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PR_CNS_art51am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování 
společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná 
organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty 
(jednotné nařízení o společné organizaci trhů), s cílem vytvořit projekt „Ovoce do škol“
(KOM(2008)0442 – C6-.../... – 2008/0146(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0442),

– s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem 
(C6-.../...),

– s ohledem článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanovisko 
Rozpočtového výboru (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila 
odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Návrh Komise Pozměňovací návrh

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky 
podle článku 33 Smlouvy patří stabilizace 
trhů, zajištění plynulého zásobování
a zajištění dodávek spotřebitelům za 
rozumné ceny. Stanovení podpory 
Společenství v rámci projektu „Ovoce do 

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

škol“ za účelem zajištění dodávky ovoce, 
zeleniny a banánů a výrobků z nich žákům 
ve vzdělávacích zařízeních by umožnilo 
těchto cílů dosáhnout. Projekt by kromě 
toho mohl přispět ke zvýšení obliby ovoce
a zeleniny mezi mladými spotřebiteli,
a tedy i k vyšší spotřebě v budoucnosti, jež 
by měla výrazně kladný vliv na veřejné 
zdraví a umožnila vyšší výdělky
v zemědělství, což je rovněž jeden z cílů 
SZP. Podle čl. 35 písm. b) Smlouvy je 
možné v rámci společné zemědělské 
politiky přijmout na podporu spotřeby 
určitých produktů společná opatření, jakým 
je např. projekt „Ovoce do škol“

Or. da

Odůvodnění

Měl by se zdůraznit kladný vliv projektu „Ovoce do škol“ na zdravou výživu a veřejné zdraví.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Návrh Komise Pozměňovací návrh

(3) Ustanovení čl. 152 odst. 1 Smlouvy 
stanoví, že „při vymezení a provádění 
všech politik a činností Společenství je 
zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského 
zdraví.“ Jasná prospěšnost projektu „Ovoce 
do škol“ pro zdraví je aspekt, který by se 
měl stát nedílnou součástí provádění SZP.

(3) Ustanovení čl. 152 odst. 1 Smlouvy 
stanoví, že „při vymezení a provádění 
všech politik a činností Společenství je 
zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského 
zdraví.“ Jasná prospěšnost projektu „Ovoce 
do škol“ pro zdraví je aspekt, který by se 
měl stát nedílnou součástí provádění politik 
EU obecně, a zvláště pak SZP.

Or. da

Odůvodnění

SZP by měla jít příkladem, pokud jde o začlenění vysoké úrovně ochrany zdraví do jejích 
projektů.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Návrh Komise Pozměňovací návrh

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

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

Or. da

Odůvodnění

Program Společenství by neměl nahradit projekty distribuce ovoce do škol, které již
v členských státech existují. Měl by se výhradně vztahovat na nové projekty nebo rozšíření 
stávajících projektů.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Návrh Komise Pozměňovací návrh

(9) V zájmu zajištění řádného řízení 
rozpočtu by měl být stanoven pevný strop 
podpory Společenství a maximální míry 
spolufinancování a finanční příspěvek 
Společenství na projekt by měl být 
připojen k seznamu opatření způsobilých 

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

pro financování z Evropského 
zemědělského záručního fondu podle čl. 3 
odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze 
dne 21. června 2005 o financování 
společné zemědělské politiky. Pokud jeden 
nebo více členských států nevyužije 
finančních prostředků Společenství, 
mohou být tyto prostředky převedeny
a použity v jiných členských státech.

Or. da

Odůvodnění

Čím více dětí se programů zúčastní, tím větší je přínos pro zdraví. Proto by měla být podpora 
tím větší, čím více dětí bude do programu zapojeno, jako je tomu u režimu dodávek mléka
a mléčných výrobků do škol. Nevyužité prostředky z členských států, které se zúčastnit 
nechtějí, by měly být použitelné v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 103ga – odst. 1
Nařízení, článek 2, změna nařízení (ES) č. 1234/2007, pododdíl IIa, čl. 103ga, odst. 1

Návrh Komise Pozměňovací návrh

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

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

Or. da

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost samy rozhodnout, které produkty mohou být začleněny do 
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projektu „Ovoce do škol“ a které nikoli.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 103ga – odst. 2
Nařízení, článek 2, změna nařízení (ES) č. 1234/2007, pododdíl IIa, čl. 103ga, odst. 2

Návrh Komise Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy, které se chtějí na projektu 
podílet, vypracují nejdříve na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni strategii pro jeho 
provádění. Stanoví rovněž doprovodná 
opatření nutná pro zajištění účinnosti 
projektu. Členské státy mohou stejně jako
v případě režimu dodávek mléka
a mléčných výrobků do škol rozhodnout, 
že příspěvek členského státu do projektu 
bude uhrazen rodiči.

Or. da

Odůvodnění

Způsob, jakým se bude financovat vnitrostátní podíl na projektu, je ponechán na rozhodnutí 
jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 103ga – odst. 3
Nařízení, článek 2, změna nařízení (ES) č. 1234/2007, pododdíl IIa, čl. 103ga, odst. 3

Návrh Komise Pozměňovací návrh

3. Podpora Společenství uvedená
v odstavci 1 nesmí:

3. Podpora Společenství uvedená
v odstavci 1 nesmí:

a) překročit 90 milionů EUR v jednom 
školním roce,

a) překročit 360 milionů EUR v jednom 
školním roce,

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

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

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

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

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

Cílem konvergence se rozumí cíl akce 
nejméně rozvinutých členských států
a regionů v souladu s právními předpisy 
Společenství, jimiž se řídí Evropský fond 
pro regionální rozvoj, Evropský sociální 
fond a Fond soudržnosti v období od 
1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.

Cílem konvergence se rozumí cíl akce 
nejméně rozvinutých členských států
a regionů v souladu s právními předpisy 
Společenství, jimiž se řídí Evropský fond 
pro regionální rozvoj, Evropský sociální 
fond a Fond soudržnosti v období od 
1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.

Or. da

Odůvodnění

Aby mohly být zavedeny solidní programy dodávek ovoce do škol a aby se dosáhlo kýžených 
výsledků v oblasti výživy, je zapotřebí navýšit prostředky Společenství.
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

ÚVOD

Podíl ovoce a zeleniny ve stravě je v EU příliš nízký – nedosahuje úrovně doporučené 
Světovou zdravotnickou organizací, podle níž by měl být denní příjem ovoce a zeleniny 
alespoň 400 g – a navíc vykazuje sestupnou tendenci. Zároveň se rozmohla epidemie nadváhy
u dětí. Podle odhadů trpí v EU nadváhou 22 milionů dětí, z nichž 5,1 mil. se považuje za těžce 
obézní. 

Vysoký příjem ovoce a zeleniny snižuje riziko řady nemocí a brání vzniku obezity a těžké 
obezity. Stravovací návyky se utvářejí v dětství a vše nasvědčuje tomu, že lidé, kteří si 
zvyknou jíst velké množství ovoce a zeleniny v dětství, tak činí i v dospělosti.

V roce 2007 prošlo odvětví ovoce a zeleniny zásadní reformou, jejímž výsledkem je větší 
tržní orientace. Reforma tedy toto odvětví sjednotila se zbytkem modernizované společné 
evropské zemědělské politiky. Odpovědnost za předcházení krizím a jejich zvládání spočívá 
na producentských organizacích, vývozní subvence a podpora zpracování byly odstraněny
a ovoce a zelenina jsou nyní plně začleněny do režimu jednotné platby. Jinými slovy je 
nabídka určována poptávkou. Při reformě odvětví ovoce a zeleniny bylo jednomyslně 
rozhodnuto, že negativní trend jejich spotřeby je třeba zvrátit. Vyšší poptávka především 
podpoří zdraví občanů, ale bude také přínosem pro evropské zemědělce, kteří ovoce
a zeleninu produkují.

Nejdůležitějším důvodem pro zavedení dodávek ovoce a zeleniny do škol v EU je zdravotní 
hledisko. 

ROZPOČET

Nadváha s sebou přináší vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky, vysokého 
krevního tlaku a některých druhů rakoviny. Tato onemocnění jsou jednou z největších hrozeb 
pro veřejné zdraví v EU a náklady na jejich léčbu představují nemalou zátěž pro rozpočty 
členských států. Ve svém posouzení dopadů odkazuje Komise na dva z příliš malého počtu
průzkumů, které byly provedeny s cílem objasnit vztah mezi výdaji na zdravotnictví a příliš 
nízkou konzumací ovoce a zeleniny. V této souvislosti je třeba náklady na distribuci ovoce do 
škol současně považovat za úsporu rozpočtových výdajů členských států na zdravotnictví, 
která má celkově kladný vliv především na veřejné zdraví, ale také na evropské hospodářství. 
Dokud nebude dosaženo denního příjmu ovoce a zeleniny o hmotnosti 600 g, který pro osoby 
od 11 let doporučuje několik odborníků, musí rada znít: čím více ovoce a zeleniny, tím větší 
úspory. Prevence je levnější než léčba.

Komise navrhuje vyhradit z rozpočtu Společenství 90 mil. EUR. To odpovídá jednomu kusu 
ovoce jednou týdně po dobu 30 týdnů pro děti ve věku 6 až 10 let. Členské státy mohou 
projekt doplnit a rozšířit, ale podpora nesmí nahradit již existující stálé programy. 

Aby bylo možné dosáhnout všech pozitivních výsledků projektu „Ovoce do škol“, je třeba 
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vyčlenit mnohem více prostředků. Jeden kus ovoce týdně nepostačuje ani na změnu 
stravovacích návyků, ani na dosažení účinku na veřejné zdraví. Program dodávek ovoce do 
škol by měl obnášet jednu porci ovoce na žáka a den a neměl by se omezovat pouze na žáky 
ve věku 6–10 let, jak navrhuje Komise.

S cílem obsáhnout různé tradice a projekty, které již v EU existují, musí být program dodávek 
ovoce do škol natolik pružný, aby mohl být přizpůsoben místním, regionálním a vnitrostátním 
podmínkám. Tato pružnost se bude vztahovat i na finanční spoluúčast členských států, neboť 
způsob financování vnitrostátního příspěvku (ze státního, regionálního nebo místního 
rozpočtu, z příspěvků rodičů atd.) bude záviset na rozhodnutí každého jednotlivého členského 
státu.

OVOCE A MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY DO ŠKOL

Již více než 30 let poskytuje EU různé druhy podpory na dodávky mléka a mléčných výrobků 
do škol. Ve školním roce 2006/2007 bylo do škol ve 22 členských státech dodáno 305 000 tun 
mléka a mléčných výrobků, na něž EU přispěla více než 50 mil. EUR. Pravidla režimů 
dodávek mléka a mléčných výrobků do škol byla zjednodušena a sortiment výrobků byl 
rozšířen, aby se členské státy mohly rozhodnout, zda upřednostní nízkotučné mléčné výrobky,
a program je tedy v souladu se zásadami zdravé výživy.

Pro dodávky mléka a mléčných výrobků do škol neexistuje rozpočtový strop, pouze 
množstevní limit ve výši 0,25 litru mléka na žáka a den. To znamená, že čím více žáků se 
zapojí, tím vyšší bude přidělená podpora. U dodávek ovoce do škol je žádoucí obdobný 
systém, kdy by mohlo být stanoveno maximální množství 1 porce ovoce nebo zeleniny na 
žáka a den.

Je potěšitelné, že Komise zúročila své dlouholeté zkušenosti, které načerpala v programu 
dodávek mléka a mléčných výrobků do škol.

Na závěr by chtěl zpravodaj vyzvat Komisi, aby průběžně informovala Evropský parlament
o seznamu produktů schválených na úrovni Společenství pro zařazení do projektu „Ovoce do 
škol“.
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