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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun 
asetuksen (EY) N:o 1290/2005 sekä maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja 
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 
1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta 
kouluhedelmäjärjestelmän käyttöönottamiseksi
(KOM(2008)0442 – C6-..../2008 – 2008/0146(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0442),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on 
kuullut parlamenttia (C6-..../2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan lausunnon (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. 
Järjestelmän uskotaan myös parantavan 
hedelmien ja vihannesten arvostusta 
nuorten kuluttajien keskuudessa ja lisäävän 
tällä tavoin näiden tuotteiden kulutusta 
tulevaisuudessa, jolloin vaikutetaan 
merkittävällä tavalla myönteisesti 
kansanterveyteen ja maataloudesta 
saatavat ansiot paranevat, mikä on myös 
yksi YMP:n tavoitteista. Lisäksi 
perustamissopimuksen 35 artiklan 
b alakohdassa määrätään, että yhteisessä 
maatalouspolitiikassa voidaan edistää 
joidenkin tuotteiden kulutusta yhteisin 
toimin, kuten kouluhedelmäjärjestelmän 
avulla.

Or. da

Perustelu

On korostettava kouluhedelmäjärjestelmän myönteistä vaikutusta ravitsemuksellisesti oikeaan 
ravintoon ja kansanterveyteen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tältä osin perustamissopimuksen 
152 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että 
kaikkien yhteisön politiikkojen 
määrittelyssä ja toteuttamisessa on 
varmistettava ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu. 
Kouluhedelmäjärjestelmästä saatava selkeä 
terveydellinen hyöty on näkökohta, joka 
olisi otettava huomioon YMP:n 
täytäntöönpanossa.

(3) Tältä osin perustamissopimuksen 
152 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että 
kaikkien yhteisön politiikkojen 
määrittelyssä ja toteuttamisessa on 
varmistettava ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu.
Kouluhedelmäjärjestelmästä saatava selkeä 
terveydellinen hyöty on näkökohta, joka 
olisi otettava huomioon EU:n politiikoissa 
yleisesti ja YMP:n täytäntöönpanossa 
erityisesti.

Or. da
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Perustelu

Yhteisen maatalouspolitiikan on oltava esikuva, kun kyseessä on korkean 
kuluttajansuojatason sisällyttäminen sen järjestelmiin.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. da

Perustelu

Yhteisön järjestelmän ei pidä voida korvata jäsenvaltioissa jo käyttöön otettuja 
hedelmäjärjestelmiä, vaan se on rajattava uusia järjestelmiä tai nykyisten järjestelmien 
laajentamista varten.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. da

Perustelu

Mitä enemmän lapsia järjestelmään osallistuu, sitä suuremmat terveydelliset hyödyt. Tukea 
on siksi annettava enemmän, jos siihen osallistuu enemmän lapsia, kuten 
koulumaitojärjestelmässä. Varat, jotka jäävät käyttämättä jäsenvaltioissa, jotka eivät halua 
osallistua, on voitava käyttää muissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
103 g a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

vihannesjalostealan ja banaanialan 
tuotteiden, joiden lähemmästä 
määrittelystä vastaavat jäsenvaltiot,
toimittamiseen koulujen oppilaille, ja sitä 
voidaan myöntää myös eräisiin asiaan 
liittyviin logistiikka-, jakelu-, laitteisto-, 
viestintä-, seuranta- ja 
arviointikustannuksiin.

Or. da

Perustelu

Jäsenvaltioiden on itse voitava päättää, mitä tuotteita kouluhedelmäjärjestelmään voi sisältyä 
ja mitä ei.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
103 g a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua 
järjestelmään, on laadittava ennakolta 
kansallisen tai alueellisen tason strategia 
sen täytäntöönpanoa varten. Niiden on 
myös säädettävä liitännäistoimenpiteistä, 
jotka ovat tarpeen järjestelmän 
tehokkuuden kannalta. Jäsenvaltiot voivat 
määrätä vanhemmat maksamaan 
järjestelmän kansallisen osarahoituksen 
koulumaitojärjestelmää vastaavasti.

Or. da

Perustelu

On jäsenvaltioiden tehtävä määrittää, miten kansallinen osarahoitus järjestetään.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
103 g a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
tuen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
tuen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

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

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

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

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

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

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

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

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

Lähentymistavoitteella tarkoitetaan 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevan yhteisön lainsäädännön mukaista 
vähiten kehittyneitä jäsenvaltioita ja alueita 
koskevan toimen tavoitetta 1 päivän 
tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 
2013 välisen ajanjakson osalta.

Lähentymistavoitteella tarkoitetaan 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevan yhteisön lainsäädännön mukaista 
vähiten kehittyneitä jäsenvaltioita ja alueita 
koskevan toimen tavoitetta 1 päivän 
tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 
2013 välisen ajanjakson osalta.

Or. da

Perustelu

Riittävien kouluhedelmäjärjestelmien vakiinnuttamiseksi ja toivottujen ravitsemuksellisten 
tulosten saavuttamiseksi yhteisön varoja on korotettava.
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PERUSTELUT

JOHDANTO

EU:ssa syödään aivan liian vähän hedelmiä ja vihanneksia suhteessa WHO:n suositukseen
(vähintään 400 g/päivä), ja kulutus on kaiken kukkuraksi laskussa. Samanaikaisesti lasten 
keskuudessa riehuu lihavuusepidemia, kun EU:ssa arvioidaan olevan 22 miljoonaa 
ylipainoista lasta, joista 5,1 miljoonaa pidetään vakavasti ylipainoisina.

Runsas hedelmien ja vihannesten nauttiminen alentaa monen sairauden riskiä sekä ehkäisee 
ylipainoa ja vakavaa ylipainoa. Ruokailutottumukset muodostuvat lapsuudessa, ja vaikuttaa 
siltä, että lapset, jotka oppivat syömään paljon hedelmiä ja vihanneksia, jatkavat samaan 
tapaan aikuisina.

Hedelmien ja vihannesten markkinajärjestelyä uudistettiin vuonna 2007 perusteellisesti 
markkinahenkisempään suuntaan, ja järjestelmä saatettiin siten vastaamaan nykyaikaistetun 
yhteisen eurooppalaisen maatalouspolitiikan muita osia. Vastuu kriisien ehkäisemisestä ja 
käsittelystä on tuottajajärjestöillä, vienti- ja jalostustuki on poistettu, ja hedelmät ja 
vihannekset on nyt täysin integroitu tilatukijärjestelmään. Kysyntä toisin sanoen määrää 
tarjonnan. Hedelmien ja vihannesten markkinajärjestelmän uudistuksen yhteydessä päätettiin 
yksimielisesti kääntää hedelmien ja vihannesten laskeva kulutussuuntaus. Suurempi kysyntä 
edistää ennen kaikkea kansalaisten terveyttä mutta vaikuttaa myös myönteisesti Euroopan 
maanviljelijöihin, jotka tuottavat hedelmiä ja vihanneksia.

Terveysnäkökohdat ovat tärkein syy EU:n kouluhedelmäjärjestelmän käynnistämiseen.

TALOUSARVIO

Ylipaino lisää sydän- ja verisuonitautien, sokeritaudin, korkean verenpaineen ja joidenkin 
syöpätyyppien riskiä. Nämä sairaudet muodostavat yhden suurimmista kansanterveyteen 
kohdistuvista uhkatekijöistä EU:ssa, ja niiden hoitokustannukset rasittavat merkittävästi 
jäsenvaltioiden terveydenhoitobudjetteja. Komissio mainitsee vaikutustenarvioinnissaan kaksi 
niistä aivan liian harvoista tutkimuksista, joita on tehty terveydenhoitomenojen sekä 
hedelmien ja vihannesten liian vähäisen kulutuksen välisen yhteyden selvittämiseksi. Tässä 
valossa kouluhedelmäjärjestelmästä aiheutuvia menoja on pidettävä jäsenvaltioiden 
terveydenhoitobudjeteissa samanaikaisesti saavutettavana säästönä, jolla yleisesti on 
myönteinen vaikutus ennen kaikkea kansanterveyteen mutta myös Euroopan talouteen. Ennen 
kuin saavutetaan 600 gramman päivittäinen kulutus, jota monet asiantuntijat suosittelevat yli 
11-vuotiaille, neuvon on oltava: mitä enemmän hedelmiä ja vihanneksia, sitä suuremmat 
säästöt. On halvempaa ehkäistä kuin hoitaa.

Komissio ehdottaa, että yhteisön talousarviosta varataan tähän 90 miljoonaa euroa. Tämä 
vastaa yhtä hedelmää yhtenä päivänä viikossa 30 viikon ajan vuodessa, ja se kattaa 6–10-
vuotiaat lapset. Jäsenvaltiot voivat täydentää ja laajentaa järjestelmää, mutta tuki ei voi 
korvata nykyisiä pysyviä järjestelmiä.



PR\735954FI.doc 13/13 PE409.729v01-00

FI

Jotta voidaan saavuttaa kaikki myönteiset vaikutukset, joita kouluhedelmäjärjestelmän
käyttöönotolla on, varoja on käytettävä paljon enemmän. Yksi hedelmä viikossa ei riitä 
muuttamaan ruokailutottumuksia eikä vaikuttamaan kansanterveyteen. 
Kouluhedelmäjärjestelmässä on oltava hedelmäannos oppilasta kohti päivässä, eikä sitä pidä 
kohdistaa vain 6–10-vuotiaisiin koululaisiin, kuten komissio ehdottaa.

Jotta voidaan ottaa huomioon monet erilaiset perinteet ja järjestelmät, joita EU:ssa jo on, 
kouluhedelmäjärjestelmän on oltava niin joustava, että se voidaan mukauttaa vastaamaan 
paikallisia, alueellisia ja kansallisia oloja. Tämän joustavuuden on myös katettava kansallinen 
osarahoitus siten, että kukin yksittäinen jäsenvaltio voi päättää, miten kansallinen osuus 
rahoitetaan (kansallisesta, alueellisesta vai paikallisesta budjetista, vanhempien maksulla 
jne.).

KOULUHEDELMÄ JA KOULUMAITO

Koululaisille tapahtuva maidon jakelu on yli 30 vuoden ajan saanut EU-tukea eri muodoissa. 
Lukuvuonna 2006/2007 koulumaitoa jaettiin 22 jäsenvaltiossa 305 000 tonnia, ja EU tuki tätä 
yli 50 miljoonalla eurolla. Koulumaitoa koskevia sääntöjä on yksinkertaistettu ja 
tuotevalikoimaa on laajennettu siten, että jäsenvaltiot voivat asettaa halutessaan etusijalle 
vähärasvaiset meijerituotteet, ja järjestelmästä on siten tullut ravitsemuksellisesti 
oikeaoppinen.

Koulumaidon jakelulle ei ole budjettiylärajaa, vaan ainoastaan määrän yläraja, joka on 
0,25 litraa maitoa/oppilas/päivä. Tämä merkitsee sitä, että mitä enemmän osallistujia on, sitä 
enemmän tukea jaetaan. Vastaava järjestely on toivottava kouluhedelmäjärjestelmässä, jossa 
voitaisiin asettaa määrän ylärajaksi 1 hedelmä- tai vihannesannos/oppilas/päivä.

On ilahduttavaa nähdä, että komissio on ottanut opikseen koulumaitojärjestelmästä saaduista 
monista kokemuksista.

Lopuksi esittelijä haluaa kehottaa komissiota tiedottamaan Euroopan parlamentille tuotteista, 
jotka yhteisön tasolla hyväksytään sisällytettäviksi kouluhedelmäjärjestelmään.
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