. Te cilje bi 
izpolnili z zagotavljanjem pomoči 
Skupnosti za dobavo sadja in zelenjave ter 
banan učencem v izobraževalnih ustanovah 
v okviru sistema razdeljevanja sadja v 
šolah. Poleg tega naj bi sistem pri mladih 
potrošnikih povzročil, da bi imeli radi sadje 
in zelenjavo in s tem povečal prihodnjo 
porabo ter tako spodbudil zaslužke v 
kmetijstvu, kar je prav tako cilj SKP. Poleg 
tega se lahko na podlagi člena 35(b) 
Pogodbe v okviru skupne kmetijske 
politike predvidijo skupni ukrepi, kot je 
sistem razdeljevanja sadja v šolah, za 
pospeševanje porabe nekaterih proizvodov. 

2. Cilji SKP, določeni v členu 33 Pogodbe, 
vključujejo stabilizacijo trgov, 
zagotavljanje r e d n e  preskrbe in 
zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom 
dostopna po primernih cenah. Te cilje bi 
izpolnili z zagotavljanjem pomoči 
Skupnosti za dobavo kar se da svežega, 
sezonskega in cenovno dostopnega sadja 
in zelenjave ter banan, učencem v 
izobraževalnih ustanovah v okviru sistema 
razdeljevanja sadja v šolah. Poleg tega naj 
bi sistem pri mladih potrošnikih povzročil, 
da bi imeli radi sadje in zelenjavo in s tem 
povečal prihodnjo porabo ter tako 
spodbudil zaslužke v kmetijstvu, kar je 
prav tako cilj SKP. Poleg tega se lahko na 
podlagi člena 35(b) Pogodbe v okviru 
skupne kmetijske politike predvidijo 
skupni ukrepi, kot je sistem razdeljevanja 
sadja v šolah, za pospeševanje porabe 
nekaterih proizvodov. 

Or. it

Predlog spremembe 10
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Cilji SKP, določeni v členu 33 Pogodbe, 
vključujejo stabilizacijo trgov, 
zagotavljanje r e d n e  preskrbe in 
zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom 
dostopna po primernih cenah. Te cilje bi 

2. Cilji SKP, določeni v členu 33 Pogodbe, 
vključujejo stabilizacijo trgov, 
zagotavljanje r e d n e  preskrbe in 
zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom 
dostopna po primernih cenah. Te cilje bi 
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izpolnili z zagotavljanjem pomoči 
Skupnosti za dobavo sadja in zelenjave ter 
banan učencem v izobraževalnih ustanovah 
v okviru sistema razdeljevanja sadja v 
šolah. Poleg tega naj bi sistem pri mladih 
potrošnikih povzročil, da bi imeli radi sadje 
in zelenjavo in s tem povečal prihodnjo 
porabo ter tako spodbudil zaslužke v 
kmetijstvu, kar je prav tako cilj SKP. Poleg 
tega se lahko na podlagi člena 35(b) 
Pogodbe v okviru skupne kmetijske 
politike predvidijo skupni ukrepi, kot je 
sistem razdeljevanja sadja v šolah, za 
pospeševanje porabe nekaterih proizvodov.

izpolnili z zagotavljanjem pomoči 
Skupnosti za dobavo sadja in zelenjave ter 
banan učencem v izobraževalnih ustanovah 
v okviru sistema razdeljevanja sadja v 
šolah. Poleg tega naj bi sistem pri mladih 
potrošnikih povzročil, da bi imeli radi sadje 
in zelenjavo in z vključevanjem šolarjev, 
staršev in učiteljev ustvaril večstranske 
učinke pri povečanju prihodnje porabe ter 
tako spodbudil zaslužke v kmetijstvu, kar 
je prav tako cilj SKP. Poleg tega se lahko 
na podlagi člena 35(b) Pogodbe v okviru 
skupne kmetijske politike predvidijo 
skupni ukrepi, kot je sistem razdeljevanja 
sadja v šolah, za pospeševanje porabe 
nekaterih proizvodov.

Or. es

Predlog spremembe 11
Willem Schuth 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Cilji SKP, določeni v členu 33 Pogodbe, 
vključujejo stabilizacijo trgov, 
zagotavljanje r e d n e  preskrbe in 
zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom 
dostopna po primernih cenah. Te cilje bi 
izpolnili z zagotavljanjem pomoči 
Skupnosti za dobavo sadja in zelenjave ter 
banan učencem v izobraževalnih ustanovah 
v okviru sistema razdeljevanja sadja v 
šolah. Poleg tega naj bi sistem pri mladih 
potrošnikih povzročil, da bi imeli radi sadje 
in zelenjavo in s tem povečal prihodnjo 
porabo ter tako spodbudil zaslužke v 
kmetijstvu, kar je prav tako cilj SKP. Poleg 
tega se lahko na podlagi člena 35(b) 
Pogodbe v okviru skupne kmetijske 
politike predvidijo skupni ukrepi, kot je 
sistem razdeljevanja sadja v šolah, za 
pospeševanje porabe nekaterih proizvodov.

2. Cilji SKP, določeni v členu 33 Pogodbe, 
vključujejo stabilizacijo trgov, 
zagotavljanje r e d n e  preskrbe in 
zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom 
dostopna po primernih cenah. Te cilje bi 
izpolnili z zagotavljanjem pomoči 
Skupnosti za dobavo sadja in zelenjave ter 
banan učencem v izobraževalnih ustanovah 
v okviru sistema razdeljevanja sadja v 
šolah. Poleg tega naj bi sistem pri mladih 
potrošnikih povzročil, da bi imeli radi sadje 
in zelenjavo in s tem povečal prihodnjo 
porabo ter tako spodbudil zaslužke v 
kmetijstvu, kar je prav tako cilj SKP. Poleg 
tega se lahko na podlagi člena 35(b) 
Pogodbe v okviru skupne kmetijske 
politike predvidijo skupni ukrepi, kot je 
sistem razdeljevanja sadja v šolah, za 
pospeševanje porabe nekaterih proizvodov 
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in za kombiniranje z dodatnimi 
izobraževalnimi prvinami na področju 
zdravja in prehranjevanja.

Or. de

Obrazložitev

Poleg hrane je treba šolarjem posredovati tudi informacije o na primer načinih priprave, saj 
bi s tem pripomogli k sprejetju proizvodov in doseganju dolgoročnega didaktičnega učinka.  

Predlog spremembe 12
Maria Petre 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Cilji SKP, določeni v členu 33 Pogodbe, 
vključujejo stabilizacijo trgov, 
zagotavljanje r e d n e  preskrbe in 
zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom 
dostopna po primernih cenah. Te cilje bi 
izpolnili z zagotavljanjem pomoči 
Skupnosti za dobavo sadja in zelenjave ter 
banan učencem v izobraževalnih 
ustanovah v okviru sistema razdeljevanja 
sadja v šolah. Poleg tega naj bi sistem pri 
mladih potrošnikih povzročil, da bi imeli 
radi sadje in zelenjavo in s tem povečal 
prihodnjo porabo ter tako spodbudil 
zaslužke v kmetijstvu, kar je prav tako cilj 
SKP. Poleg tega se lahko na podlagi člena 
35(b) Pogodbe v okviru skupne kmetijske 
politike predvidijo skupni ukrepi, kot je 
sistem razdeljevanja sadja v šolah, za 
pospeševanje porabe nekaterih proizvodov.

2. Cilji SKP, določeni v členu 33 Pogodbe, 
vključujejo stabilizacijo trgov, 
zagotavljanje r e d n e  preskrbe in 
zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom 
dostopna po primernih cenah. Te cilje bi 
izpolnili z zagotavljanjem pomoči 
Skupnosti za dobavo sadja in proizvodov iz 
sadja učencem v izobraževalnih ustanovah 
v okviru sistema razdeljevanja sadja v 
šolah. Poleg tega naj bi sistem pri mladih 
potrošnikih povzročil, da bi imeli radi sadje 
in s tem povečal prihodnjo porabo ter tako 
spodbudil zaslužke v kmetijstvu, kar je 
prav tako cilj SKP. Poleg tega se lahko na 
podlagi člena 35(b) Pogodbe v okviru 
skupne kmetijske politike predvidijo 
skupni ukrepi, kot je sistem razdeljevanja 
sadja v šolah, za pospeševanje porabe 
nekaterih proizvodov ter da poskrbijo za 
spodbujanje in pospeševanje regionalnih 
proizvodov, tudi iz gorskih območij.

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

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Cilji SKP, določeni v členu 33 Pogodbe, 
vključujejo stabilizacijo trgov, 
zagotavljanje r e d n e  preskrbe in 
zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom 
dostopna po primernih cenah. Te cilje bi 
izpolnili z zagotavljanjem pomoči 
Skupnosti za dobavo sadja in zelenjave ter 
banan učencem v izobraževalnih ustanovah 
v okviru sistema razdeljevanja sadja v 
šolah. Poleg tega naj bi sistem pri mladih 
potrošnikih povzročil, da bi imeli radi sadje 
in zelenjavo in s tem povečal prihodnjo 
porabo ter tako spodbudil zaslužke v 
kmetijstvu, kar je prav tako cilj SKP. Poleg 
tega se lahko na podlagi člena 35(b) 
Pogodbe v okviru skupne kmetijske 
politike predvidijo skupni ukrepi, kot je 
sistem razdeljevanja sadja v šolah, za 
pospeševanje porabe nekaterih proizvodov. 

2. Cilji SKP, določeni v členu 33 Pogodbe, 
vključujejo stabilizacijo trgov, 
zagotavljanje redne preskrbe in 
zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom 
dostopna po primernih cenah. Te cilje bi 
izpolnili z zagotavljanjem pomoči 
Skupnosti za dobavo proizvodov iz sadja in 
zelenjave ter banan, s poreklom iz 
Skupnosti, učencem v izobraževalnih 
ustanovah v okviru sistema razdeljevanja 
sadja v šolah. Poleg tega naj bi sistem pri 
mladih potrošnikih povzročil, da bi imeli 
radi sadje in zelenjavo in s tem povečal 
prihodnjo porabo ter tako spodbudil 
zaslužke v kmetijstvu, kar je prav tako cilj 
SKP. Poleg tega se lahko na podlagi člena 
35(b) Pogodbe v okviru skupne kmetijske 
politike predvidijo skupni ukrepi, kot je 
sistem razdeljevanja sadja v šolah, za 
pospeševanje porabe nekaterih proizvodov. 

Or. it

Obrazložitev

Pravni temelj uredbe je člen 33 pogodbe o ES, ki navaja cilje skupne kmetijske politike, med 
katerimi je tudi povečanje prihodkov proizvajalcev v kmetijstvu, kot je navedeno v tej uvodni 
izjavi. 
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Predlog spremembe 14
Ilda Figueiredo 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Cilji SKP, določeni v členu 33 Pogodbe, 
vključujejo stabilizacijo trgov, 
zagotavljanje r e d n e  preskrbe in 
zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom 
dostopna po primernih cenah. Te cilje bi 
izpolnili z zagotavljanjem pomoči 
Skupnosti za dobavo sadja in zelenjave ter 
banan učencem v izobraževalnih ustanovah 
v okviru sistema razdeljevanja sadja v 
šolah. Poleg tega naj bi sistem pri mladih 
potrošnikih povzročil, da bi imeli radi sadje 
in zelenjavo in s tem povečal prihodnjo 
porabo ter tako spodbudil zaslužke v 
kmetijstvu, kar je prav tako cilj SKP. Poleg 
tega se lahko na podlagi člena 35(b) 
Pogodbe v okviru skupne kmetijske 
politike predvidijo skupni ukrepi, kot je 
sistem razdeljevanja sadja v šolah, za 
pospeševanje porabe nekaterih proizvodov.

2. Cilji SKP, določeni v členu 33 Pogodbe, 
vključujejo stabilizacijo trgov, 
zagotavljanje redne preskrbe in 
zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom 
dostopna po primernih cenah. Te cilje bi 
izpolnili z zagotavljanjem pomoči 
Skupnosti za dobavo sadja in zelenjave ter 
banan učencem v izobraževalnih ustanovah 
v okviru sistema razdeljevanja sadja v 
šolah. Poleg tega naj bi sistem pri mladih 
potrošnikih povzročil, da bi imeli radi sadje 
in zelenjavo in s tem bi imel zelo pozitiven 
učinek na javno zdravje in na boj proti 
revščini pri otrocih, s čimer bi povečal
prihodnjo porabo ter tako spodbudil 
zaslužke v kmetijstvu, kar je prav tako cilj 
SKP. Poleg tega se lahko na podlagi člena 
35(b) Pogodbe v okviru skupne kmetijske 
politike predvidijo skupni ukrepi, kot je 
sistem razdeljevanja sadja v šolah, za 
pospeševanje porabe nekaterih proizvodov.

Or. pt

Obrazložitev

Dnevna razdelitev sadja v šolah bo pripomogla k izboljšanju standardov glede sadja pri 
otrocih iz družin, ki so prehrambeno in dohodkovno prikrajšane. 

Predlog spremembe 15
Michl Ebner 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Cilji SKP, določeni v členu 33 Pogodbe, 2. Cilji SKP, določeni v členu 33 Pogodbe, 
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vključujejo stabilizacijo trgov, 
zagotavljanje r e d n e  preskrbe in 
zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom 
dostopna po primernih cenah. Te cilje bi 
izpolnili z zagotavljanjem pomoči 
Skupnosti za dobavo sadja in zelenjave ter
banan učencem v izobraževalnih ustanovah 
v okviru sistema razdeljevanja sadja v 
šolah. Poleg tega naj bi sistem pri mladih 
potrošnikih povzročil, da bi imeli radi sadje 
in zelenjavo in s tem povečal prihodnjo 
porabo ter tako spodbudil zaslužke v 
kmetijstvu, kar je prav tako cilj SKP. Poleg 
tega se lahko na podlagi člena 35(b) 
Pogodbe v okviru skupne kmetijske 
politike predvidijo skupni ukrepi, kot je 
sistem razdeljevanja sadja v šolah, za 
pospeševanje porabe nekaterih proizvodov.

vključujejo stabilizacijo trgov, 
zagotavljanje redne preskrbe in 
zagotavljanje, da je preskrba potrošnikom 
dostopna po primernih cenah. Te cilje bi 
izpolnili z zagotavljanjem pomoči 
Skupnosti za dobavo proizvodov iz sadja in 
banan s poreklom iz Skupnosti učencem v 
izobraževalnih ustanovah v okviru sistema 
razdeljevanja sadja v šolah. Poleg tega naj 
bi sistem pri mladih potrošnikih povzročil, 
da bi imeli radi sadje in zelenjavo in s tem 
povečal prihodnjo porabo ter tako 
spodbudil zaslužke v kmetijstvu, kar je 
prav tako cilj SKP. Poleg tega se lahko na 
podlagi člena 35(b) Pogodbe v okviru 
skupne kmetijske politike predvidijo 
skupni ukrepi, kot je sistem razdeljevanja 
sadja v šolah, za pospeševanje porabe 
nekaterih proizvodov.

Or. it

Predlog spremembe 16
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) sistem razdeljevanja sadja v šolah 
mora biti natančno opredeljen kot pobuda 
EU, ki ima za namen boj proti debelosti 
pri mladih in razvoj njihovega občutka za 
okus. Ob pomoči ustreznih izobraževalnih 
programov mora služiti tudi večjemu 
ozaveščanju otrok glede menjanja letnih 
časov med letom. Zato morajo 
izobraževalni organi prednostno 
razdeljevati sezonsko sadje, ob tem pa se 
odločiti za raznoliko izbiro sadja, da bi 
otrokom omogočili, da odkrijejo različne 
okuse.

Or. fr
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Predlog spremembe 17
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Temeljni akcijski načrt predlaga 
začetek večletne informacijske in 
promocijske kampanje po vsej EU, ki bi v 
več letih informirala šole o prednostih 
ekološkega kmetijstva in izboljšala 
osveščenost potrošnikov ter razpoznavnost 
ekoloških proizvodov in logotipa EU. 
Sistem razdeljevanja sadja v šolah mora 
podpirati te cilje, zlasti pri ekološko 
pridelanem sadju, spremljevalni ukrepi pa 
morajo vključevati posredovanje 
informacij o ekološkem kmetovanju.

Or. en

Predlog spremembe 18
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Zato je treba določiti postopek pomoči 
Skupnosti za sofinanciranje dobave
nekaterih zdravih proizvodov iz sadja in 
zelenjave, iz sektorjev predelanega sadja in 
zelenjave ter banan učencem v 
izobraževalnih ustanovah, pa tudi za 
nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja. Komisija bi 
morala določiti pogoje sistema.

6. Zato je treba določiti postopek pomoči 
Skupnosti za financiranje dobave 
nekaterih zdravih proizvodov iz sadja in 
zelenjave, iz sektorjev predelanega sadja in 
zelenjave ter banan učencem v 
izobraževalnih ustanovah, pa tudi za 
nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja, kot tudi 
spremljevalnih ukrepov, ki so potrebni za 
zagotavljanje učinkovitosti sistema. 
Komisija bi morala določiti pogoje 
sistema. Zlasti je treba posvetiti pozornost 
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merilom kakovosti in trajnosti proizvodov 
v sistemu; ustrezati morajo najstrožjim 
standardom, prednostno morajo biti 
sezonski in proizvedeni lokalno ali, kjer je 
to mogoče, v Skupnosti.

Or. es

Predlog spremembe 19
Maria Petre 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Zato je treba določiti postopek pomoči 
Skupnosti za sofinanciranje dobave 
nekaterih zdravih proizvodov iz sadja in 
zelenjave, iz sektorjev predelanega sadja in 
zelenjave ter banan učencem v 
izobraževalnih ustanovah, pa tudi za 
nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja. Komisija bi 
morala določiti pogoje sistema.

6. Zato je treba določiti postopek pomoči 
Skupnosti za sofinanciranje dobave 
nekaterih zdravih proizvodov iz sadja in 
predelanega sadja učencem v 
izobraževalnih ustanovah, pa tudi za 
nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja. Komisija bi 
morala določiti pogoje sistema.

Or. ro

Predlog spremembe 20
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Zato je treba določiti postopek pomoči 
Skupnosti za sofinanciranje dobave 
nekaterih zdravih proizvodov iz sadja in 
zelenjave, iz sektorjev predelanega sadja in 
zelenjave ter banan učencem v 
izobraževalnih ustanovah, pa tudi za 
nekatere povezane stroške logistike, 

6. Zato je treba določiti postopek pomoči 
Skupnosti za sofinanciranje dobave 
nekaterih zdravih proizvodov iz sektorjev 
sadja in zelenjave ter banan učencem v 
izobraževalnih ustanovah, pa tudi za 
nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
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razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja. Komisija bi 
morala določiti pogoje sistema.

spremljanja in vrednotenja. Komisija bi 
morala določiti pogoje sistema.

Or. en

Predlog spremembe 21
Duarte Freitas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Zato je treba določiti postopek pomoči 
Skupnosti za sofinanciranje dobave 
nekaterih zdravih proizvodov iz sadja in 
zelenjave, iz sektorjev predelanega sadja 
in zelenjave ter banan učencem v 
izobraževalnih ustanovah, pa tudi za 
nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja. Komisija bi 
morala določiti pogoje sistema.

6. Zato je treba določiti postopek pomoči 
Skupnosti za sofinanciranje dobave 
nekaterih zdravih proizvodov iz sektorjev 
svežega sadja in zelenjave učencem v 
izobraževalnih ustanovah, pa tudi za 
nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja. Komisija bi 
morala določiti pogoje sistema.

Or. pt

Obrazložitev

Proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave imajo nižjo hranilno vrednost in jih je treba 
izključiti iz te uredbe. Da bi dosegli cilj bolj zdravega prehranjevanja otrok v Evropi je treba 
podpirati samo brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave.  

Predlog spremembe 22
Esther De Lange 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Da bi zagotovile redno izvajanje sistema 
razdeljevanja sadja v šolah bi morale 
države članice, ki ga želijo uporabljati, na 

7. Da bi zagotovile redno izvajanje sistema 
razdeljevanja sadja v šolah bi morale 
države članice, ki ga želijo uporabljati, na 
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nacionalni ali regionalni ravni najprej 
pripraviti strategijo. Zagotoviti morajo tudi 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
učinkovit sistem.

nacionalni ali regionalni ravni najprej 
pripraviti strategijo, v katero bodo vključili 
področje izobraževanja za ciljne skupine. 
Zagotoviti morajo tudi spremljevalne 
ukrepe, ki so potrebni za učinkovit sistem. 
Države članice lahko sprejmejo te ukrepe, 
in jih v šolah vzgojno vključijo v učne 
programe za zdravje in prehranjevanje. 

Or. nl

Predlog spremembe 23
Maria Petre 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Da bi zagotovile redno izvajanje sistema 
razdeljevanja sadja v šolah bi morale 
države članice, ki ga želijo uporabljati, na 
nacionalni ali regionalni ravni najprej 
pripraviti strategijo. Zagotoviti morajo tudi 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
učinkovit sistem.

7. Da bi zagotovile redno izvajanje sistema 
razdeljevanja sadja v šolah bi morale 
države članice, ki ga želijo uporabljati, na 
nacionalni ali regionalni ravni najprej 
pripraviti strategijo. Zagotoviti morajo tudi 
spremljevalne vzgojne in logistične ukrepe, 
ki so potrebni za učinkovit sistem.

Or. ro

Predlog spremembe 24
Duarte Freitas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Da bi zagotovile redno izvajanje sistema 
razdeljevanja sadja v šolah bi morale 
države članice, ki ga želijo uporabljati, na 
nacionalni ali regionalni ravni najprej 
pripraviti strategijo. Zagotoviti morajo tudi 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
učinkovit sistem.

7. Da bi zagotovile redno izvajanje sistema 
razdeljevanja svežega sadja v šolah bi 
morale države članice, ki ga želijo 
uporabljati, na nacionalni ali regionalni 
ravni najprej pripraviti strategijo. 
Zagotoviti morajo tudi spremljevalne 
ukrepe, ki so potrebni za učinkovit sistem.
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Or. pt

Obrazložitev

Proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave imajo nižjo hranilno vrednost in jih je treba 
izključiti iz te uredbe. Da bi dosegli cilj bolj zdravega prehranjevanja otrok v Evropi je treba 
podpirati samo brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave.

Predlog spremembe 25
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Da bi zagotovile redno izvajanje sistema 
razdeljevanja sadja v šolah bi morale 
države članice, ki ga želijo uporabljati, na 
nacionalni ali regionalni ravni najprej 
pripraviti strategijo. Zagotoviti morajo tudi 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
učinkovit sistem.

7. Da bi zagotovile redno izvajanje sistema 
razdeljevanja sadja v šolah bi morale 
države članice, ki ga želijo uporabljati, na 
nacionalni ali regionalni ravni najprej 
pripraviti strategijo. Zagotoviti morajo tudi 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
učinkovit sistem, Komisija pa mora 
pripraviti smernice za izvajanje te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 26
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Da bi zagotovile redno izvajanje sistema 
razdeljevanja sadja v šolah bi morale 
države članice, ki ga želijo uporabljati, na 
nacionalni ali regionalni ravni najprej 
pripraviti strategijo. Zagotoviti morajo tudi 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
učinkovit sistem.

7. Da bi zagotovile redno izvajanje sistema 
razdeljevanja sadja v šolah bi morale 
države članice, ki ga želijo uporabljati, na 
nacionalni ali regionalni ravni najprej 
pripraviti strategijo. Zagotoviti morajo tudi 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
učinkovit sistem. Pri izvajanju sistema 
razdeljevanja sadja v šolah si je treba 
čimbolj prizadevati za uporabo načela 
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subsidiarnosti, ob tem pa prepustiti 
državam članicam velik manevrski prostor 
pri pripravi njihovih strategij. Kot je 
vključen kmetijski sektor, je treba vključiti 
tudi organe za zdravstvo in izobraževanje.

Or. es

Predlog spremembe 27
Esther De Lange 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Da ne bi omejili splošnega vpliva 
podobnih nacionalnih ukrepov, bi bilo 
treba državam članicam dovoliti, da 
dodelijo dodatno nacionalno pomoč za 
dobavo proizvodov in povezane stroške ter 
spremljevalne ukrepe, sistem razdeljevanja 
sadja v šolah pa ne bi smel posegati v 
noben ločen nacionalni sistem 
razdeljevanja sadja v šolah, ki upošteva 
zakonodajo Skupnosti. Vendar zaradi 
zagotavljanja praktičnega učinka sistema 
Skupnosti ta ne sme nadomestiti sedanjega 
financiranja obstoječih nacionalnih 
sistemov razdeljevanja sadja v šolah ali 
drugih sistemov razdeljevanja v šolah, ki 
vključujejo sadje.

8. Da ne bi omejili splošnega vpliva 
podobnih nacionalnih ukrepov, bi bilo 
treba države članice spodbujati, da 
dodelijo dodatno nacionalno pomoč za 
dobavo proizvodov in povezane stroške ter 
spremljevalne ukrepe, sistem razdeljevanja 
sadja v šolah pa ne bi smel posegati v 
noben ločen nacionalni sistem 
razdeljevanja sadja v šolah, ki upošteva 
zakonodajo Skupnosti. Vendar zaradi 
zagotavljanja praktičnega učinka sistema 
Skupnosti ta ne sme nadomestiti sedanjega 
nacionalnega financiranja obstoječih 
sistemov razdeljevanja sadja v šolah ali 
drugih sistemov razdeljevanja v šolah, ki 
vključujejo sadje. Financiranje Skupnosti 
mora biti po svoji naravi dodatno in 
omejeno na nove sisteme ali širitev že 
obstoječih sistemov.

Or. nl
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Predlog spremembe 28
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Da ne bi omejili splošnega vpliva 
podobnih nacionalnih ukrepov, bi bilo 
treba državam članicam dovoliti, da 
dodelijo dodatno nacionalno pomoč za 
dobavo proizvodov in povezane stroške ter 
spremljevalne ukrepe, sistem razdeljevanja 
sadja v šolah pa ne bi smel posegati v
noben ločen nacionalni sistem 
razdeljevanja sadja v šolah, ki upošteva 
zakonodajo Skupnosti. Vendar zaradi 
zagotavljanja praktičnega učinka sistema 
Skupnosti ta ne sme nadomestiti sedanjega 
financiranja obstoječih nacionalnih 
sistemov razdeljevanja sadja v šolah ali 
drugih sistemov razdeljevanja v šolah, ki 
vključujejo sadje.

8. Da ne bi omejili splošnega vpliva 
podobnih nacionalnih ukrepov, bi bilo 
treba državam članicam dovoliti, da 
dodelijo dodatno nacionalno pomoč za 
dobavo proizvodov in povezane stroške ter 
spremljevalne ukrepe, sistem razdeljevanja 
sadja v šolah pa ne bi smel posegati v 
noben ločen nacionalni sistem 
razdeljevanja sadja v šolah, ki upošteva 
zakonodajo Skupnosti. Vendar zaradi 
zagotavljanja praktičnega učinka sistema 
Skupnosti ta ne sme nadomestiti sedanjega 
financiranja obstoječih večletnih 
nacionalnih sistemov razdeljevanja sadja v 
šolah ali drugih sistemov razdeljevanja v 
šolah, ki vključujejo sadje.

Or. fr

Obrazložitev

Namen je, da se razjasni načelo obstoječega nacionalnega sistema, da bi se omogočilo, da se 
dodatno načelo, kot je bilo predlagano v osnutku uredbe, lažje vključi. 

Predlog spremembe 29
Duarte Freitas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Da ne bi omejili splošnega vpliva 
podobnih nacionalnih ukrepov, bi bilo 
treba državam članicam dovoliti, da 
dodelijo dodatno nacionalno pomoč za 
dobavo proizvodov in povezane stroške ter 
spremljevalne ukrepe, sistem razdeljevanja 
sadja v šolah pa ne bi smel posegati v 

8. Da ne bi omejili splošnega vpliva 
podobnih nacionalnih ukrepov, bi bilo 
treba državam članicam dovoliti, da 
dodelijo dodatno nacionalno pomoč za 
dobavo proizvodov in povezane stroške ter 
spremljevalne ukrepe, sistem razdeljevanja 
svežega sadja v šolah pa ne bi smel 

Adlib Express Watermark



AM\738252SL.doc 17/6 PE411.926v01-00

SL

noben ločen nacionalni sistem 
razdeljevanja sadja v šolah, ki upošteva 
zakonodajo Skupnosti. Vendar zaradi 
zagotavljanja praktičnega učinka sistema 
Skupnosti ta ne sme nadomestiti sedanjega 
financiranja obstoječih nacionalnih 
sistemov razdeljevanja sadja v šolah ali 
drugih sistemov razdeljevanja v šolah, ki 
vključujejo sadje.

posegati v noben ločen nacionalni sistem 
razdeljevanja sadja v šolah, ki upošteva 
zakonodajo Skupnosti. Vendar zaradi 
zagotavljanja praktičnega učinka sistema 
Skupnosti ta ne sme nadomestiti sedanjega 
financiranja obstoječih nacionalnih 
sistemov razdeljevanja sadja v šolah ali 
drugih sistemov razdeljevanja v šolah, ki 
vključujejo sadje.

Or. pt

Obrazložitev

Proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave imajo nižjo hranilno vrednost in jih je treba 
izključiti iz te uredbe. Da bi dosegli cilj bolj zdravega prehranjevanja otrok v Evropi je treba 
podpirati samo brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave.  

Predlog spremembe 30
Ilda Figueiredo 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Da bi zagotovili dobro upravljanje 
proračuna, je treba predvideti fiksno 
določeno zgornjo mejo pomoči Skupnosti 
in najvišje stopnje sofinanciranja, 
finančni prispevek Skupnosti pa je treba 
dodati na seznam ukrepov, upravičenih do 
financiranja EKJS, ki je določeno v členu 
3(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z 
dne 21. junija 2005 o financiranju skupne 
kmetijske politike.

9. Da bi zagotovili dobro upravljanje 
proračuna, je treba predvideti fiksno 
določeno zgornjo mejo pomoči Skupnosti v 
skladu z razmerami in potrebami v 
posamezni državi članici. Sistem je treba 
dodati na seznam ukrepov, upravičenih do 
financiranja EKJS, ki je določen v členu 
3(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z 
dne 21. junija 2005 o financiranju skupne 
kmetijske politike. Če ena ali več držav 
članic ne uporabi financiranja Skupnosti, 
se sredstva lahko prenesejo in porabijo v 
drugih državah članicah.

Or. pt
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Obrazložitev

Da bi se zagotovila enakost med državami članicam, mora razdeljevanje sadja v šolah 
financirati samo Skupnost. 

Predlog spremembe 31
María Isabel Salinas García

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Da bi zagotovili dobro upravljanje 
proračuna, je treba predvideti fiksno
določeno zgornjo mejo pomoči Skupnosti 
in najvišje stopnje sofinanciranja, 
finančni prispevek Skupnosti pa je treba 
dodati na seznam ukrepov, upravičenih do 
financiranja EKJS, ki je določeno v členu 
3(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z 
dne 21. junija 2005 o financiranju skupne 
kmetijske politike.

9. Da bi zagotovili dobro upravljanje 
proračuna, je treba predvideti določeno 
zadostno zgornjo mejo pomoči Skupnosti, 
finančni prispevek Skupnosti pa je treba 
dodati na seznam ukrepov, upravičenih do 
financiranja EKJS, ki je določeno v členu 
3(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z 
dne 21. junija 2005 o financiranju skupne 
kmetijske politike.

Or. es

Predlog spremembe 32
Esther De Lange

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Da bi zagotovili dobro upravljanje 
proračuna, je treba predvideti fiksno 
določeno zgornjo mejo pomoči Skupnosti 
in najvišje stopnje sofinanciranja, finančni 
prispevek Skupnosti pa je treba dodati na 
seznam ukrepov, upravičenih do 
financiranja EKJS, ki je določeno v členu 
3(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z 
dne 21. junija 2005 o financiranju skupne 
kmetijske politike.

9. Da bi zagotovili dobro upravljanje 
proračuna, je treba predvideti fiksno 
določeno zgornjo mejo pomoči Skupnosti 
in najvišje stopnje sofinanciranja, finančni 
prispevek Skupnosti pa je treba dodati na 
seznam ukrepov, upravičenih do 
financiranja EKJS, ki je določeno v členu 
3(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z 
dne 21. junija 2005 o financiranju skupne 
kmetijske politike. Vsa financiranja
Skupnosti, ki jih ena ali več držav članic 
vztrajno ne uporabljajo, se lahko 
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prenesejo in porabijo v drugih državah 
članicah.

Or. nl

Predlog spremembe 33
Constantin Dumitriu 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Da bi bilo dovolj časa za gladko 
izvedbo sistema, se mora uporabljati od 
šolskega leta 2009/10. Poročilo o njem je 
treba dostaviti po treh letih.

10. Da bi bilo dovolj časa za gladko 
izvedbo sistema, se mora uporabljati od 
šolskega leta 2009/10. Države članice 
morajo opraviti letno oceno izvajanja in 
učinka programa, Komisija pa mora 
pripraviti poročilo Evropskemu
parlamentu in Svetu po treh letih.

Or. ro

Obrazložitev

Države članice so pristojne za upravljanje programa in če naj bi bilo njihovo vodenje 
ustrezno, ga morajo ocenjevati sproti, da bi sprejele potrebne sklepe.

Predlog spremembe 34
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Da bi bilo dovolj časa za gladko 
izvedbo sistema, se mora uporabljati od 
šolskega leta 2009/10. Poročilo o njem je 
treba dostaviti po treh letih.

10. Da bi bilo dovolj časa za gladko 
izvedbo sistema, se mora uporabljati od 
šolskega leta 2009/10. Poročilo o njem je 
treba dostaviti po treh letih. Ker bo samo 
dolgoročni program imel dolgoročne 
pozitivne učinke, je nujno, da se 
zagotovita nadzor in ocena programa, da 
bi se izmerila njegova učinkovitost in 
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predložile morebitne izboljšave.

Or. es

Predlog spremembe 35
Duarte Freitas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Da bi bil sistem učinkovitejši, mora biti 
Skupnost sposobna financirati ukrepe za 
informiranje, spremljanje in vrednotenje, 
namenjene ozaveščanju javnosti, in ukrepe 
mrežnega povezovanja, ki se nanašajo na 
sistem razdeljevanja sadja v šolah in 
njegove cilje brez poseganja v njegove 
pristojnosti sofinanciranja potrebnih 
spremljevalnih ukrepov za ozaveščanje o 
koristnih učinkih uživanja sadja in 
zelenjave za zdravje v okviru Uredbe Sveta 
(ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra 2007 o 
ukrepih za informiranje o kmetijskih 
proizvodih in njihovo promocijo na 
notranjem trgu in v tretjih državah.

11. Da bi bil sistem učinkovitejši, mora biti 
Skupnost sposobna financirati ukrepe za 
informiranje, spremljanje in vrednotenje, 
namenjene ozaveščanju javnosti, in ukrepe 
mrežnega povezovanja, ki se nanašajo na 
sistem razdeljevanja svežega sadja v šolah 
in njegove cilje brez poseganja v njegove 
pristojnosti sofinanciranja potrebnih 
spremljevalnih ukrepov za ozaveščanje o 
koristnih učinkih uživanja svežega sadja in 
zelenjave za zdravje v okviru Uredbe Sveta 
(ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra 2007 o 
ukrepih za informiranje o kmetijskih 
proizvodih in njihovo promocijo na 
notranjem trgu in v tretjih državah.

Or. pt

Obrazložitev

Proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave imajo nižjo hranilno vrednost in jih je treba 
izključiti iz te uredbe. Da bi dosegli cilj bolj zdravega prehranjevanja otrok v Evropi je treba 
podpirati samo brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave.  
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Predlog spremembe 36
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Da bi bil sistem učinkovitejši, mora biti 
Skupnost sposobna financirati ukrepe za 
informiranje, spremljanje in vrednotenje, 
namenjene ozaveščanju javnosti, in ukrepe 
mrežnega povezovanja, ki se nanašajo na 
sistem razdeljevanja sadja v šolah in 
njegove cilje brez poseganja v njegove 
pristojnosti sofinanciranja potrebnih 
spremljevalnih ukrepov za ozaveščanje o 
koristnih učinkih uživanja sadja in 
zelenjave za zdravje v okviru Uredbe Sveta 
(ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra 2007 o 
ukrepih za informiranje o kmetijskih 
proizvodih in njihovo promocijo na 
notranjem trgu in v tretjih državah.

11. Da bi bil sistem učinkovitejši, mora biti 
Skupnost sposobna financirati ukrepe za 
informiranje, spremljanje in vrednotenje, 
namenjene ozaveščanju javnosti, in ukrepe 
mrežnega povezovanja, ki se nanašajo na 
sistem razdeljevanja sadja v šolah in 
njegove cilje brez poseganja v njegove 
pristojnosti sofinanciranja potrebnih 
spremljevalnih ukrepov za ozaveščanje o 
koristnih učinkih uživanja sadja in 
zelenjave za zdravje v okviru Uredbe Sveta 
(ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra 2007 o 
ukrepih za informiranje o kmetijskih 
proizvodih in njihovo promocijo na 
notranjem trgu in v tretjih državah. 
Bistveno je, da Komisija izvede veliko 
promocijsko kampanjo za sistem po vsej 
Uniji.

Or. es

Predlog spremembe 37
Duarte Freitas

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SISTEM RAZDELJEVANJA SADJA V 
ŠOLAH

SISTEM RAZDELJEVANJA SVEŽEGA 
SADJA V ŠOLAH

Or. pt

Adlib Express Watermark



PE411.926v01-00 22/6 AM\738252SL.doc

SL

Obrazložitev

Proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave imajo nižjo hranilno vrednost in jih je treba 
izključiti iz te uredbe. Da bi dosegli cilj bolj zdravega prehranjevanja otrok v Evropi je treba 
podpirati samo brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave.  

Predlog spremembe 38
Duarte Freitas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103g – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pomoč za dobavo sadja in zelenjave ter 
banan učencem

(Ne zadeva slovenske različice)

Or. pt

Obrazložitev

Proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave imajo nižjo hranilno vrednost in jih je treba 
izključiti iz te uredbe. Da bi dosegli cilj bolj zdravega prehranjevanja otrok v Evropi je treba
podpirati samo brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave.  

Predlog spremembe 39
Béla Glattfelder 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103g a – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz sadja in zelenjave, iz sektorjev 
predelanega sadja in zelenjave ter banan 
učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih 
določi Komisija, in se lahko dodeljuje tudi 

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz svežega sadja in zelenjave, iz sektorjev 
predelanega sadja in zelenjave ter banan
učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih 
določijo države članice, in se lahko 
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za nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja.

dodeljuje tudi za nekatere povezane stroške 
logistike, razdelitve, opreme, 
komunikacije, spremljanja in vrednotenja.

Or. en

Obrazložitev

Sveži proizvodi so bolj zdravi od predelanih. V primeru sadja in zelenjave se okus potrošnikov 
močno razlikuje med državam članicami.

Predlog spremembe 40
Esther De Lange 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103g a – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz sadja in zelenjave, iz sektorjev 
predelanega sadja in zelenjave ter banan 
učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih 
določi Komisija, in se lahko dodeljuje tudi 
za nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja.

Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo proizvodov iz sadja in 
zelenjave, ki jih izbere Komisija, iz 
sektorjev predelanega sadja in zelenjave ter 
banan, ki jih natančneje določijo države 
članice, učencem v izobraževalnih 
ustanovah, in se lahko dodeljuje tudi za 
nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja. Komisija in 
države članice izberejo predelano 
zelenjavo in sadje na osnovi zdravstvenih 
meril, kot je na primer najmanjša možna 
vsebnost nenaravnih in nezdravih aditivov 
v predelanih proizvodih.

Or. nl
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Predlog spremembe 41
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1  podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103ga – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz sadja in zelenjave, iz sektorjev 
predelanega sadja in zelenjave ter banan 
učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih 
določi Komisija, in se lahko dodeljuje tudi 
za nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja.

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
EU iz sadja in zelenjave, iz sektorjev 
predelanega sadja in zelenjave ter banan 
učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih 
določi Komisija, in se lahko dodeljuje tudi 
za nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije,
spremljanja in vrednotenja.

Or. fr

Obrazložitev

Upoštevati je treba, da te določbe temeljijo na členu 33 Pogodbe, ki se nanaša na skupno 
kmetijsko politiko, kot je bilo navedeno v uvodni izjavi 2, zato je namen te spremembe, da se 
poudari, da bodo sadje in zelenjava, ki bodo razdeljeni učencem, obvezno proizvedeni v EU, 
saj bo to povečalo razumevanje in spodbudilo porabo proizvodov Skupnosti. V državah 
članicah STO obstaja podoben program, ki temelji na domači proizvodnji, na primer v ZDA.

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

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103ga –  odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz sadja in zelenjave, iz sektorjev 

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
s poreklom iz Skupnosti iz sadja in 
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predelanega sadja in zelenjave ter banan 
učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih 
določi Komisija, in se lahko dodeljuje tudi 
za nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja.

zelenjave, iz sektorjev predelanega sadja in 
zelenjave ter banan učencem v 
izobraževalnih ustanovah, ki jih določi 
Komisija, in se lahko dodeljuje tudi za 
nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja.

Or. it

Obrazložitev

Pravni temelj uredbe je člen 33 pogodbe o ES, ki navaja cilje skupne kmetijske politike, med 
katerimi je tudi povečanje prihodkov proizvajalcev v kmetijstvu, kot je navedeno v uvodni 
izjavi 2. 

Predlog spremembe 43
Michl Ebner 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103ga –  odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz sadja in zelenjave, iz sektorjev 
predelanega sadja in zelenjave ter banan 
učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih 
določi Komisija, in se lahko dodeljuje tudi 
za nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja.

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
s poreklom iz Skupnosti iz sadja in 
zelenjave, iz sektorjev predelanega sadja in 
zelenjave ter banan učencem v 
izobraževalnih ustanovah, ki jih določi 
Komisija, in se lahko dodeljuje tudi za 
nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja.

Or. it

Obrazložitev

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.   
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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.

Predlog spremembe 44
Ioannis Gklavakis 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103g a – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz sadja in zelenjave, iz sektorjev 
predelanega sadja in zelenjave ter banan 
učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih 
določi Komisija, in se lahko dodeljuje tudi 
za nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja.

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov
s poreklom iz Skupnosti iz sadja in 
zelenjave, iz sektorjev predelanega sadja in 
zelenjave ter banan učencem v 
izobraževalnih ustanovah, ki jih določi 
Komisija, in se lahko dodeljuje tudi za 
nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja.

Or. el

Obrazložitev

Ker ima predlog Komisije za cilj povečanje porabe sadja in zelenjave, lahko sistem deluje 
tudi kot orodje za pospešitev predvsem prihodkov Evropejcev.
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Predlog spremembe 45
Duarte Freitas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103g – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz sadja in zelenjave, iz sektorjev 
predelanega sadja in zelenjave ter banan
učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih 
določi Komisija, in se lahko dodeljuje tudi 
za nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja.

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih svežih 
proizvodov iz sektorjev sadja in zelenjave 
učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih 
določi Komisija, in se lahko dodeljuje tudi 
za nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja.

Or. pt

Obrazložitev

Proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave imajo nižjo hranilno vrednost in jih je treba 
izključiti iz te uredbe. Da bi dosegli cilj bolj zdravega prehranjevanja otrok v Evropi je treba 
podpirati samo brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave.  

Predlog spremembe 46
Maria Petre 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103ga – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz sadja in zelenjave, iz sektorjev
predelanega sadja in zelenjave ter banan
učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih 
določi Komisija, in se lahko dodeljuje tudi 

Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz sadja in predelanega sadja učencem v 
izobraževalnih ustanovah, ki jih določi 
Komisija, in se lahko dodeljuje tudi za 
nekatere povezane stroške logistike, 
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za nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja.

razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja.

Or. ro

Predlog spremembe 47
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103g a – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz sadja in zelenjave, iz sektorjev 
predelanega sadja in zelenjave ter banan 
učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih 
določi Komisija, in se lahko dodeljuje tudi 
za nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja.

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz sektorjev sadja in zelenjave ter banan 
učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih 
določi Komisija, ter z morebitnim 
poudarkom na lokalno pridelanem sadju 
in zelenjavi, če bosta na voljo; ta pomoč se 
lahko dodeljuje tudi za nekatere povezane 
stroške logistike, razdelitve, opreme, 
komunikacije, spremljanja in vrednotenja.

Or. en

Obrazložitev

Sveže sadje in zelenjava izboljšujejo kakovost prehranjevanja otrok. Zato jim je treba 
priskrbeti sveže sadje in zelenjavo. Predelano sadje in zelenjava, kot je vloženo in sladkano 
sadje, ne bi smeli biti vključeni v sistem razdeljevanja sadja v šolah. Naročnike je treba 
spodbujati, naj izbirajo regionalno in ekološko pridelano sadje in zelenjavo, če so na voljo. 
Zato jim je treba omogočiti, da upoštevajo tudi dejavnike kakovosti, ne pa da so prisiljeni 
preprosto sprejeti najcenejšo ponudbo.
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Predlog spremembe 48
Willem Schuth 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1  podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103ga – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz sadja in zelenjave, iz sektorjev 
predelanega sadja in zelenjave ter banan 
učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih 
določi Komisija, in se lahko dodeljuje tudi 
za nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja.

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz sadja in zelenjave, iz sektorjev 
predelanega sadja in zelenjave ter banan 
učencem v izobraževalnih in predšolskih 
ustanovah, ki jih določi Komisija, in se 
lahko dodeljuje tudi za nekatere povezane 
stroške logistike, razdelitve, opreme, 
komunikacije, spremljanja in vrednotenja. 
Lokalne proizvode je treba uporabiti 
prednostno, da bi se izognili nepotrebnim 
prevozom, ki imajo za posledico 
onesnaževanje okolja.  

Or. de

Obrazložitev

Sadje je treba razdeljevati tudi med predšolske otroke, da bi tudi oni imeli koristi od tega 
sistema.

Ob upoštevanju svetovnih podnebnih sprememb in podnebnih ciljev EU se je treba 
nepotrebnim prevozom izogibati.

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

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103ga – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz sadja in zelenjave, iz sektorjev 
predelanega sadja in zelenjave ter banan 
učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih 
določi Komisija, in se lahko dodeljuje tudi 
za nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja.

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih kar se da 
svežih, sezonskih in cenovno dostopnih 
proizvodov iz sadja in zelenjave, iz 
sektorjev predelanega sadja in zelenjave ter 
banan učencem v izobraževalnih 
ustanovah, ki jih določi Komisija, in se 
lahko dodeljuje tudi za nekatere povezane 
stroške logistike, razdelitve, opreme, 
komunikacije, spremljanja in vrednotenja.

Or. it

Predlog spremembe 50
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103 ga – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz sadja in zelenjave, iz sektorjev 
predelanega sadja in zelenjave ter banan 
učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih 
določi Komisija, in se lahko dodeljuje tudi 
za nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja.

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz sadja in zelenjave, iz sektorjev 
predelanega sadja in zelenjave ter banan 
učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih 
določi Komisija, in se dodeli tudi za 
nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja, kot tudi za 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
zagotavljanje učinkovitosti sistema.

Or. es
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Predlog spremembe 51
Armando Veneto, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103ga – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.  Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz sadja in zelenjave, iz sektorjev 
predelanega sadja in zelenjave ter banan 
učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih 
določi Komisija, in se lahko dodeljuje tudi 
za nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja.

1.  Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz sadja in zelenjave, iz sektorjev 
predelanega sadja in zelenjave ter banan 
učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih 
določi Komisija; ta pomoč Skupnosti
mora kriti tudi nekatere povezane stroške 
logistike, razdelitve, opreme, 
komunikacije, spremljanja in vrednotenja.

Or. it

Obrazložitev

Za učinkovito izvajanje sistema razdeljevanja sadja v šolah je bistveno, da pomoč Skupnosti 
krije tudi vse priložnostne logistične stroške (na primer za nakup potrebnih posod), saj bi to 
sicer bremenilo proračune šol ali starše učencev. 

Predlog spremembe 52
Ioannis Gklavakis 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103g a – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz sadja in zelenjave, iz sektorjev 
predelanega sadja in zelenjave ter banan 
učencem v izobraževalnih ustanovah, ki jih 

1. Po pogojih, ki jih določi Komisija, se od 
šolskega leta 2009/10 dodeljuje pomoč 
Skupnosti za dobavo nekaterih proizvodov 
iz sadja in zelenjave, iz sektorjev 
predelanega sadja in zelenjave ter banan 
učencem v ustanovah osnovnega 
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določi Komisija, in se lahko dodeljuje tudi 
za nekatere povezane stroške logistike, 
razdelitve, opreme, komunikacije, 
spremljanja in vrednotenja.

izobraževanja, ki jih določi Komisija, in se 
lahko dodeljuje tudi za nekatere povezane 
stroške logistike, razdelitve, opreme, 
komunikacije, spremljanja in vrednotenja
ter za spremljevalne ukrepe, ki so potrebni 
za učinkovito izvajanje sistema.

Or. el

Obrazložitev

Zaradi značilnosti izobraževalnih sistemov v posameznih državah članicah bi lahko 
kategorija otrok med 6 in 10 let, ki jo je predlagala Komisija, izključila učence v nekaterih 
izobraževalnih ustanovah, zato bi bilo ustreznejše, da se v shemo vključijo ustanove 
osnovnega izobraževanja. Pomoč Skupnosti je treba zagotoviti tudi vsem ukrepom, ki so 
usmerjeni k učinkovitem izvajanju sistema že v poskusnem obdobju.

Predlog spremembe 53
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103 ga – točka 1a 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Proizvodi, ki so vključeni v sistem, 
morajo ustrezati najstrožjim standardom, 
prednostno morajo biti sezonski in 
proizvedeni lokalno ali, kjer je to mogoče, 
v Skupnosti. Prednost imajo trajnostni 
proizvodi.

Or. es

Predlog spremembe 54
Constantin Dumitriu 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103ga – točka 1a 
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(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. proizvode iz sadja in zelenjave ter iz 
sektorjev sadja in zelenjave ter banan, ki 
se ponudijo učencem, izbere država 
članica na osnovi priporočil Komisije in 
ob upoštevanju potrebe, da se spodbuja 
poraba tradicionalnih sort sadja in sadja, 
proizvedenega v Skupnosti.

Or. ro

Obrazložitev

Komisija ima dopolnjevalno vlogo in lahko izdaja priporočila na evropski ravni. Države 
članice pa imajo pristojnost odločanja. Polet tega program ponuja možnost podpore 
tradicionalnim sortam sadja in proizvajalcem v Skupnosti v času, ko so stroški izvajanja 
programa višji zaradi uvoza iz tretjih držav.   

Predlog spremembe 55
Elisabeth Jeggle 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103ga – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice, ki želijo sodelovati v 
sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, 
najprej pripravijo nacionalno strategijo za 
njegovo izvajanje. Zagotovijo tudi 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
učinkovit sistem.

2. Države članice, ki želijo sodelovati v 
sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, 
najprej pripravijo nacionalno strategijo za 
njegovo izvajanje. V strategiji se opredeli 
ciljna skupina, trajanje izvajanja sistema, 
proizvodi, ki so vključeni vanj, pogostost 
razdeljevanja in spremljevalni ukrepi za 
učinkovit sistem. Države članice lahko 
tretjim zasebnim stranem dodelijo 
pristojnost za nacionalni finančni 
prispevek za sistem.  

Or. de
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Obrazložitev

Države članice bi morale imeti možnost, da se lahko odločijo, kako bodo pridobile del 
financiranja, ki ne sodi pod Evropsko skupnost. Zato bi morale tretje strani in starši (vključno 
z na primer podjetniki) imeti možnost, da prispevajo k nacionalnem delu financiranja.

Predlog spremembe 56
Ilda Figueiredo 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103g – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice, ki želijo sodelovati v 
sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, 
najprej pripravijo nacionalno strategijo za 
njegovo izvajanje. Zagotovijo tudi 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
učinkovit sistem.

2. Države članice, ki želijo sodelovati v 
sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, 
najprej pripravijo nacionalno strategijo za 
njegovo izvajanje, pri čemer upoštevajo 
razmere glede tal in podnebja, pri katerih 
se sadje in zelenjava proizvaja. Zato mora 
Skupnost dati prednost tem proizvodom. 
Te države članice zagotovijo tudi 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
učinkovit sistem, pri čemer dajo prednost 
otrokom v predšolskih in osnovnošolskih 
ustanovah, katerim je treba sadje in 
zelenjavo razdeljevati brezplačno in 
dnevno.

Or. pt

Obrazložitev

Vsi učenci bi morali imeti dostop do sistema razdeljevanja sadja v šolah, ne glede na njihovo 
starost ali socialne in ekonomske razmere v družini. Sistem mora upoštevati tudi tla in 
podnebne razmere, pri katerih se proizvajata sadje in zelenjava, ob tem pa mora biti 
zagotovljena prednostna obravnava Skupnosti.
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Predlog spremembe 57
Constantin Dumitriu 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103ga – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice, ki želijo sodelovati v 
sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, 
najprej pripravijo nacionalno strategijo za 
njegovo izvajanje. Zagotovijo tudi 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
učinkovit sistem.

2. Države članice, ki želijo sodelovati v 
sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, 
najprej pripravijo nacionalno strategijo za 
njegovo izvajanje. Zagotovijo tudi 
finančne vire Skupnosti in nacionalne 
finančne vire, ki so potrebni za izvajanje, 
ter uresničijo spremljevalne ukrepe, ki so 
potrebni za učinkovit sistem.

Or. ro

Obrazložitev

Države članice morajo Komisiji sporočiti začetni korak pri razporejanju finančnih virov in 
poskrbijo za potrebno dodatno financiranje programa. 

Predlog spremembe 58
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103 ga – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice, ki želijo sodelovati v 
sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, 
najprej pripravijo nacionalno strategijo za 
njegovo izvajanje. Zagotovijo tudi 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
učinkovit sistem.

2. Države članice, ki želijo sodelovati v 
sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, 
najprej pripravijo nacionalno strategijo za 
njegovo izvajanje. Zagotovijo tudi 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
učinkovit sistem.

Države članice v tej strategiji med drugim 
opredelijo:
– proizvode, ki se bodo razdeljevali, 
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upoštevajoč, da gre za sezonske in lokalne 
proizvode;
– starostne skupine v šolski populaciji, ki 
bodo ta sistem koristile;
– šole, ki bodo sodelovale v tem sistemu.

Or. es

Predlog spremembe 59
Esther De Lange 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103g a –  točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice, ki želijo sodelovati v 
sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, 
najprej pripravijo nacionalno strategijo za 
njegovo izvajanje. Zagotovijo tudi 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
učinkovit sistem.

2. Države članice, ki želijo sodelovati v 
sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, 
najprej pripravijo nacionalno strategijo za 
njegovo izvajanje. Zagotovijo tudi 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
učinkovit sistem. Tako kot v sistemu 
mleka za šole lahko države članice od 
staršev zahtevajo, da plačajo nacionalni 
del sofinanciranja sistema. Države članice 
lahko tudi spodbujajo  zdravstvene 
zavarovalnice in lokalne organe, naj 
prispevajo k nacionalnemu delu 
sofinanciranja sistema.

Or. nl

Predlog spremembe 60
Béla Glattfelder 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103g a – točka 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice, ki želijo sodelovati v 
sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, 
najprej pripravijo nacionalno strategijo za 
njegovo izvajanje. Zagotovijo tudi 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
učinkovit sistem.

2. Države članice, ki želijo sodelovati v 
sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, 
najprej pripravijo nacionalno strategijo za 
njegovo izvajanje. Zagotovijo tudi 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
učinkovit sistem. Države članice v skladu z 
objektivnimi merili pri izvajanju tega 
sistema dajo prednost tradicionalnim 
sortam in lokalno pridelanemu sadju in 
zelenjavi ter podpirajo majhne 
pridelovalce.

Or. en

Obrazložitev

V primeru sadja in zelenjave se okus potrošnikov močno razlikuje med državam članicami.

Predlog spremembe je v skladu s cilji iz člena 33 Pogodbe. Da bi standardizirali trge, je treba 
podpreti najbolj ranljive proizvajalce.

Predlog spremembe 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103g a – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice, ki želijo sodelovati v 
sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, 
najprej pripravijo nacionalno strategijo za 
njegovo izvajanje. Zagotovijo tudi 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
učinkovit sistem.

2. Države članice, ki želijo sodelovati v 
sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, 
najprej pripravijo nacionalno strategijo za 
njegovo izvajanje. Zagotovijo tudi 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
učinkovit sistem. Spremljevalni ukrepi 
vključujejo nudenje zdravstvenega in 
prehrambenega svetovanja, informacij o 
prednostih sadja za zdravje, prilagojenih 
starosti učencev, kot tudi informacij o 
posameznih značilnostih ekološkega 
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kmetovanja.

Or. en

Predlog spremembe 62
Ioannis Gklavakis 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Regulation (EC) No. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103g a – točka 3 (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ne presega 90 milijonov EUR na šolsko 
leto,

(a) ne presega 180 milijonov EUR na 
šolsko leto,

Or. el

Obrazložitev

Uživanje sadja enkrat tedensko ne zadostuje za preprečevanje otroške debelosti ali izboljšanje 
prehrambenih navad otrok. Državam članicam je treba ponuditi obsežno financiranje, zlasti v 
začetni fazi izvajanja sistema, da bi ga lahko učinkovito izvajale, njegov uspeh pa bi 
spodbudil tudi udeležene organizacije. Zato je treba proračun za ta sistem podvojiti.

Predlog spremembe 63
Michl Ebner 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103ga – odstavek 3 –
točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ne presega 90 milijonov EUR na šolsko 
leto,

(a) ne presega 360 milijonov EUR na 
šolsko leto,

Or. de
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Obrazložitev

Prag 90 milijonov EUR bi omogočil, da se sadje razdeljuje enkrat tedensko. S prehrambenega 
vidika pa je bilo dokazano, da je dnevno uživanje sadja bistveno za zdrav razvoj. Sistem 
razdeljevanja sadja v šolah torej nima nobenega smisla, razen če sadje ne bo na voljo 
štirikrat tedensko. Zato je treba proračun dvigniti z 90 na 360 milijonov EUR.

Predlog spremembe 64
Béla Glattfelder 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103g a – točka 3 –
točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ne presega 90 milijonov EUR na šolsko 
leto,

(a) ne presega 500 milijonov EUR na 
šolsko leto,

Or. en

Obrazložitev

Zaradi visokih cen hrane ostajajo obsežna sredstva iz naslova 2 (odhodki za kmetijstvo).

Predlog spremembe 65
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103 ga – točka 3(b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ne presega 50 % stroškov dobave in 
povezanih stroškov iz odstavka 1 ali 75 % 
takih stroškov v regijah, ki so upravičene 
do pomoči iz konvergentnega cilja,

(b) ne presega stroškov dobave in 
povezanih stroškov ter stroškov 
spremljevalnih ukrepov iz odstavka 1,

Or. es

Adlib Express Watermark



PE411.926v01-00 40/6 AM\738252SL.doc

SL

Predlog spremembe 66
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103g a – točka 3 –
točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ne presega 50 % stroškov dobave in 
povezanih stroškov iz odstavka 1 ali 75 % 
takih stroškov v regijah, ki so upravičene 
do pomoči iz konvergentnega cilja,

ne presega 60 % stroškov dobave in 
povezanih stroškov iz odstavka 1 ali 95 % 
takih stroškov v regijah, ki so upravičene 
do pomoči iz konvergentnega cilja,

Or. en

Predlog spremembe 67
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103 ga – točka 3(c) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ne zajema drugih stroškov razen 
stroškov dobave in povezanih stroškov iz 
odstavka 1 in

(c) ne zajema drugih stroškov razen 
stroškov dobave in povezanih stroškov ter 
stroškov spremljevalnih ukrepov, ki so 
potrebni, da bi se zagotovila učinkovitost 
sistema, iz odstavka 1 in

Or. es
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Predlog spremembe 68
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1  podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103ga – odstavek 3 –
točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) se ne uporablja za nadomestitev 
sedanjega financiranja katerega koli od 
obstoječih nacionalnih sistemov 
razdeljevanja sadja v šolah ali drugih 
sistemov za razdeljevanje v šolah, ki 
vključujejo sadje.

(d) se ne uporablja za nadomestitev 
sedanjega javnega financiranja katerega 
koli od obstoječih nacionalnih sistemov 
razdeljevanja sadja v šolah ali drugih 
sistemov za razdeljevanje v šolah, ki 
vključujejo sadje.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe zgolj pojasnjuje besedilo, in sicer da se točka (d) nanaša samo na javno 
financiranje, kot je razvidno iz sedanjega besedila. Zasebno financiranje, kot so na primer 
donacije, je treba obravnavati pod točko (d).

Predlog spremembe 69
Duarte Freitas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103g – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Sistem razdeljevanja sadja v šolah v 
Skupnosti ne posega v noben ločen 
nacionalni sistem razdeljevanja sadja v 
šolah, ki upošteva zakonodajo Skupnosti.

5. Sistem razdeljevanja svežega sadja v 
šolah v Skupnosti ne posega v noben ločen 
nacionalni sistem razdeljevanja sadja v 
šolah, ki upošteva zakonodajo Skupnosti.

Or. pt
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Obrazložitev

Proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave imajo nižjo hranilno vrednost in jih je treba 
izključiti iz te uredbe. Da bi dosegli cilj bolj zdravega prehranjevanja otrok v Evropi, je treba 
podpirati samo brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave.  

Predlog spremembe 70
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1  podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103ga – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Sistem razdeljevanja sadja v šolah v 
Skupnosti ne posega v noben ločen 
nacionalni sistem razdeljevanja sadja v 
šolah, ki upošteva zakonodajo Skupnosti.

5. Sistem razdeljevanja sadja v šolah v 
Skupnosti ne posega v noben ločen 
nacionalni sistem razdeljevanja sadja v 
šolah, ki upošteva zakonodajo Skupnosti. 
Pilotni projekti, ki se poskusno izvajajo na 
majhnem številu izobraževalnih ustanov v 
omejenem časovnem obdobju, se ne 
prištevajo pod nacionalni sistem iz 
odstavka 3(d).

Or. fr

Obrazložitev

Namen je, da se načelo obstoječega nacionalnega sistema razjasni, tako da se omogoči lažje 
izvajanje načela dodajanja. Francija je od začetka šolskega leta v letu 2008 izvajala poskusni 
sistem razdeljevanja sadja na zelo omejenem številu šol. Financiran je 50 % iz javnih virov 
(lokalni in regionalni organi) in 50 % iz privatnega financiranja (med drugim od preventivnih 
organov in institucij zdravstvenega zavarovanja). 

Predlog spremembe 71
Duarte Freitas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 – podtočka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek IV a – pododdelek II a – člen 103g – točka 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Skupnost lahko na podlagi člena 5 
Uredbe (ES) št. 1290/2005 financira tudi 
u k r e p e  informiranja, spremljanja in 
vrednotenja, namenjene ozaveščanju 
javnosti, in povezane ukrepe mrežnega 
povezovanja.“;

6. Skupnost lahko na podlagi člena 5 
Uredbe (ES) št. 1290/2005 financira tudi 
u k r e p e  informiranja, spremljanja in 
vrednotenja sistema razdeljevanja svežega 
sadja v šolah, namenjene ozaveščanju 
javnosti, in povezane ukrepe mrežnega 
povezovanja.“;

Or. pt

Obrazložitev

Proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave imajo nižjo hranilno vrednost in jih je treba 
izključiti iz te uredbe. Da bi dosegli cilj bolj zdravega prehranjevanja otrok v Evropi, je treba 
podpirati samo brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave.  

Predlog spremembe 72
Esther De Lange 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 184 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6) pred 31. avgustom 2012 Evropskemu 
parlamentu in Svetu o uporabi sistema 
razdeljevanja sadja v šolah iz člena 103 ga, 
če je potrebno opremljenega z ustreznimi 
predlogi. Poročilo zlasti obravnava 
vprašanja glede tega, v kolikšni meri je 
sistem spodbujal vzpostavitev dobrega 
delovanja sistema razdeljevanja sadja v 
šolah v državah članicah ter učinek sistema 
za izboljšanje prehranskih navad otrok.

6) pred 31. avgustom 2012 Evropskemu 
parlamentu in Svetu o uporabi sistema 
razdeljevanja sadja v šolah iz člena 103 ga, 
če je potrebno opremljenega z ustreznimi 
predlogi. Poročilo zlasti obravnava 
vprašanja glede naslednjega:
– v kolikšni meri je sistem spodbujal 
vzpostavitev dobrega delovanja sistema 
razdeljevanja sadja v šolah v državah 
članicah ter učinek sistema za izboljšanje 
prehranskih navad otrok;

– v kolikšni meri je ali ni vplivala izbira 
nacionalnega sofinanciranja prek 
prispevkov staršev na doseg in 
učinkovitost sistema; 
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– pomen in vpliv nacionalnih 
spremljevalnih ukrepov, zlasti način, na 
katerega so sistem razdeljevanja sadja v 
šolah in spremljevalne informacije o 
zdravi prehrani vključeni v nacionalni 
šolski program;

Or. nl
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