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PR_CNS_art51am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.



PR\735954SK.doc 3/12 PE409.729v01-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU...................5

DÔVODOVÁ SPRÁVA ......................................................................................................11



PE409.729v01-00 4/12 PR\735954SK.doc

SK



PR\735954SK.doc 5/12 PE409.729v01-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k nariadeniu Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005 o 
financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a (ES) č. 1234/2007 o vytvorení 
spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre 
určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) s 
cieľom vytvoriť školský program podpory konzumácie ovocia
(KOM(2008)0442 – C6-.../... – 2008/0146(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0442),

– so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Európskym parlamentom (C6-.../...),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanovisko 
Výboru pre rozpočet (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ciele SPP, ktoré sa stanovujú v článku 33 
Zmluvy zahŕňajú stabilizáciu trhov, 
zaistenie dostupnosti zásob a zaistenie 
toho, že sa zásoby dostanú k spotrebiteľovi 
za primerané ceny. Poskytovanie pomoci 
Spoločenstva v rámci školského programu 

Ciele SPP, ktoré sa stanovujú v článku 33 
Zmluvy, zahŕňajú stabilizáciu trhov, 
zaistenie dostupnosti zásob a zaistenie 
toho, že sa zásoby dostanú k spotrebiteľovi 
za primerané ceny. Poskytovanie pomoci 
Spoločenstva v rámci školského programu 
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podpory konzumácie ovocia, zeleniny a 
banánov vo výchovných inštitúciách by 
tieto ciele malo splniť. Program by mal 
ďalej prispievať k tomu, aby si mladí 
konzumenti vážili ovocie a zeleninu a
týmto podporiť ich konzumáciu v 
budúcnosti, čím by sa na druhej strane 
podporili príjmy v poľnohospodárstve, čo 
je jedným z ďalších cieľov SPP. Okrem 
toho, podľa článku 35 písm. b Zmluvy sa 
môže v rámci spoločnej poľnohospodárskej 
politiky pre spoločné opatrenia vytvoriť 
nariadenie, ako napríklad školský program 
podpory konzumácie ovocia, s cieľom 
propagovať konzumáciu istých výrobkov.

podpory konzumácie ovocia, zeleniny a 
banánov vo výchovných inštitúciách by 
tieto ciele malo splniť. Program by mal 
ďalej prispievať k tomu, aby si mladí 
konzumenti vážili ovocie a zeleninu, a
týmto podporiť ich konzumáciu v 
budúcnosti, čo by malo výrazne pozitívny 
vplyv na verejné zdravie a čím by sa na 
druhej strane podporili príjmy v 
poľnohospodárstve, čo je jedným z ďalších 
cieľov SPP. Okrem toho, podľa článku 35 
písm. b Zmluvy sa môže v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky pre spoločné 
opatrenia vytvoriť nariadenie, ako 
napríklad školský program podpory 
konzumácie ovocia, s cieľom propagovať 
konzumáciu istých výrobkov.

Or. da

Odôvodnenie

Je potrebné zdôrazniť pozitívny vplyv školského programu podpory konzumácie ovocia na 
výživné stravovanie a verejné zdravie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Okrem toho v článku 152 ods. 1 Zmluvy sa 
vyžaduje, že „pri stanovení a 
uskutočňovaní všetkých politík a činností 
Spoločenstva sa zabezpečí vysoká úroveň 
ochrany ľudského zdravia“. Jasné 
zdravotné prínosy školského programu 
podpory konzumácie ovocia sú aspekty, 
ktoré by sa mali integrovať do 
implementácie SPP.

Okrem toho v článku 152 ods. 1 Zmluvy sa 
vyžaduje, že „pri stanovení a 
uskutočňovaní všetkých politík a činností 
Spoločenstva sa zabezpečí vysoká úroveň 
ochrany ľudského zdravia“. Jasné 
zdravotné prínosy školského programu 
podpory konzumácie ovocia sú aspekty, 
ktoré by sa mali integrovať do 
implementácie politík EÚ všeobecne, 
a najmä do SPP.

Or. da
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Odôvodnenie

Spoločná poľnohospodárska politika by mala vytvoriť príklad integrovania vysokej úrovne 
zdravotnej ochrany do svojich programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty majú povolené poskytovať 
dodatočnú štátnu pomoc na zásobovanie 
výrobkov a súvisiacich nákladov a 
sprievodných opatrení, aby nebol 
obmedzený celkový účinok podobných 
štátnych opatrení a školský program 
podpory konzumácie ovocia zriadený 
Spoločenstvom má byť bez toho, aby boli 
dotknuté akékoľvek samostatné štátne 
školské programy podpory konzumácie 
ovocia, ktoré rešpektujú právo 
Spoločenstva. Tento by však nemal
nahrádzať súčasné financovanie 
existujúcich štátnych školských programov 
alebo iných systémov, ktoré zahŕňajú 
distribúciu ovocia na školách podpory 
konzumácie ovocia s cieľom zabezpečiť 
skutočný účinok programu Spoločenstva.

Členské štáty majú povolené poskytovať 
dodatočnú štátnu pomoc na zásobovanie 
výrobkov a súvisiacich nákladov a 
sprievodných opatrení, aby nebol 
obmedzený celkový účinok podobných 
štátnych opatrení a školský program 
podpory konzumácie ovocia zriadený 
Spoločenstvom má byť zavedený bez toho, 
aby boli dotknuté akékoľvek samostatné 
štátne školské programy podpory 
konzumácie ovocia, ktoré rešpektujú právo 
Spoločenstva. Ak sa však má zabezpečiť 
skutočná účinnosť programu Spoločenstva, 
tento program nesmie nahrádzať súčasné 
financovanie existujúcich vnútroštátnych 
školských programov alebo iných 
programov distribúcie ovocia na školách.
Financovanie Spoločenstva je vyhradené 
na nové programy alebo na rozšírenie 
existujúcich programov. 

Or. da

Odôvodnenie

Nemalo by byť možné nahradiť programy na podporu konzumácie ovocia, ktoré sú už 
v členských štátoch zavedené, programom Spoločenstva, ktorý by mal byť vyhradený na nové 
programy alebo rozšírenie existujúcich programov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť zdravé rozpočtové 
hospodárenie by sa mal ustanoviť pevný 
strop pomoci Spoločenstva a maximálna 
miera spolufinancovania a finančný 
príspevok Spoločenstva na program by sa 
mal pridať do zoznamu opatrení, ktoré sú 
oprávnené na financovanie 
prostredníctvom európskych 
poľnohospodárskych fondov, ako sa uvádza 
v článku 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 
1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní 
spoločnej poľnohospodárskej politiky [3].

S cieľom zabezpečiť zdravé rozpočtové 
hospodárenie by sa mal ustanoviť pevný 
strop pomoci Spoločenstva a maximálna 
miera spolufinancovania a finančný 
príspevok Spoločenstva na program by sa 
mal pridať do zoznamu opatrení, ktoré sú
oprávnené na financovanie 
prostredníctvom európskeho 
poľnohospodárskeho záručného fondu, ako 
sa uvádza v článku 3 ods. 1 nariadenia 
Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o 
financovaní Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky [3]. Ak jeden alebo viac členských 
štátov nevyčerpá finančné prostriedky 
Spoločenstva, prostriedky sa môžu 
preniesť a použiť v iných členských 
štátoch.

Or. da

Odôvodnenie

Čím viac detí sa zapojí do programov, tým väčším zdravotným prínosom programy budú. 
Malo by sa poskytnúť tým viac pomoci, čím viac detí sa zapojí, podobne ako v projekte 
mliečna desiata v školách. Malo by sa umožniť využitie prostriedkov nečerpaných členskými 
štátmi, ktoré sa nechcú zapojiť do programu, v prospech iných členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 103ga – bod 1
Nariadenie článok 2 – zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1234/2007 
pododdiel IIa – článok 103ga – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na základe podmienok, ktoré stanoví 
Komisia, sa od školského roku 2009/2010
udelí pomoc Spoločenstva na zásobovanie 
žiakov vo výchovných inštitúciách ovocím 

1. Na základe podmienok, ktoré vyberie 
Komisia, sa od školského roku 2009/2010 
udelí pomoc Spoločenstva na zásobovanie 
žiakov vo výchovných inštitúciách ovocím 
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a zeleninou, spracovaným ovocím a 
zeleninou a takisto sa môžu udeliť 
prostriedky na určité súvisiace náklady v 
oblasti logistiky, distribúcie, vybavenia, 
komunikácie, monitorovania a 
vyhodnocovania. 

a zeleninou, spracovaným ovocím 
a zeleninou, ktoré presnejšie určia členské 
štáty, a takisto sa môžu udeliť prostriedky 
na určité súvisiace náklady v oblasti 
logistiky, distribúcie, vybavenia, 
komunikácie, monitorovania a 
vyhodnocovania.

Or. da

Odôvodnenie

Členské štáty by samy mali mať možnosť rozhodnúť, ktoré produkty môžu byť zaradené do 
školského programu podpory konzumácie ovocia a ktoré nie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 103ga – bod 2
Nariadenie článok 2 – zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1234/2007 
pododdiel IIa – článok 103ga – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty, ktoré majú záujem zapojiť 
sa do programu, vypracujú najprv štátnu a 
regionálnu stratégiu. Takisto zaistia 
sprievodné opatrenia, ktoré sú potrebné na 
to, aby bol program efektívny. 

2. Členské štáty, ktoré majú záujem zapojiť 
sa do programu, vypracujú najprv štátnu a 
regionálnu stratégiu. Takisto zaistia 
sprievodné opatrenia, ktoré sú potrebné na 
to, aby bol program efektívny. Podobne 
ako v projekte mliečna desiata môžu 
členské štáty vyzvať rodičov, aby hradili 
podiel členského štátu na 
spolufinancovaní programu.

Or. da

Odôvodnenie

Je na rozhodnutí členských štátov, akým spôsobom sa bude ich spolufinancovanie hradiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 103ga – bod 3
Nariadenie článok 2 – zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1234/2007 
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pododdiel IIa – článok 103ga – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pomoc Spoločenstva uvedená v odseku 
1 nesmie:

a) presiahnuť 90 miliónov eur za školský 
rok,

b) prekročiť 50% výdavkov na náklady za 
dodávky a súvisiace náklady uvedené v 
odseku 1, alebo 75% takýchto výdavkov v 
oblastiach, na ktoré sa vzťahuje 
konvergenčný cieľ.

c) pokrývať iné náklady ako sú náklady za 
dodávky a súvisiace náklady uvedené a 
odseku 1 a

d) byť použitá ako náhrada za súčasné 
financovanie akýchkoľvek existujúcich 
štátnych školských programov podpory 
konzumácie ovocia alebo iných systémov, 
ktoré zahŕňajú distribúciu ovocia na 
školách.

Konvergenčný cieľ znamená cieľ činností 
pre najmenej rozvinuté členské štáty a 
regióny podľa právnych predpisov 
Spoločenstva, ktorými sa riadi Európsky 
fond regionálneho rozvoja, Európsky 
sociálny fond a Kohézny fond za obdobie 
od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

3. Pomoc Spoločenstva uvedená v odseku 
1 nesmie:

a) presiahnuť 360 miliónov eur za školský 
rok,

b) prekročiť 50% výdavkov na náklady za 
dodávky a súvisiace náklady uvedené v 
odseku 1, alebo 75% takýchto výdavkov v 
oblastiach, na ktoré sa vzťahuje 
konvergenčný cieľ.

c) pokrývať iné náklady ako sú náklady za 
dodávky a súvisiace náklady uvedené a 
odseku 1 a

d) byť použitá ako náhrada za súčasné 
financovanie akýchkoľvek existujúcich 
štátnych školských programov podpory 
konzumácie ovocia alebo iných systémov, 
ktoré zahŕňajú distribúciu ovocia na 
školách.

Konvergenčný cieľ znamená cieľ činností 
pre najmenej rozvinuté členské štáty a 
regióny podľa právnych predpisov 
Spoločenstva, ktorými sa riadi Európsky 
fond regionálneho rozvoja, Európsky 
sociálny fond a Kohézny fond za obdobie 
od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

Or. da

Odôvodnenie

Na zriadenie kvalitných školských programov podpory konzumácie ovocia a na dosiahnutie 
želateľných výsledkov v oblasti výživy je potrebné zvýšiť finančné prostriedky, ktoré poskytuje 
Spoločenstvo.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

ÚVOD

V EÚ sa je veľmi málo ovocia a zeleniny v porovnaní s odporúčaním WHO, aby sa 
konzumovalo aspoň 400 gramov denne, a navyše ich spotreba klesá. Medzi deťmi sa zároveň 
šíri epidémia obezity; odhaduje sa, že v EÚ je 22 miliónov detí s nadváhou, z ktorých 5,1 
milióna sa považuje za obézne.

Vysoký príjem ovocia a zeleniny znižuje riziko veľkého počtu ochorení a zabraňuje vzniku 
nadváhy a obezity. Stravovacie návyky sa utvárajú v detstve a je preukázané, že deti, ktoré sa 
naučia jesť veľa ovocia a zeleniny, robia tak aj v dospelosti.

V roku 2007 prešla organizácia trhu s ovocím a zeleninou podstatnou reformou smerom 
k väčšej orientácii na trh, čím sa zjednotila s ostatnou modernizovanou spoločnou európskou 
poľnohospodárskou politikou. Zodpovednosť za prevenciu a zvládnutie krízy spočíva na 
výrobných organizáciách, vývozné dotácie a podpora pri spracovaní boli zrušené a ovocie 
a zelenina sú teraz plne integrované do systému jednotných platieb. Inými slovami ponuka sa 
riadi dopytom. Pri reforme organizácie trhu s ovocím a zeleninou bolo jednomyseľne 
rozhodnuté zvrátiť znižujúcu sa spotrebu ovocia a zeleniny. Vyšší dopyt predovšetkým 
podporí verejné zdravie, ale zároveň prospeje aj európskym pestovateľom ovocia a zeleniny.

Najdôležitejším dôvodom spustenia školského programu podpory konzumácie ovocia v EÚ je 
zdravotné hľadisko.

ROZPOČET

Nadváha prináša so sebou zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky, vysokého 
krvného tlaku a niektorých foriem rakoviny. Tieto choroby sú jednou z najväčších hrozieb pre 
verejné zdravie v EÚ a náklady na ich liečbu výrazne zaťažujú zdravotné rozpočty členských 
štátov. Komisia sa vo svojom hodnotení vplyvu odvoláva na dve z príliš malého množstva 
štúdií uskutočnených na objasnenie súvislosti medzi výdavkami na zdravie a príliš nízkou 
konzumáciou ovocia a zeleniny. Z tohto hľadiska by sa mali výdavky na školský program 
podpory konzumácie ovocia považovať súčasne za šetrenie výdavkov rozpočtu na 
zdravotníctvo v členských štátoch, čo bude mať v konečnom dôsledku pozitívny účinok 
predovšetkým na verejné zdravie, ale aj na európsku ekonomiku. Kým sa nedosiahne príjem 
600 gramov denne, čo radia niektorí odborníci pre osoby nad 11 rokov, malo by platiť 
odporučenie: čím viac ovocia a zeleniny, tým viac sa ušetrí. Prevencia je lacnejšia než liečba.

Komisia navrhuje vyčleniť z rozpočtu Spoločenstva 90 miliónov eur. To zodpovedá jednému 
kusu ovocia raz týždenne po dobu tridsať týždňov v roku a zahŕňa deti od šesť do desať 
rokov. Členské štáty môžu program doplniť a rozšíriť, ale pomoc sa nesmie použiť namiesto 
existujúcich trvalých programov.

Na dosiahnutie všetkých pozitívnych účinkov zavedenia školského programu podpory 
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konzumácie ovocia sa musí vyčleniť oveľa viac prostriedkov. Jeden kus ovocia týždenne 
nepostačuje ani na zmenu stravovacích návykov, ani na dosiahnutie účinku na verejné 
zdravie. Školský program podpory konzumácie ovocia by mal pozostávať z jednej porcie 
ovocia na žiaka denne a nemal by sa zameriavať len na školákov od šesť do desať rokov, ako 
navrhuje Komisia.

Aby školský program podpory konzumácie ovocia zahrnul množstvo rôznych tradícií 
a existujúcich programov v rámci EÚ, musí byť dostatočne pružný, aby sa mohol prispôsobiť 
na miestne, regionálne a vnútroštátne podmienky. Táto pružnosť by sa mala rozšíriť aj na 
vnútroštátne spolufinancovanie, keď bude na rozhodnutí jednotlivých členských štátov, ako sa 
bude financovať príspevok členského štátu (zo štátneho, regionálneho alebo miestneho 
rozpočtu, z príspevkov rodičov atď.).

OVOCIE A MLIEKO V ŠKOLÁCH

Už vyše 30 rokov poskytuje EÚ v rôznej forme podporu na distribúciu mlieka deťom 
v školách. V školskom roku 2006 – 2007 sa v školách 22 členských štátov distribuovalo 305 
000 ton mlieka, na ktoré prispela EÚ viac než 50 miliónmi eur. Pravidlá distribúcie mlieka 
v školách boli zjednodušené a sortiment výrobkov sa rozšíril, takže členské štáty sa môžu 
rozhodnúť uprednostniť nízkotučné mliečne výrobky, aby program podporoval zdravú 
výživu.

Na distribúciu mlieka v školách nie je obmedzenie v rozpočte, iba obmedzenie v množstve, t. 
j. 0,25 litra mlieka na žiaka denne. Znamená to, že čím je viac účastníkov, tým viac 
prostriedkov sa vyčleňuje. Je želateľné, aby sa zaviedol podobný systém aj v školskom 
programe podpory konzumácie ovocia, kde by sa mohla stanoviť hranica v množstve – jedna 
porcia ovocia alebo zeleniny na žiaka denne.

Je potešiteľné, že Komisia využila široké skúsenosti z projektu mliečna desiata v školách.

Spravodajca by chcel na záver vyzvať Komisiu, aby pravidelne informovala Európsky 
parlament o zozname produktov schválených na úrovni Spoločenstva, ktoré môžu byť 
zahrnuté do školského programu podpory konzumácie ovocia.


	735954sk.doc

