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Dyrektor Generalny
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Rue de la Loi, 200
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Bruksela, 20 lutego 2009

Dotyczy: uwagi Komitetów Copa-Cogeca dotyczące sposobów stosowania 
programu zachęcania do konsumpcji owoców w szkole (Rozporządzenie Rady 
(WE) 13/2009)

Szanowny Panie Dyrektorze,

Komitety Copa-Cogeca pragną pogratulować Komisji Europejskiej inicjatywy promowania 
dystrybucji warzyw i owoców w szkołach.   

Popieramy wszystkie cele tego programu, w szczególności cel zwiększenia udziału owoców i 
warzyw w diecie dzieci, w czasie, kiedy kształtowane są ich nawyki żywieniowe. 

Komitety Copa – Cogeca chciałyby przekazać następujące uwagi na temat dokumentu roboczego, 
który dostępny był dla członków grupy konsultacyjnej “Warzywa i owoce” 11 lutego:

- Kwalifikowane produkty:  państwa członkowskie w swoich strategiach krajowych 
określą listę produktów kwalifikowanych, na podstawie obiektywnych kryteriów 
zawierających sezonowość, dostępność produktu, kwestie środowiskowe, wartości 
odżywcze, nadwagę i otyłość jako problem zdrowotny.   Produkty świeże muszą spełniać 
normy handlowe.

- Jako że budżet programu owoców w szkołach jest ograniczony w  stosunku do celów, 
zbieżność z innymi regulacjami unijnymi musi zostać jasno określona: 

o rozporządzenie o organizacjach producentów i funduszach operacyjnych, które 
zapewniają narzędzia do promocji i darmowej dystrybucji produktów (artykuł 
9.2 i 10.4 Rozporządzenia (WE) n° 1182/2007)

o unijne regulacje horyzontalne w dziedzinie promocji produktów rolnych na 
rynku wewnętrznym, które przewidują współfinansowanie w wysokości 60 % na 
promocję warzyw i owoców w szkołach (artykuł 49 Rozporządzenia (WE) n°
1187/2007)

o unijne rozporządzenie w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich (artykuł 33 
Rozporządzenia (WE) n° 1698/2005)

- Koszty kwalifikowane:  oprócz kosztów transportu i dystrybucji, koszt produktów musi 
być uznany za kwalifikowany na wzór programu  “Mleko w szkołach”.  W tym celu 
Komisja Europejska musi zdefiniować jednolity sposób dzielenia kosztów.



- Zważywszy na główną rolę organizacji producentów w sposobie wprowadzania na rynek 
warzyw i owoców, muszą one mieć uprzywilejowaną pozycję, ponieważ nadzorują 
dostawy wielu rodzajów warzyw i owoców do szkół przez cały rok. 

- Programy wspierające konsumpcję owoców w szkołach muszą być opracowywane w 
porozumieniu z organizacjami producentów, hurtownikami, dystrybutorami, 
przedstawicielami łańcucha logistyki i fast foodami, a także lokalnymi szkołami.  
Ponadto, pierwszeństwo należy przyznać produktom wspólnotowym. 

Łączę najszczersze wyrazy szacunku. 

Pekka PESONEN
Sekretarz Generalny

Kopia: Russel MILDON, Tomas GARCIA AZCARATE, Felix MITTERMAYER, 
Gérard KIELY
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