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PR_CNS_art51am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej i rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 
ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe 
dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”) w celu ustanowienia programu „owoce w szkole”
(COM(2008)0442 – C6-.../... – 2008/0146(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0442),

– uwzględniając art. 37 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C6-.../...),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji 
Budżetowej (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 
traktatu WE;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Cele WPR określone w art. 33 Traktatu 
obejmują stabilizację rynków, zapewnienie 
dostępności dostaw i zagwarantowanie 
konsumentom dostaw w rozsądnych 

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

cenach. Zapewnienie pomocy Wspólnoty 
w ramach programu „owoce w szkole” 
polegającego na dostarczaniu owoców, 
warzyw, bananów i produktów będących 
wynikiem ich przetworzenia uczniom w 
placówkach oświatowych przyczyni się do 
realizacji tych celów. Ponadto program 
powinien zachęcić młodych konsumentów 
do spożywania owoców i warzyw, a co za 
tym idzie podwyższyć poziom ich 
konsumpcji w przyszłości, przyczyniając 
się do wywarcia w przyszłości 
pozytywnego wpływu na zdrowie 
publiczne oraz wspierając generowanie 
dochodów w rolnictwie, co jest również 
celem WPR.

Or. da

Uzasadnienie

Należy podkreślić pozytywny wpływ programu „owoce w szkole” na zdrowe odżywianie się 
oraz zdrowie publiczne.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ponadto art. 152 ust. 1 Traktatu 
wymaga zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzkiego przy określaniu 
i realizacji wszystkich polityk Wspólnoty. 
Oczywiste korzyści zdrowotne programu 
„owoce w szkole” są aspektami, które 
należy uwzględnić przy wdrażaniu WPR.

(3) Ponadto art. 152 ust. 1 traktatu wymaga 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzkiego przy wypracowywaniu i 
realizacji wszystkich polityk Wspólnoty. 
Oczywiste korzyści zdrowotne programu 
„owoce w szkole” są aspektami, które 
należy uwzględnić przy wdrażaniu 
wszystkich dziedzin polityki UE, a w 
szczególności WPR.

Or. da
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Uzasadnienie

WPR powinna stanowić wzór pod względem włączania do niej zasad wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzkiego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. da

Uzasadnienie

Funkcjonujące już w państwach członkowskich programy dystrybucji owoców nie powinny 
być zastępowane programami wspólnotowymi. Pomoc wspólnotowa winna być 
zarezerwowana na tworzenie nowych programów lub rozbudowę programów już istniejących.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) Aby zapewnić należyte zarządzanie 
finansami należy przewidzieć określony 
pułap pomocy Wspólnoty i maksymalne 
stawki współfinansowania, a wkład 
finansowy Wspólnoty do programu należy 
dodać do wykazu środków kwalifikujących 
się do finansowania z EFRG określonego 
w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w 
sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej[3]. W przypadku, gdy jedno 
państwo członkowskie lub ich większa 
liczba nie wykorzysta środków 
wspólnotowych, środki te mogą zostać 
przekazane do wykorzystania innym 
państwom członkowskim.

Or. da

Uzasadnienie

Im więcej dzieci objętych jest programami, tym większe są wynikające z nich korzyści
zdrowotne. Dlatego też wysokość pomocy winna być uzależniona od liczby dzieci 
uczestniczących w programie, podobnie jak ma się to w przypadku dopłat do spożycia mleka 
w szkołach. Środki niewykorzystane przez państwa niewyrażające chęci uczestnictwa winny 
być wykorzystywane przez inne państwa członkowskie.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 103ga – pkt 1
 Artykuł 2 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007, podsekcja IIa, 
artykuł 103ga, pkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

oświatowych pewnych, określonych przez 
Komisję produktów sektorów owoców i 
warzyw, przetworzonych owoców i 
warzyw oraz bananów, które zostały bliżej 
sprecyzowane przez państwa 
członkowskie, a także na związane z tym 
koszty logistyki, dystrybucji, sprzętu, 
komunikacji, monitorowania i oceny.

Or. da

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny móc same podjąć decyzję, które produkty powinny zostać 
objęte programem „owoce w szkole”.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 103ga – pkt 2
 Artykuł 2 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007, podsekcja IIa, 
artykuł 103ga, pkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. da

Uzasadnienie

Państwa członkowskie same decydują, w jaki sposób sfinansują krajową część udziału 
finansowego.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 103ga – pkt 3
 Artykuł 2 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007, podsekcja IIa, 
artykuł 103ga, pkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pomoc Wspólnoty, o której mowa w ust. 
1 nie może:

3. Pomoc Wspólnoty, o której mowa w ust. 
1 nie może:

a) przekroczyć kwoty 90 mln EUR na rok 
szkolny,

a) przekroczyć kwoty 360 mln EUR na rok 
szkolny,

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

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

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

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

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

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

Cel konwergencji oznacza cel działania na 
rzecz najmniej rozwiniętych państw 
członkowskich i regionów zgodnie z 
prawodawstwem wspólnotowym 
dotyczącym Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na okres od dnia 1 stycznia 2007 
r. do dnia 31 grudnia 2013 r.,

Cel konwergencji oznacza cel działania na 
rzecz najmniej rozwiniętych państw 
członkowskich i regionów zgodnie z 
prawodawstwem wspólnotowym 
dotyczącym Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na okres od dnia 1 stycznia 2007 
r. do dnia 31 grudnia 2013 r.,

Or. da

Uzasadnienie

Aby stworzyć silne i właściwie funkcjonujące programy dystrybucji owoców w szkołach, a 
także otrzymać pożądane rezultaty w zakresie zdrowego odżywiania, konieczne jest 
podwyższenie kwoty środków wspólnotowych.
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UZASADNIENIE

WPROWADZENIE

W UE spożywa się zbyt mało owoców i warzyw w stosunku do zaleceń WHO mówiących o 
400 g dziennie i ich spożycie ciągle spada. Jednocześnie wśród dzieci panuje epidemia 
otyłości. Szacuje się, że 22 mln dzieci w UE ma nadwagę, a wśród nich 5,1 mln cierpi na 
otyłość.

Wysoki współczynnik spożycia owoców i warzyw pozwala na obniżenie ryzyka zachorowań 
na szereg chorób oraz zapobieżenie nadwadze i otyłości. Nawyki żywieniowe utrwalają się w 
dzieciństwie i dowiedziono, że osoby, które w dzieciństwie nauczyły się spożywać dużo 
owoców i warzyw będą odżywiać się podobnie w życiu dorosłym.

W 2007 r. wspólna organizacja rynku owoców i warzyw przeszła gruntowną reformę, której 
celem było lepsze dostosowanie jej do potrzeb rynku i dzięki której wspólna organizacja 
rynku owoców i warzyw wyrównała swój poziom w stosunku do reszty unowocześnionej 
WPR. Organizacje producenckie są odpowiedzialne za zapobieganie kryzysom oraz ich 
rozwiązywanie, zlikwidowano dopłaty eksportowe oraz pomoc dla przetwórstwa, zaś owoce i 
warzywa są obecnie nieodłącznym elementem systemu płatności jednolitych. Innymi słowy to 
popyt decyduje o podaży. W ramach reformy wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw 
jednogłośnie zdecydowano odwrócić tendencję spadkową w spożyciu warzyw i owoców.
Większy popyt przyczyni się przede wszystkim do poprawy stanu zdrowia obywateli, ale 
będzie również korzystny dla europejskich producentów warzyw i owoców.

Aspekt zdrowotny jest jednak najważniejszym powodem wprowadzenia programów 
dystrybucji owoców w UE.

BUDŻET

Nadwaga wiąże się z podwyższonym ryzykiem zachorowań na choroby układu krążenia, 
cukrzycę, nadciśnienie oraz niektóre formy nowotworów. Choroby te stanowią jedno z 
największych zagrożeń zdrowia publicznego w UE, a koszty ich leczenia stanowią poważne
obciążenie dla budżetów na ochronę zdrowia w państwach członkowskich. W 
przeprowadzonej ocenie oddziaływania Komisja powołuje się na dwie spośród niewielu 
istniejących analiz związku pomiędzy kosztami ochrony zdrowia publicznego a zbyt niskim 
spożyciem owoców i warzyw. W świetle tych analiz koszty wprowadzenia programu 
dystrybucji owoców należy postrzegać jako jednoczesne oszczędności w budżetach państw 
członkowskich przewidzianych na ochronę zdrowia publicznego, jako że wywrą one ogólnie 
pozytywny wpływ przede wszystkim na zdrowie publiczne, ale także na gospodarkę 
europejską. Zanim spożycie owoców i warzyw wzrośnie do 600 gram dziennie, co wielu 
ekspertów zaleca dla osób od 11 roku życia, trzeba będzie stosować zasadę: im więcej 
owoców i warzyw, tym większe oszczędności. Taniej jest bowiem zapobiegać niż leczyć.

Komisja proponuje zarezerwowanie w budżecie Wspólnoty kwoty 90 mln euro na ten cel.
Kwota ta pozwoli na zapewnienie dzieciom w wieku od 6 do 10 lat jednego owocu raz w 
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tygodniu przez trzydzieści tygodni w roku. Państwa członkowskie mogą uzupełniać i 
rozszerzać program dystrybucji owoców, jednak wsparcie udzielane w jego ramach nie może 
zastępować istniejących już trwałych rozwiązań.

Aby wprowadzenie programu w szkołach przyniosło pozytywne efekty, potrzeba dużo więcej 
środków. Jeden owoc tygodniowo nie wystarczy, aby zmienić nawyki żywieniowe, nie 
wpłynie również na zmianę stanu zdrowia publicznego. Program „owoce w szkole” powinien 
zapewniać każdemu uczniowi porcję owoców dziennie i nie może być kierowany tylko do 
dzieci w wieku 6–10 lat uczęszczających do szkoły, jak proponowała Komisja.

Aby program dystrybucji owoców w szkole mógł uwzględniać różne tradycje i praktyki 
obecne już w UE, powinien być on tak elastyczny, aby można było go dopasować do 
warunków lokalnych, regionalnych i krajowych. Równie elastyczny powinien być krajowy 
udział finansowy: każde państwo członkowskie powinno decydować, jak zostanie 
sfinansowany jego udział krajowy (z budżetów krajowych, regionalnych lub lokalnych, 
poprzez składki rodzicielskie itp.).

OWOCE I MLEKO W SZKOLE

Od ponad 30 lat oferuje się różne formy pomocy wspólnotowej na dystrybucję mleka wśród 
dzieci szkolnych. W roku szkolnym 2006/2007 w 22 państwach członkowskich rozdzielono w 
szkołach 305 000 ton mleka, co UE wsparła kwotą ponad 50 mln euro. Zasady dystrybucji 
mleka w szkołach uproszczono, rozszerzono asortyment oferowanych produktów, 
umożliwiając państwom członkowskim priorytetowe traktowanie produktów o niskiej 
zawartości tłuszczu, dzięki czemu program w jeszcze większym stopniu wspiera zdrowe 
odżywianie się.

Nie ustalono pułapu budżetowego na dopłaty do spożycia mleka w szkołach, istnieje jedynie 
pułap ilościowy w postaci 0,25 l mleka dziennie na jednego ucznia. Oznacza to, że im więcej 
uczniów spożywa mleko, tym większe są subsydia. Należy stworzyć analogiczny system 
dystrybucji owoców, w którym możliwe będzie ustalenie pułapu ilościowego w postaci jednej 
porcji owoców lub warzyw dziennie na ucznia.

Godny odnotowania jest fakt, że Komisja wykorzystała bogate doświadczenie uzyskane przy 
realizacji programu dystrybucji mleka w szkołach.

Konkludując, sprawozdawca zwraca się do Komisji o regularne informowanie Parlamentu 
Europejskiego o wykazie produktów zatwierdzanych na szczeblu wspólnotowym jako 
nadające się do włączenia w program dystrybucji owoców w szkołach.
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