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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredb (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne 
kmetijske politike in (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov 
in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) za 
vzpostavitev sistema razdeljevanja sadja v šolah
(KOM(2008)0442 – C6-.../... – 2008/0146(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0442),

– ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-.../...),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in mnenja Odbora za 
proračun (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe 
ES;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 

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 
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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 s tem zelo pozitivno vplival 
na javno zdravje, 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. da

Obrazložitev

Treba je poudariti pozitiven vpliv, ki naj bi ga sistem razdeljevanja sadja v šolah imel na 
zdravo prehranjevanje in javno zdravje.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega člen 152(1) Pogodbe zahteva, 
da „se pri opredeljevanju in izvajanju vseh 
politik Skupnosti zagotavlja visoka raven 
varovanja zdravja ljudi“. Jasne zdravstvene 
prednosti sistema razdeljevanja sadja v 
šolah so vidiki, ki bi se morali vključiti v 
izvajanje SKP.

Poleg tega člen 152(1) Pogodbe zahteva, 
da „se pri opredeljevanju in izvajanju vseh 
politik Skupnosti zagotavlja visoka raven 
varovanja zdravja ljudi“. Jasne zdravstvene 
prednosti sistema razdeljevanja sadja v 
šolah so vidiki, ki bi se morali vključiti v 
izvajanje politik EU na splošno in zlasti v 
SKP.

Or. da

Obrazložitev

Skupna kmetijska politika bi morala dajati zgled in v svoje programe vključiti visoko raven 
varovanja zdravja.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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. Financiranje Skupnosti 
je omejeno na nove sisteme ali širitev že 
obstoječih sistemov. 

Or. da

Obrazložitev

Onemogočiti bi bilo treba nadomeščanje sistemov razdeljevanja sadja, že uvedenih v državah 
članicah, s sistemi Skupnosti. Slednji bi morali biti omejeni na nove sisteme ali širitev že 
obstoječih sistemov.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi zagotovili dobro upravljanje 
proračuna, je treba predvideti fiksno 
določeno zgornjo mejo pomoči Skupnosti 
in najvišje stopnje sofinanciranja, finančni 

Da bi zagotovili dobro upravljanje 
proračuna, je treba predvideti fiksno 
določeno zgornjo mejo pomoči Skupnosti 
in najvišje stopnje sofinanciranja, finančni 
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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.

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. Če ena ali več držav 
članic ne uporabi financiranja Skupnosti, 
se sredstva lahko prenesejo in porabijo v 
drugih državah članicah.

Or. da

Obrazložitev

Večje kot bo število otrok, vključenih v sisteme, večje bodo zdravstvene koristi. Če je 
vključenih več otrok, bi bilo treba dodeliti več pomoči, kot v sistemu mleka za šole. Treba bi 
bilo omogočiti, da sredstva držav članic, ki ne želijo sodelovati, uporabijo druge države 
članice.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 103 ga – točka 1
Člen 2 uredbe, sprememba Uredbe (ES) št. 1234/2007, pododdelek IIa, člen 103ga, 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, ki jih izbere
Komisija, iz sektorjev predelanega sadja in 
zelenjave ter banan učencem v 
izobraževalnih ustanovah, ki jih 
natančneje določijo države članice, in se 
lahko dodeljuje tudi za nekatere povezane 
stroške logistike, razdelitve, opreme, 
komunikacije, spremljanja in vrednotenja.

Or. da

Obrazložitev

Državam članicam bi bilo treba dati možnost, da same odločajo, kateri proizvodi naj se 
vključijo v sistem razdeljevanja sadja v šolah in kateri ne.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 103 ga – točka 2
Člen 2 uredbe, sprememba Uredbe (ES) št. 1234/2007, pododdelek IIa, 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 
spremljevalne ukrepe, ki so potrebni za 
učinkovit sistem. Tako kot v sistemu 
mleka za šole lahko države članice starše 
pozovejo k plačilu nacionalnega 
sofinanciranja sistema.

Or. da

Obrazložitev

Države članice morajo določiti, kako se bo financiralo nacionalno sofinanciranje.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 103 ga – točka 3
Člen 2 uredbe, sprememba Uredbe (ES) št. 1234/2007, pododdelek IIa, člen 103ga, točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pomoč Skupnosti iz odstavka 1:

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

(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,

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

3. Pomoč Skupnosti iz odstavka 1:

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

(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,

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

(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.

Konvergenčni cilj pomeni cilj ukrepov za 
najmanj razvite države članice in regije v 
skladu z zakonodajo Skupnosti, ki ureja 
Evropski sklad za regionalni razvoj, 
Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad 
v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. 
decembra 2013.

odstavka 1 in

(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.

Konvergenčni cilj pomeni cilj ukrepov za 
najmanj razvite države članice in regije v 
skladu z zakonodajo Skupnosti, ki ureja 
Evropski sklad za regionalni razvoj, 
Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad 
v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. 
decembra 2013.

Or. da

Obrazložitev

Da bi sistemi razdeljevanja sadja v šolah postali splošno razširjeni in bi se na področju 
prehrane dosegli želeni rezultati, je treba povečati financiranje Skupnosti.
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OBRAZLOŽITEV

UVOD

Svetovna zdravstvena organizacija priporoča vsaj 400 gramov sadja in zelenjave dnevno. V 
skladu s temi priporočili se v EU zaužije vse premalo sadja in zelenjave, poleg tega pa se 
njuna poraba zmanjšuje. Istočasno je populacijo otrok zajela epidemija debelosti in ocenjuje 
se, da je v EU 22 milijonov otrok s prekomerno telesno težo, za 5,1 milijona teh pa velja, da je 
njihova telesna teža hudo prekomerna.

Pogosto uživanje sadja in zelenjave zmanjša tveganje za številne bolezni ter preprečuje 
prekomerno in hudo prekomerno težo. Prehranjevalne navade se oblikujejo v otroštvu in kaže, 
da tisti, ki se kot otroci naučijo jesti veliko sadja in zelenjave, to počnejo tudi kot odrasli.

Leta 2007 se je organizacija trga za sadje in zelenjavo temeljito reformirala, postala je bolj 
tržno usmerjena in se tako uskladila z drugo posodobljeno skupno evropsko kmetijsko 
politiko. Odgovornost za preprečevanje in upravljanje kriz nosijo organizacije proizvajalcev, 
ni več izvoznih pomoči in pomoči za predelavo, sadje in zelenjava pa sta sedaj v celoti 
vključena v shemo enotnega plačila. Drugače povedano: povpraševanje določa ponudbo. Z 
reformo organizacije trga za sadje in zelenjavo pa je bila sprejeta tudi enoglasna odločitev, da 
se trend vse manjše porabe sadja in zelenjave obrne. Večje povpraševanje bo predvsem 
spodbujalo javno zdravje, vendar bo koristilo tudi evropskim kmetom, ki pridelujejo sadje in 
zelenjavo.

Zdravstveni vidik je najpomembnejši razlog za uvedbo sistema razdeljevanja sadja v šolah v 
EU.

PRORAČUN

Zaradi prekomerne telesne teže se poveča tveganje za bolezni srca in ožilja, sladkorno 
bolezen, visok krvni pritisk in nekatere oblike raka. Te bolezni spadajo med glavne grožnje 
javnemu zdravju v EU, stroški zdravljenja pa močno bremenijo proračune za zdravstvo v 
državah članicah. Komisija v oceni učinka navaja dve izmed premaloštevilnih študij, ki naj bi 
osvetlile povezavo med izdatki za zdravstvo in nezadostnim uživanjem sadja in zelenjave. S 
tega vidika bi bilo treba na izdatke zaradi sistema razdeljevanja sadja v šolah istočasno gledati 
kot na prihranke v zdravstvenih proračunih držav članic s splošno pozitivnim učinkom 
predvsem na javno zdravje, poleg tega pa tudi na evropsko gospodarstvo. Dokler se ne doseže 
dnevni vnos 600 gramov, ki ga številni strokovnjaki priporočajo za vse, starejše od 11 let, bi 
moralo veljati: več sadja in zelenjave – večji prihranek. Preprečevanje je cenejše kot 
zdravljenje.

Komisija predlaga, da se iz proračuna Skupnosti zagotovi 90 milijonov evrov, kar ustreza 
enemu sadežu enkrat tedensko trideset tednov letno in vključuje otroke stare od šest do deset 
let. Države članice lahko sistem dopolnijo in razširijo, vendar se pomoč ne sme uporabiti 
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namesto že obstoječih stalnih sistemov.

Da bi uvedba sistema razdeljevanja sadja v šolah dosegla vse pozitivne učinke, je treba 
zagotoviti mnogo več sredstev. En sadež na teden ne zadostuje ne za spremembo 
prehranjevalnih navad ne za dosego učinka na javno zdravje. Sistem razdeljevanja sadja v 
šolah bi moral predvidevati po porcijo sadja na učenca dnevno in ne bi smel biti namenjen 
zgolj otrokom starim od šest do deset let, kar predlaga Komisija.

Da bi zajel številne že obstoječe med seboj razlikujoče se tradicije in sisteme v EU, mora biti 
sistem za razdeljevanje sadja in zelenjave v šolah dovolj prožen, da se lahko prilagodi 
lokalnim, regionalnim in nacionalnim pogojem. Prožnost bi morala veljati tudi za nacionalno 
sofinanciranje, pri katerem bi morala vsaka država članica sama odločati, kako se financira 
nacionalni prispevek (iz nacionalnih, regionalnih ali lokalnih proračunov, s plačili staršev itd).

SADJE V ŠOLAH IN MLEKO V ŠOLAH

V EU se že več kot 30 let na različne načine zagotavlja pomoč za razdeljevanje mleka 
šolarjem. V šolskem letu 2006–2007 se je v 22 državah članicah v šolah razdelilo 305.000 ton 
mleka, k čemur je EU prispevala več kot 50 milijonov evrov. Pravila za mleko v šolah so se 
poenostavila, povečal se je izbor proizvodov, tako da lahko države članice same odločijo, ali 
bodo prednost dale mlečnim proizvodom z nizko vsebnostjo maščob, tako je sistem postal 
hranilen.

Pri razdeljevanju mleka v šolah ni proračunske zgornje omejitve, je zgolj količinska omejitev 
na 0,25 litra mleka na učenca dnevno, kar pomeni, da se za več sodelujočih dodeli večja 
pomoč. Zaželeno je, da bi bil sistem razdeljevanja sadja v šolah podoben; v sistemu bi se 
lahko določila količinska omejitev na eno porcijo sadja ali zelenjave na učenca dnevno.

Razveseljivo je, da je Komisija uporabila številne izkušnje, ki jih je pridobila s sistemom 
mleka za šole.

Na koncu poročevalec poziva Komisijo, naj Evropski parlament redno obvešča o seznamu 
proizvodov, ki so na ravni Skupnosti odobreni za vključitev v sistem razdeljevanja sadja v 
šolah.
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