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Ændringsforslag 8
Elisabeth Jeggle 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ifølge traktatens artikel 33 har den 
fælles landbrugspolitik bl.a. til formål at 
stabilisere markederne, sikre forsyningerne 
og sikre forbrugerne rimelige priser på 
landbrugsprodukter. En skolefrugtordning, 
som led i hvilken der ydes 
fællesskabsstøtte til udlevering af frugt og 
grøntsager, bananer og produkter 
fremstillet heraf til skoleelever på deres 
skoler, vil være i overensstemmelse med 
disse målsætninger. Desuden kan 
ordningen forventes at få unge forbrugere 
til at sætte større pris på frugt og 
grøntsager og burde derfor medføre en 
stigning i det fremtidige forbrug, hvilket vil 
fremme landbrugets indtjening, hvilket 
også er et af målene for den fælles 
landbrugspolitik.

(2) Ifølge traktatens artikel 33 har den 
fælles landbrugspolitik bl.a. til formål at 
stabilisere markederne, sikre forsyningerne 
og sikre forbrugerne rimelige priser på 
landbrugsprodukter. En skolefrugtordning, 
som led i hvilken der ydes 
fællesskabsstøtte til udlevering af frugt og 
grøntsager, bananer og produkter 
fremstillet heraf til skoleelever på deres 
skoler, vil være i overensstemmelse med 
disse målsætninger. Medlemsstaterne bør 
på grundlag af subsidiaritetsprincippet 
have tilstrækkelig frihed ved 
fastlæggelsen af målgruppen, således at 
de ud fra deres behov kan udlevere frugt i 
skolerne til en så stor gruppe elever som 
muligt. Desuden kan ordningen forventes 
at få unge forbrugere til at sætte større pris 
på frugt og grøntsager og burde derfor 
medføre en stigning i det fremtidige 
forbrug, hvilket vil fremme landbrugets 
indtjening, hvilket også er et af målene for 
den fælles landbrugspolitik.

Or. de

Begrundelse

Det bør under alle omstændigheder overlades til medlemsstaterne at fastsætte en eventuel 
aldersgrænse for eleverne. 
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Ændringsforslag 9
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ifølge traktatens artikel 33 har den 
fælles landbrugspolitik bl.a. til formål at 
stabilisere markederne, sikre forsyningerne 
og sikre forbrugerne rimelige priser på 
landbrugsprodukter. En skolefrugtordning, 
som led i hvilken der ydes 
fællesskabsstøtte til udlevering af frugt og 
grøntsager, bananer og produkter 
fremstillet heraf til skoleelever på deres 
skoler, vil være i overensstemmelse med 
disse målsætninger. Desuden kan 
ordningen forventes at få unge forbrugere 
til at sætte større pris på frugt og 
grøntsager og burde derfor medføre en 
stigning i det fremtidige forbrug, hvilket vil 
fremme landbrugets indtjening, hvilket 
også er et af målene for den fælles 
landbrugspolitik. I øvrigt kan der i henhold 
til traktatens artikel 35, litra b), inden for 
rammerne af den fælles landbrugspolitik 
fastsættes bestemmelser om fælles 
foranstaltninger såsom en 
skolefrugtordning med henblik på 
udvidelse af forbruget af visse varer.

(2) Ifølge traktatens artikel 33 har den 
fælles landbrugspolitik bl.a. til formål at 
stabilisere markederne, sikre forsyningerne 
og sikre forbrugerne rimelige priser på 
landbrugsprodukter. En skolefrugtordning, 
som led i hvilken der ydes 
fællesskabsstøtte til udlevering af frugt og 
grøntsager, bananer og produkter 
fremstillet heraf, der bør være så friske 
som muligt, afstemt efter årstiden og 
billige, til skoleelever på deres skoler, vil 
være i overensstemmelse med disse 
målsætninger. Desuden kan ordningen 
forventes at få unge forbrugere til at sætte 
større pris på frugt og grøntsager og burde 
derfor medføre en stigning i det fremtidige 
forbrug, hvilket vil fremme landbrugets 
indtjening, hvilket også er et af målene for 
den fælles landbrugspolitik. I øvrigt kan 
der i henhold til traktatens artikel 35, litra 
b), inden for rammerne af den fælles 
landbrugspolitik fastsættes bestemmelser 
om fælles foranstaltninger såsom en 
skolefrugtordning med henblik på 
udvidelse af forbruget af visse varer. 

Or. it

Ændringsforslag 10
María Isabel Salinas García 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ifølge traktatens artikel 33 har den 
fælles landbrugspolitik bl.a. til formål at 

(2) Ifølge traktatens artikel 33 har den 
fælles landbrugspolitik bl.a. til formål at 
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stabilisere markederne, sikre forsyningerne 
og sikre forbrugerne rimelige priser på 
landbrugsprodukter. En skolefrugtordning, 
som led i hvilken der ydes 
fællesskabsstøtte til udlevering af frugt og 
grøntsager, bananer og produkter 
fremstillet heraf til skoleelever på deres 
skoler, vil være i overensstemmelse med 
disse målsætninger. Desuden kan 
ordningen forventes at få unge forbrugere 
til at sætte større pris på frugt og 
grøntsager og burde derfor medføre en 
stigning i det fremtidige forbrug, hvilket vil 
fremme landbrugets indtjening, hvilket 
også er et af målene for den fælles 
landbrugspolitik. I øvrigt kan der i henhold 
til traktatens artikel 35, litra b), inden for 
rammerne af den fælles landbrugspolitik 
fastsættes bestemmelser om fælles 
foranstaltninger såsom en 
skolefrugtordning med henblik på 
udvidelse af forbruget af visse varer.

stabilisere markederne, sikre forsyningerne 
og sikre forbrugerne rimelige priser på 
landbrugsprodukter. En skolefrugtordning, 
som led i hvilken der ydes 
fællesskabsstøtte til udlevering af frugt og 
grøntsager, bananer og produkter 
fremstillet heraf til skoleelever på deres 
skoler, vil være i overensstemmelse med 
disse målsætninger. Desuden kan 
ordningen forventes at få unge forbrugere 
til at sætte større pris på frugt og 
grøntsager og burde derfor medføre en 
stigning i det fremtidige forbrug og skabe 
en multiplikatoreffekt ved at inddrage 
elever, forældre og lærere, hvilket vil 
fremme landbrugets indtjening, hvilket 
også er et af målene for den fælles 
landbrugspolitik.  I øvrigt kan der i 
henhold til traktatens artikel 35, litra b), 
inden for rammerne af den fælles 
landbrugspolitik fastsættes bestemmelser 
om fælles foranstaltninger såsom en 
skolefrugtordning med henblik på 
udvidelse af forbruget af visse varer.

Or. es

Ændringsforslag 11
Willem Schuth 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ifølge traktatens artikel 33 har den 
fælles landbrugspolitik bl.a. til formål at 
stabilisere markederne, sikre forsyningerne 
og sikre forbrugerne rimelige priser på 
landbrugsprodukter. En skolefrugtordning, 
som led i hvilken der ydes 
fællesskabsstøtte til udlevering af frugt og 
grøntsager, bananer og produkter 
fremstillet heraf til skoleelever på deres 
skoler, vil være i overensstemmelse med 
disse målsætninger. Desuden kan 

(2) Ifølge traktatens artikel 33 har den 
fælles landbrugspolitik bl.a. til formål at 
stabilisere markederne, sikre forsyningerne 
og sikre forbrugerne rimelige priser på 
landbrugsprodukter. En skolefrugtordning, 
som led i hvilken der ydes 
fællesskabsstøtte til udlevering af frugt og 
grøntsager, bananer og produkter 
fremstillet heraf til skoleelever på deres 
skoler, vil være i overensstemmelse med 
disse målsætninger. Desuden kan 
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ordningen forventes at få unge forbrugere 
til at sætte større pris på frugt og 
grøntsager og burde derfor medføre en 
stigning i det fremtidige forbrug, hvilket vil 
fremme landbrugets indtjening, hvilket 
også er et af målene for den fælles 
landbrugspolitik.

ordningen forventes at få unge forbrugere 
til at sætte større pris på frugt og 
grøntsager og burde derfor medføre en 
stigning i det fremtidige forbrug, hvilket vil 
fremme landbrugets indtjening, hvilket 
også er et af målene for den fælles 
landbrugspolitik. I øvrigt kan der i henhold 
til traktatens artikel 35, litra b), inden for 
rammerne af den fælles landbrugspolitik 
fastsættes bestemmelser om fælles 
foranstaltninger såsom en 
skolefrugtordning med henblik på 
udvidelse af forbruget af visse varer, og 
disse foranstaltninger bør suppleres med 
elementer vedrørende sundheds- og 
ernæringslære.

Or. de

Begrundelse

Samtidig med at produkterne deles ud til eleverne, bør disse også informeres om bl.a. 
tilberedningsmetoder. På denne måde accepteres produkterne bedre, og der opnås en 
langsigtet pædagogisk effekt.   

Ændringsforslag 12
Maria Petre

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ifølge traktatens artikel 33 har den 
fælles landbrugspolitik bl.a. til formål at 
stabilisere markederne, sikre forsyningerne 
og sikre forbrugerne rimelige priser på 
landbrugsprodukter. En skolefrugtordning, 
som led i hvilken der ydes 
fællesskabsstøtte til udlevering af frugt og
grøntsager, bananer og produkter 
fremstillet heraf til skoleelever på deres 
skoler, vil være i overensstemmelse med 
disse målsætninger. Desuden kan 
ordningen forventes at få unge forbrugere 

(2) Ifølge traktatens artikel 33 har den 
fælles landbrugspolitik bl.a. til formål at 
stabilisere markederne, sikre forsyningerne 
og sikre forbrugerne rimelige priser på 
landbrugsprodukter. En skolefrugtordning, 
som led i hvilken der ydes 
fællesskabsstøtte til udlevering af frugt og 
frugtprodukter til skoleelever på deres 
skoler, vil være i overensstemmelse med 
disse målsætninger. Desuden kan 
ordningen forventes at få unge forbrugere 
til at sætte større pris på frugt og burde 
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til at sætte større pris på frugt og 
grøntsager og burde derfor medføre en 
stigning i det fremtidige forbrug, hvilket vil 
fremme landbrugets indtjening, hvilket 
også er et af målene for den fælles 
landbrugspolitik. I øvrigt kan der i henhold 
til traktatens artikel 35, litra b) inden for 
rammerne af den fælles landbrugspolitik 
fastsættes bestemmelser om fælles 
foranstaltninger såsom en 
skolefrugtordning med henblik på 
udvidelse af forbruget af visse varer.

derfor medføre en stigning i det fremtidige 
forbrug, hvilket vil fremme landbrugets 
indtjening, hvilket også er et af målene for 
den fælles landbrugspolitik. I øvrigt kan 
der i henhold til traktatens artikel 35, litra 
b), inden for rammerne af den fælles 
landbrugspolitik fastsættes bestemmelser 
om fælles foranstaltninger såsom en 
skolefrugtordning med henblik på 
udvidelse af forbruget af visse varer og 
med henblik på at tilskynde til og 
stimulere produktion af regionale 
produkter, herunder fra bjergområder.

Or. ro

Ændringsforslag 13
Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław 
Zbigniew Podkański

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ifølge traktatens artikel 33 har den 
fælles landbrugspolitik bl.a. til formål at 
stabilisere markederne, sikre forsyningerne 
og sikre forbrugerne rimelige priser på 
landbrugsprodukter. En skolefrugtordning, 
som led i hvilken der ydes 
fællesskabsstøtte til udlevering af frugt og 
grøntsager, bananer og produkter 
fremstillet heraf til skoleelever på deres 
skoler, vil være i overensstemmelse med 
disse målsætninger. Desuden kan 
ordningen forventes at få unge forbrugere 
til at sætte større pris på frugt og 
grøntsager og burde derfor medføre en 
stigning i det fremtidige forbrug, hvilket vil 
fremme landbrugets indtjening, hvilket 
også er et af målene for den fælles 
landbrugspolitik. I øvrigt kan der i henhold 
til traktatens artikel 35, litra b), inden for 
rammerne af den fælles landbrugspolitik 
fastsættes bestemmelser om fælles 

(2) Ifølge traktatens artikel 33 har den 
fælles landbrugspolitik bl.a. til formål at 
stabilisere markederne, sikre forsyningerne 
og sikre forbrugerne rimelige priser på 
landbrugsprodukter. En skolefrugtordning, 
som led i hvilken der ydes 
fællesskabsstøtte til udlevering af frugt og
grøntsager, bananer og produkter heraf af 
fællesskabsoprindelse til skoleelever på 
deres skoler, vil være i overensstemmelse 
med disse målsætninger. Desuden kan 
ordningen forventes at få unge forbrugere 
til at sætte større pris på frugt og 
grøntsager og burde derfor medføre en 
stigning i det fremtidige forbrug, hvilket vil 
fremme landbrugets indtjening, hvilket 
også er et af målene for den fælles 
landbrugspolitik. I øvrigt kan der i henhold 
til traktatens artikel 35, litra b), inden for 
rammerne af den fælles landbrugspolitik 
fastsættes bestemmelser om fælles 
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foranstaltninger såsom en 
skolefrugtordning med henblik på 
udvidelse af forbruget af visse varer. 

foranstaltninger såsom en 
skolefrugtordning med henblik på 
udvidelse af forbruget af visse varer. 

Or. it

Begrundelse

Retsgrundlaget for forordningen er artikel 33 i EF-traktaten, som indeholder en liste over den 
fælles landbrugspolitiks formål, hvoraf et som anført i denne betragtning er at forhøje 
indkomsterne for de i landbruget beskæftigede personer. 

Ændringsforslag 14
Ilda Figueiredo 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ifølge traktatens artikel 33 har den 
fælles landbrugspolitik bl.a. til formål at 
stabilisere markederne, sikre forsyningerne 
og sikre forbrugerne rimelige priser på 
landbrugsprodukter. En skolefrugtordning, 
som led i hvilken der ydes 
fællesskabsstøtte til udlevering af frugt og 
grøntsager, bananer og produkter 
fremstillet heraf til skoleelever på deres 
skoler, vil være i overensstemmelse med 
disse målsætninger. Desuden kan 
ordningen forventes at få unge forbrugere 
til at sætte større pris på frugt og 
grøntsager og burde derfor medføre en 
stigning i det fremtidige forbrug, hvilket vil 
fremme landbrugets indtjening, hvilket 
også er et af målene for den fælles 
landbrugspolitik. I øvrigt kan der i henhold 
til traktatens artikel 35, litra b), inden for 
rammerne af den fælles landbrugspolitik 
fastsættes bestemmelser om fælles 
foranstaltninger såsom en 
skolefrugtordning med henblik på 
udvidelse af forbruget af visse varer.

(2) Ifølge traktatens artikel 33 har den 
fælles landbrugspolitik bl.a. til formål at 
stabilisere markederne, sikre forsyningerne 
og sikre forbrugerne rimelige priser på 
landbrugsprodukter. En skolefrugtordning, 
som led i hvilken der ydes 
fællesskabsstøtte til udlevering af frugt og 
grøntsager, bananer og produkter 
fremstillet heraf til skoleelever på deres 
skoler, vil være i overensstemmelse med 
disse målsætninger. Desuden kan 
ordningen forventes at få unge forbrugere 
til at sætte større pris på frugt og 
grøntsager og burde derfor få en yderst 
positiv indvirkning på folkesundheden og 
bekæmpelsen af børnefattigdom ved at 
øge det fremtidige forbrug og dermed
fremme landbrugets indtjening, hvilket 
også er et af målene for den fælles 
landbrugspolitik. I øvrigt kan der i henhold 
til traktatens artikel 35, litra b), inden for 
rammerne af den fælles landbrugspolitik 
fastsættes bestemmelser om fælles 
foranstaltninger såsom en 
skolefrugtordning med henblik på 
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udvidelse af forbruget af visse varer.

Or. pt

Begrundelse

Daglig uddeling af frugt i skolerne vil også bidrage til at forbedre ernæringsstandarden for 
børn fra familier, der er mindre gunstigt stillet i ernæringsmæssig og økonomisk henseende. 

Ændringsforslag 15
Michl Ebner 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ifølge traktatens artikel 33 har den 
fælles landbrugspolitik bl.a. til formål at 
stabilisere markederne, sikre forsyningerne 
og sikre forbrugerne rimelige priser på 
landbrugsprodukter. En skolefrugtordning, 
som led i hvilken der ydes 
fællesskabsstøtte til udlevering af frugt og 
grøntsager, bananer og produkter 
fremstillet heraf til skoleelever på deres 
skoler, vil være i overensstemmelse med 
disse målsætninger. Desuden kan 
ordningen forventes at få unge forbrugere 
til at sætte større pris på frugt og 
grøntsager og burde derfor medføre en 
stigning i det fremtidige forbrug, hvilket vil 
fremme landbrugets indtjening, hvilket 
også er et af målene for den fælles 
landbrugspolitik.  I øvrigt kan der i 
henhold til traktatens artikel 35, litra b), 
inden for rammerne af den fælles 
landbrugspolitik fastsættes bestemmelser 
om fælles foranstaltninger såsom en 
skolefrugtordning med henblik på 
udvidelse af forbruget af visse varer.

(2) Ifølge traktatens artikel 33 har den 
fælles landbrugspolitik bl.a. til formål at 
stabilisere markederne, sikre forsyningerne 
og sikre forbrugerne rimelige priser på 
landbrugsprodukter. En skolefrugtordning, 
som led i hvilken der ydes 
fællesskabsstøtte til udlevering af 
grøntsager, bananer og produkter heraf af 
fællesskabsoprindelse til skoleelever på 
deres skoler, vil være i overensstemmelse 
med disse målsætninger. Desuden kan 
ordningen forventes at få unge forbrugere 
til at sætte større pris på frugt og 
grøntsager og burde derfor medføre en 
stigning i det fremtidige forbrug, hvilket vil 
fremme landbrugets indtjening, hvilket 
også er et af målene for den fælles 
landbrugspolitik. I øvrigt kan der i henhold 
til traktatens artikel 35, litra b), inden for 
rammerne af den fælles landbrugspolitik 
fastsættes bestemmelser om fælles 
foranstaltninger såsom en 
skolefrugtordning med henblik på 
udvidelse af forbruget af visse varer.

Or. it
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Ændringsforslag 16
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Skolefrugtordningen bør klart 
identificeres som et EU-initiativ, der tager 
sigte på at bekæmpe fedme blandt unge og 
udvikle deres smag. Ved hjælp af 
passende uddannelsesprogrammer bør 
ordningen også tjene til at gøre børnene 
bevidste om de skiftende frugtsæsoner. 
Uddannelsesmyndighederne bør derfor i 
første række sørge for, at årstidens frugter 
uddeles, samtidig med at man fremmer et 
bredt udsnit af frugt, således at børnene 
kan opdage forskellige smagsretninger.

Or. fr

Ændringsforslag 17
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I handlingsplanen for økologisk 
landbrug foreslås det, at der iværksættes 
en flerårig oplysnings- og salgskampagne 
i EU med henblik på at oplyse skolerne 
om fordelene ved økologisk landbrug og 
øge forbrugernes kendskab til økologiske 
produkter og gøre det lettere for dem at 
genkende disse produkter, herunder EU-
logoet. Skolefrugtordningen bør støtte 
disse mål, navnlig med hensyn til
økologisk frugt, og 
ledsageforanstaltningerne bør omfatte, at 
der gives oplysninger om økologisk 
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landbrug. 

Or. en

Ændringsforslag 18
María Isabel Salinas García 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der bør derfor være mulighed for at 
yde fællesskabsstøtte til medfinansiering
af ordninger bestående i at forsyne 
skolebørn med bestemte sunde produkter 
hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 
sektoren for forarbejdede frugter og 
grøntsager og banansektoren og til
medfinansiering af omkostninger til 
logistik, distribution, udstyr, 
kommunikation, kontrol og evaluering. 
Kommissionen bør fastsætte de betingelser, 
der knytter sig til ordningen.

(6) Der bør derfor være mulighed for at 
yde fællesskabsstøtte til finansiering af 
ordninger bestående i at forsyne skolebørn 
med bestemte sunde produkter hidrørende 
fra frugt- og grøntsagssektoren, sektoren 
for forarbejdede frugter og grøntsager og 
banansektoren og til medfinansiering af 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering samt til de 
ledsageforanstaltninger, der er 
nødvendige for at sikre ordningens 
effektivitet. Kommissionen bør fastsætte de 
betingelser, der knytter sig til ordningen. 
Der bør lægges særlig vægt på kravene 
om kvalitet og bæredygtighed for de 
produkter, der indgår i ordningen, idet 
disse bør opfylde de højeste standarder og 
fortrinsvis være afpasset efter årstiden og 
være produceret lokalt eller så vidt muligt 
være af fællesskabsoprindelse.

Or. es
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Ændringsforslag 19
Maria Petre

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der bør derfor være mulighed for at 
yde fællesskabsstøtte til medfinansiering af 
ordninger bestående i at forsyne skolebørn 
med bestemte sunde produkter hidrørende 
fra frugt- og grøntsagssektoren, sektoren 
for forarbejdede frugter og grøntsager og 
banansektoren og til medfinansiering af 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering. Kommissionen bør fastsætte de 
betingelser, der knytter sig til ordningen.

(6) Der bør derfor være mulighed for at 
yde fællesskabsstøtte til medfinansiering af 
ordninger bestående i at forsyne skolebørn 
med bestemte sunde frugtprodukter og 
forarbejdede frugtprodukter og til 
medfinansiering af omkostninger til 
logistik, distribution, udstyr, 
kommunikation, kontrol og evaluering. 
Kommissionen bør fastsætte de betingelser, 
der knytter sig til ordningen.

Or. ro

Ændringsforslag 20
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der bør derfor være mulighed for at 
yde fællesskabsstøtte til medfinansiering af 
ordninger bestående i at forsyne skolebørn 
med bestemte sunde produkter hidrørende 
fra frugt- og grøntsagssektoren, sektoren 
for forarbejdede frugter og grøntsager og 
banansektoren og til medfinansiering af 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering. Kommissionen bør fastsætte de 
betingelser, der knytter sig til ordningen.

(6) Der bør derfor være mulighed for at 
yde fællesskabsstøtte til medfinansiering af 
ordninger bestående i at forsyne skolebørn 
med bestemte sunde produkter hidrørende 
fra frugt- og grøntsagssektoren og 
banansektoren og til medfinansiering af 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering. Kommissionen bør fastsætte de 
betingelser, der knytter sig til ordningen.

Or. en
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Ændringsforslag 21
Duarte Freitas 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der bør derfor være mulighed for at 
yde fællesskabsstøtte til medfinansiering af 
ordninger bestående i at forsyne skolebørn 
med bestemte sunde produkter hidrørende 
fra frugt- og grøntsagssektoren, sektoren 
for forarbejdede frugter og grøntsager og 
banansektoren og til medfinansiering af 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering. Kommissionen bør fastsætte de 
betingelser, der knytter sig til ordningen.

(6) Der bør derfor være mulighed for at 
yde fællesskabsstøtte til medfinansiering af 
ordninger bestående i at forsyne skolebørn 
med bestemte sunde produkter hidrørende 
fra sektoren for frisk frugt og grøntsager 
og til medfinansiering af omkostninger til 
logistik, distribution, udstyr, 
kommunikation, kontrol og evaluering. 
Kommissionen bør fastsætte de betingelser, 
der knytter sig til ordningen.

Or. pt

Begrundelse

Forarbejdede frugter og grøntsager har en lavere ernæringsværdi og bør udelukkes fra denne 
forordning. Med henblik på at opnå en sundere kost for børnene i EU, bør der kun ydes støtte 
til distribution af frisk frugt og grøntsager.  

Ændringsforslag 22
Esther De Lange

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre, at skolefrugtordningen 
gennemføres på korrekt vis, bør de 
medlemsstater, der ønsker at gøre brug af 
ordningen, først fastlægge en strategi på 
nationalt eller regionalt plan. De bør også 
træffe sådanne ledsageforanstaltninger, der 
er nødvendige for at gøre ordningen 
effektiv.

(7) For at sikre, at skolefrugtordningen 
gennemføres på korrekt vis, bør de 
medlemsstater, der ønsker at gøre brug af 
ordningen, først fastlægge en strategi på 
nationalt eller regionalt plan, der også 
omfatter uddannelse af målgrupperne. De 
bør også træffe sådanne 
ledsageforanstaltninger, der er nødvendige 
for at gøre ordningen effektiv. 
Medlemsstaterne kan på pædagogisk vis 
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integrere disse foranstaltninger i 
skolernes læseplaner om sundhed og 
ernæring. 

Or. nl

Ændringsforslag 23
Maria Petre

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre, at skolefrugtordningen 
gennemføres på korrekt vis, bør de 
medlemsstater, der ønsker at gøre brug af 
ordningen, først fastlægge en strategi på 
nationalt eller regionalt plan. De bør også 
træffe sådanne ledsageforanstaltninger, der 
er nødvendige for at gøre ordningen 
effektiv.

(7) For at sikre, at skolefrugtordningen 
gennemføres på korrekt vis, bør de 
medlemsstater, der ønsker at gøre brug af 
ordningen, først fastlægge en strategi på 
nationalt eller regionalt plan. De bør også 
træffe sådanne uddannelsesmæssige og 
logistiske ledsageforanstaltninger, der er 
nødvendige for at gøre ordningen effektiv.

Or. ro

Ændringsforslag 24
Duarte Freitas 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre, at skolefrugtordningen 
gennemføres på korrekt vis, bør de 
medlemsstater, der ønsker at gøre brug af 
ordningen, først fastlægge en strategi på 
nationalt eller regionalt plan. De bør også 
træffe sådanne ledsageforanstaltninger, der 
er nødvendige for at gøre ordningen 
effektiv.

(7) For at sikre, at ordningen med frisk 
frugt i skolen gennemføres på korrekt vis, 
bør de medlemsstater, der ønsker at gøre 
brug af ordningen, først fastlægge en 
strategi på nationalt eller regionalt plan. De 
bør også træffe sådanne 
ledsageforanstaltninger, der er nødvendige 
for at gøre ordningen effektiv.

Or. pt
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Begrundelse

Forarbejdede frugter og grøntsager har en lavere ernæringsværdi og bør udelukkes fra denne 
forordning. Med henblik på at opnå en sundere kost for børnene i EU, bør der kun ydes støtte 
til distribution af frisk frugt og grøntsager. 

Ændringsforslag 25
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre, at skolefrugtordningen 
gennemføres på korrekt vis, bør de 
medlemsstater, der ønsker at gøre brug af 
ordningen, først fastlægge en strategi på 
nationalt eller regionalt plan. De bør også 
træffe sådanne ledsageforanstaltninger, der 
er nødvendige for at gøre ordningen 
effektiv.

(7) For at sikre, at skolefrugtordningen 
gennemføres på korrekt vis, bør de 
medlemsstater, der ønsker at gøre brug af 
ordningen, først fastlægge en strategi på 
nationalt eller regionalt plan. De bør også 
træffe sådanne ledsageforanstaltninger, der 
er nødvendige for at gøre ordningen 
effektiv, og Kommissionen bør fastsætte 
retningslinjer for gennemførelsen af 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 26
María Isabel Salinas García 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) For at sikre, at skolefrugtordningen 
gennemføres på korrekt vis, bør de 
medlemsstater, der ønsker at gøre brug af 
ordningen, først fastlægge en strategi på 
nationalt eller regionalt plan. De bør også 
træffe sådanne ledsageforanstaltninger, der 
er nødvendige for at gøre ordningen 
effektiv.

7) For at sikre, at skolefrugtordningen 
gennemføres på korrekt vis, bør de 
medlemsstater, der ønsker at gøre brug af 
ordningen, først fastlægge en strategi på 
nationalt eller regionalt plan. De bør også 
træffe sådanne ledsageforanstaltninger, der 
er nødvendige for at gøre ordningen 
effektiv. Ved gennemførelsen af denne 
skolefrugtordning bør det tilstræbes at 
anvende subsidiaritetsprincippet i videst 
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muligt omfang, således at 
medlemsstaterne får omfattende 
handlefrihed til at udarbejde disse 
strategier. Ud over landbrugssektoren 
anses det for nødvendigt også at inddrage 
sundheds- og 
undervisningsmyndighederne i disse 
strategier.

Or. es

Ændringsforslag 27
Esther De Lange

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For ikke at mindske den samlede 
virkning af tilsvarende nationale 
foranstaltninger bør det også være tilladt
medlemsstaterne at yde supplerende 
national støtte til finansiering af uddelingen 
af de pågældende produkter og de hermed 
forbundne udgifter samt eventuelle 
ledsageforanstaltninger, og Fællesskabets 
skolefrugtordning bør ikke være til skade 
for eventuelle særskilte nationale 
skolefrugtordninger, der er i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. For imidlertid at 
sikre, at fællesskabsordningen får en reel 
effekt, må den ikke erstatte den aktuelle 
finansiering af eksisterende nationale
skolefrugtordninger eller andre 
uddelingsordninger for skoler, hvori indgår 
frugt.

(8) For ikke at mindske den samlede 
virkning af tilsvarende nationale 
foranstaltninger bør medlemsstaterne også 
opfordres til at yde supplerende national 
støtte til finansiering af uddelingen af de 
pågældende produkter og de hermed 
forbundne udgifter samt eventuelle 
ledsageforanstaltninger, og Fællesskabets 
skolefrugtordning bør ikke være til skade 
for eventuelle særskilte nationale 
skolefrugtordninger, der er i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. For imidlertid at 
sikre, at fællesskabsordningen får en reel 
effekt, må den ikke erstatte den aktuelle 
nationale finansiering af eksisterende 
skolefrugtordninger eller andre 
uddelingsordninger for skoler, hvori indgår 
frugt. Fællesskabsfinansiering bør være 
af supplerende karakter og er forbeholdt 
nye ordninger eller udvidelse af 
eksisterende ordninger.

Or. nl
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Ændringsforslag 28
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For ikke at mindske den samlede 
virkning af tilsvarende nationale 
foranstaltninger bør det også være tilladt 
medlemsstaterne at yde supplerende 
national støtte til finansiering af uddelingen 
af de pågældende produkter og de hermed 
forbundne udgifter samt eventuelle 
ledsageforanstaltninger, og Fællesskabets 
skolefrugtordning bør ikke være til skade 
for eventuelle særskilte nationale 
skolefrugtordninger, der er i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. For imidlertid at 
sikre, at fællesskabsordningen får en reel 
effekt, må den ikke erstatte den aktuelle 
finansiering af eksisterende nationale 
skolefrugtordninger eller andre 
uddelingsordninger for skoler, hvori indgår 
frugt.

(8) For ikke at mindske den samlede 
virkning af tilsvarende nationale 
foranstaltninger bør det også være tilladt 
medlemsstaterne at yde supplerende 
national støtte til finansiering af uddelingen 
af de pågældende produkter og de hermed 
forbundne udgifter samt eventuelle 
ledsageforanstaltninger, og Fællesskabets 
skolefrugtordning bør ikke være til skade 
for eventuelle særskilte nationale 
skolefrugtordninger, der er i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. For imidlertid at 
sikre, at fællesskabsordningen får en reel 
effekt, må den ikke erstatte den aktuelle 
finansiering af eksisterende flerårige
nationale skolefrugtordninger eller andre 
uddelingsordninger for skoler, hvori indgår 
frugt.

Or. fr

Begrundelse

 Man bør præcisere begrebet "eksisterende nationale skolefrugtordninger" for at gøre det 
lettere at anvende det additionalitetsprincip, der foreslås i forslaget til forordning. 

Ændringsforslag 29
Duarte Freitas 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For ikke at mindske den samlede
virkning af tilsvarende nationale 
foranstaltninger bør det også være tilladt 
medlemsstaterne at yde supplerende 

(8) For ikke at mindske den samlede 
virkning af tilsvarende nationale 
foranstaltninger bør det også være tilladt 
medlemsstaterne at yde supplerende 
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national støtte til finansiering af uddelingen 
af de pågældende produkter og de hermed 
forbundne udgifter samt eventuelle 
ledsageforanstaltninger, og Fællesskabets 
skolefrugtordning bør ikke være til skade 
for eventuelle særskilte nationale 
skolefrugtordninger, der er i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. For imidlertid at 
sikre, at fællesskabsordningen får en reel 
effekt, må den ikke erstatte den aktuelle 
finansiering af eksisterende nationale 
skolefrugtordninger eller andre 
uddelingsordninger for skoler, hvori indgår 
frugt.

national støtte til finansiering af uddelingen 
af de pågældende produkter og de hermed 
forbundne udgifter samt eventuelle 
ledsageforanstaltninger, og Fællesskabets 
ordning med frisk frugt i skolen bør ikke 
være til skade for eventuelle særskilte 
nationale skolefrugtordninger, der er i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. For imidlertid at 
sikre, at fællesskabsordningen får en reel 
effekt, må den ikke erstatte den aktuelle 
finansiering af eksisterende nationale 
skolefrugtordninger eller andre 
uddelingsordninger for skoler, hvori indgår 
frugt.

Or. pt

Begrundelse

Forarbejdede frugter og grøntsager har en lavere ernæringsværdi og bør udelukkes fra denne 
forordning. Med henblik på at opnå en sundere kost for børnene i EU, bør der kun ydes støtte 
til distribution af frisk frugt og grøntsager.  

Ændringsforslag 30
Ilda Figueiredo 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre en sund budgetforvaltning 
bør der fastsættes et fast loft over 
fællesskabsstøtten og maksimale 
medfinansieringssatser, og Fællesskabets 
finansielle bidrag til ordningen bør føjes 
til den liste over foranstaltninger, der kan 
finansieres under EGFL, jf. artikel 3, stk. 1, 
i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 
21. juni 2005 om finansiering af den fælles 
landbrugspolitik.

(9) For at sikre en sund budgetforvaltning 
bør der fastsættes et fast loft over 
fællesskabsstøtten i overensstemmelse med 
de enkelte medlemsstaters forhold og 
behov. Denne ordning bør føjes til den 
liste over foranstaltninger, der kan 
finansieres under EGFL, jf. artikel 3, stk. 1, 
i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 
21. juni 2005 om finansiering af den fælles 
landbrugspolitik. Hvis en eller flere 
medlemsstater ikke udnytter 
fællesskabsfinansieringen, kan midlerne 
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overføres og anvendes i andre 
medlemsstater.

Or. pt

Begrundelse

For at sikre lighed mellem medlemsstaterne bør finansieringen af den daglige uddeling af 
frugt i skolerne finansieres af EU alene. 

Ændringsforslag 31
María Isabel Salinas García 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre en sund budgetforvaltning 
bør der fastsættes et fast loft over 
fællesskabsstøtten og maksimale 
medfinansieringssatser, og Fællesskabets 
finansielle bidrag til ordningen bør føjes til 
den liste over foranstaltninger, der kan 
finansieres under EGFL, jf. artikel 3, stk. 1, 
i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 
21. juni 2005 om finansiering af den fælles 
landbrugspolitik.

(9) For at sikre en sund budgetforvaltning 
bør der fastsættes et tilstrækkelig højt loft 
over fællesskabsstøtten, og Fællesskabets 
finansielle bidrag til ordningen bør føjes til 
den liste over foranstaltninger, der kan
finansieres under EGFL, jf. artikel 3, stk. 1, 
i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 
21. juni 2005 om finansiering af den fælles 
landbrugspolitik[3].

Or. es

Ændringsforslag 32
Esther De Lange

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre en sund budgetforvaltning 
bør der fastsættes et fast loft over 
fællesskabsstøtten og maksimale 
medfinansieringssatser, og Fællesskabets 
finansielle bidrag til ordningen bør føjes til 

(9) For at sikre en sund budgetforvaltning 
bør der fastsættes et fast loft over 
fællesskabsstøtten og maksimale 
medfinansieringssatser, og Fællesskabets 
finansielle bidrag til ordningen bør føjes til 
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den liste over foranstaltninger, der kan 
finansieres under EGFL, jf. artikel 3, stk. 1, 
i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 
21. juni 2005 om finansiering af den fælles 
landbrugspolitik.

den liste over foranstaltninger, der kan 
finansieres under EGFL, jf. artikel 3, stk. 1, 
i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 
21. juni 2005 om finansiering af den fælles 
landbrugspolitik. Hvis en eller flere 
medlemsstater til stadighed ikke udnytter 
fællesskabsstøtten, kan denne overføres til 
andre medlemsstater og anvendes dér.

Or. nl

Ændringsforslag 33
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at give tid til en problemfri 
gennemførelse af ordningen bør den finde 
anvendelse fra skoleåret 2009/10. Der bør 
udarbejdes en rapport om ordningen efter 
tre år.

(10) For at give tid til en problemfri 
gennemførelse af ordningen bør den finde 
anvendelse fra skoleåret 2009/10. 
Medlemsstaterne bør foretage en årlig 
evaluering af ordningens gennemførelse 
og virkninger, og Kommissionen bør 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet
en rapport efter tre år.

Or. ro

Begrundelse

Medlemsstaterne er ansvarlige for at administrere ordningen, og hvis deres forvaltning skal 
være i orden, er de nødt til at evaluere den løbende for at kunne træffe de nødvendige 
afgørelser.
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Ændringsforslag 34
María Isabel Salinas García 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at give tid til en problemfri 
gennemførelse af ordningen bør den finde 
anvendelse fra skoleåret 2009/10. Der bør 
udarbejdes en rapport om ordningen efter 
tre år.

(10) For at give tid til en problemfri 
gennemførelse af ordningen bør den finde 
anvendelse fra skoleåret 2009/10. Der bør 
udarbejdes en rapport om ordningen efter 
tre år. Eftersom kun en langsigtet ordning 
kan give gunstige virkninger på lang sigt, 
er det nødvendigt at sikre opfølgning og 
evaluering af ordningen for at måle dens 
effektivitet og foreslå eventuelle 
forbedringer.

Or. es

Ændringsforslag 35
Duarte Freitas 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at gøre ordningen mere effektiv 
bør Fællesskabet være i stand til at 
finansiere dels foranstaltninger i relation til 
oplysning, kontrol og evaluering, der tager 
sigte på at skærpe offentlighedens 
opmærksomhed omkring 
skolefrugtordningen og dens formål, dels 
det netværkssamarbejde, der knytter sig til 
ordningen, uden at dette indskrænker dets 
beføjelser til, inden for rammerne af Rådets 
forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. december 
2007 om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for landbrugsprodukter på 
det indre marked og i tredjelande[4], at 
medfinansiere foranstaltninger, der er 
nødvendige for at bevidstgøre 
offentligheden om frugt og grøntsagers 

(11) For at gøre ordningen mere effektiv 
bør Fællesskabet være i stand til at 
finansiere dels foranstaltninger i relation til 
oplysning, kontrol og evaluering, der tager 
sigte på at skærpe offentlighedens 
opmærksomhed omkring ordningen med 
frisk frugt i skolen og dens formål, dels det 
netværkssamarbejde, der knytter sig til 
ordningen, uden at dette indskrænker dets 
beføjelser til, inden for rammerne af Rådets 
forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. december 
2007 om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for landbrugsprodukter på 
det indre marked og i tredjelande[4], at 
medfinansiere foranstaltninger, der er 
nødvendige for at bevidstgøre 
offentligheden om frisk frugt og 
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gavnlige virkninger for sundheden. grøntsagers gavnlige virkninger for 
sundheden.

Or. pt

Begrundelse

Forarbejdede frugter og grøntsager har en lavere ernæringsværdi og bør udelukkes fra denne 
forordning. Med henblik på at opnå en sundere kost for børnene i EU, bør der kun ydes støtte 
til distribution af frisk frugt og grøntsager.  

Ændringsforslag 36
María Isabel Salinas García 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at gøre ordningen mere effektiv 
bør Fællesskabet være i stand til at 
finansiere dels foranstaltninger i relation til 
oplysning, kontrol og evaluering, der tager 
sigte på at skærpe offentlighedens 
opmærksomhed omkring 
skolefrugtordningen og dens formål, dels 
det netværkssamarbejde, der knytter sig til 
ordningen, uden at dette indskrænker dets 
beføjelser til, inden for rammerne af Rådets 
forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. december 
2007 om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for landbrugsprodukter på 
det indre marked og i tredjelande[4], at 
medfinansiere foranstaltninger, der er 
nødvendige for at bevidstgøre 
offentligheden om frugt og grøntsagers 
gavnlig virkninger for sundheden.

(11) For at gøre ordningen mere effektiv 
bør Fællesskabet være i stand til at 
finansiere dels foranstaltninger i relation til 
oplysning, kontrol og evaluering, der tager 
sigte på at skærpe offentlighedens 
opmærksomhed omkring 
skolefrugtordningen og dens formål, dels 
det netværkssamarbejde, der knytter sig til 
ordningen, uden at dette indskrænker dets 
beføjelser til, inden for rammerne af Rådets 
forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. december 
2007 om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for landbrugsprodukter på 
det indre marked og i tredjelande[4], at 
medfinansiere foranstaltninger, der er 
nødvendige for at bevidstgøre 
offentligheden om frugt og grøntsagers 
gavnlig virkninger for sundheden. Det er 
nødvendigt, at Kommissionen iværksætter 
en omfattende reklamekampagne for 
denne ordning i hele EU.

Or. es
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Ændringsforslag 37
Duarte Freitas

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IVa – underafdeling IIa – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SKOLEFRUGTORDNING ORDNING MED FRISK FRUGT I 
SKOLEN 

Or. pt

Begrundelse

Forarbejdede frugter og grøntsager har en lavere ernæringsværdi og bør udelukkes fra denne 
forordning. Med henblik på at opnå en sundere kost for børnene i EU, bør der kun ydes støtte 
til uddeling af frisk frugt og grøntsager.  

Ændringsforslag 38
Duarte Freitas 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IVa – underafdeling IIa – artikel 103 ga – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte til uddeling af frugt og grøntsager og 
bananer samt produkter fremstillet heraf

Støtte til uddeling af frugt, grøntsager og 
bananer 

Or. pt

Begrundelse

Forarbejdede frugter og grøntsager har en lavere ernæringsværdi og bør udelukkes fra denne 
forordning. Med henblik på at opnå en sundere kost for børnene i EU, bør der kun ydes støtte 
til uddeling af frisk frugt og grøntsager.  
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Ændringsforslag 39
Béla Glattfelder 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IV a – underafdeling II a – artikel 103g a – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 
hidrørende fra frugt- og 
grøntsagssektoren, sektoren for 
forarbejdede frugter og grøntsager og 
banansektoren til skoleelever, og der kan 
også ydes støtte til finansiering af bestemte 
hermed forbundne omkostninger til 
logistik, distribution, udstyr, 
kommunikation, kontrol og evaluering.

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
medlemsstaterne udvalgte friske frugt- og 
grøntsagsprodukter til skoleelever, og der 
kan også ydes støtte til finansiering af 
bestemte hermed forbundne omkostninger 
til logistik, distribution, udstyr, 
kommunikation, kontrol og evaluering.

Or. en

Begrundelse

Friske produkter er langt sundere end forarbejdede. Når det gælder frugt og grøntsager, er 
forbrugernes smag meget forskellig fra den ene medlemsstat til den anden.

Ændringsforslag 40
Esther De Lange

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IV a – underafdeling II a – artikel 103g a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 
hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 
sektoren for forarbejdede frugter og 

På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte og af 
medlemsstaterne nærmere fastsatte
produkter hidrørende fra frugt- og 
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grøntsager og banansektoren til 
skoleelever, og der kan også ydes støtte til 
finansiering af bestemte hermed forbundne 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering.

grøntsagssektoren, sektoren for 
forarbejdede frugter og grøntsager og 
banansektoren til skoleelever, og der kan 
også ydes støtte til finansiering af bestemte 
hermed forbundne omkostninger til 
logistik, distribution, udstyr, 
kommunikation, kontrol og evaluering. 
Kommissionen og medlemsstaterne 
udvælger forarbejdede frugter og 
grøntsager på grundlag af 
sundhedskriterier som f.eks. mindst 
muligt indhold af unaturlige og usunde 
tilsætningsstoffer i forarbejdede 
produkter.

Or. nl

Ændringsforslag 41
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit – kapitel IV – afdeling IVa – underafdeling IIa – artikel 103ga – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 
hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 
sektoren for forarbejdede frugter og 
grøntsager og banansektoren til 
skoleelever, og der kan også ydes støtte til 
finansiering af bestemte hermed forbundne 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering.

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte og i Den 
Europæiske Union fremstillede produkter 
hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 
sektoren for forarbejdede frugter og 
grøntsager og banansektoren til 
skoleelever, og der kan også ydes støtte til 
finansiering af bestemte hermed forbundne 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering.

Or. fr
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Begrundelse

Da der er tale om en bestemmelse, der hviler på traktatens artikel 33 vedrørende den fælles 
landbrugspolitik (betragtning 2), tager dette ændringsforslag sigte på at præcisere, at frugt 
og grøntsager, der uddeles til børnene i skolerne, bør være produceret i Den Europæiske 
Union for at fremme kendskabet til og forbruget af produkter fremstillet i EU. Der findes 
lignende programmer, hvor forbruget af indenlandske produkter fremmes, i flere WTO-
medlemsstater som f.eks. De Forenede Stater.

Ændringsforslag 42
Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław 
Zbigniew Podkański

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IVa – underafdeling IIa – artikel 103ga – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 
hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 
sektoren for forarbejdede frugter og 
grøntsager og banansektoren til 
skoleelever, og der kan også ydes støtte til 
finansiering af bestemte hermed forbundne 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering.

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter af 
fællesskabsoprindelse hidrørende fra frugt-
og grøntsagssektoren, sektoren for 
forarbejdede frugter og grøntsager og 
banansektoren til skoleelever, og der kan 
også ydes støtte til finansiering af bestemte 
hermed forbundne omkostninger til 
logistik, distribution, udstyr, 
kommunikation, kontrol og evaluering.

Or. it

Begrundelse

Retsgrundlaget for forordningen er artikel 33 i EF-traktaten, som indeholder en liste over den 
fælles landbrugspolitiks formål, hvoraf et som anført i betragtning 2 er at forhøje 
indkomsterne for de i landbruget beskæftigede personer. 
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Ændringsforslag 43
Michl Ebner 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IVa – underafdeling IIa – artikel 103ga – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 
hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 
sektoren for forarbejdede frugter og 
grøntsager og banansektoren til 
skoleelever, og der kan også ydes støtte til 
finansiering af bestemte hermed forbundne 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering.

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter af 
fællesskabsoprindelse hidrørende fra frugt-
og grøntsagssektoren, sektoren for 
forarbejdede frugter og grøntsager og 
banansektoren til skoleelever, og der kan 
også ydes støtte til finansiering af bestemte 
hermed forbundne omkostninger til 
logistik, distribution, udstyr, 
kommunikation, kontrol og evaluering.

Or. it

Begrundelse

La base giuridica di questo provvedimento è l’articolo 33 del Trattato CE riguardante le 
finalità della politica agricola comune tra le quali, come enunciato nel considerando in 
parola, vi è quella di provvedere al miglioramento dei redditi agricoli dei produttori.   

Questa proposta si inserisce, peraltro,  nel contesto della riforma dell’organizzazione comune 
di mercato dell’ortofrutta (reg. (CE) 1182/07) volta a potenziare la competitività del settore, 
l’orientamento al mercato e a contrastare il calo dei consumi.

Il programma proposto di promozione dell’ortofrutta nelle scuole contribuisce al 
conseguimento di tali obiettivi avvicinando i giovani alla frutta e incrementandone consumi.

Inoltre, la misura procederebbe alla divulgazione dell’importanza dell’agricoltura 
comunitaria, delle politiche agricole e in particolare della produzione ortofrutticola.
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Ændringsforslag 44
Ioannis Gklavakis 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IV a – underafdeling II a – artikel 103ga – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 
hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 
sektoren for forarbejdede frugter og 
grøntsager og banansektoren til 
skoleelever, og der kan også ydes støtte til 
finansiering af bestemte hermed forbundne 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering.

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter af 
fællesskabsoprindelse hidrørende fra frugt-
og grøntsagssektoren, sektoren for 
forarbejdede frugter og grøntsager og 
banansektoren til skoleelever, og der kan 
også ydes støtte til finansiering af bestemte 
hermed forbundne omkostninger til 
logistik, distribution, udstyr, 
kommunikation, kontrol og evaluering.

Or. el

Begrundelse

Da Kommissionens forslag har til formål at forøge forbruget af frugt og grøntsager, kan 
ordningen også fungere som et middel til at øge indkomsterne for først og fremmest EU-
borgere.

Ændringsforslag 45
Duarte Freitas 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IVa – underafdeling IIa – artikel 103ga – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 
hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte friske produkter 
hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 
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sektoren for forarbejdede frugter og 
grøntsager og banansektoren til 
skoleelever, og der kan også ydes støtte til 
finansiering af bestemte hermed forbundne 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering.

til skoleelever, og der kan også ydes støtte 
til finansiering af bestemte hermed 
forbundne omkostninger til logistik, 
distribution, udstyr, kommunikation, 
kontrol og evaluering.

Or. pt

Begrundelse

Forarbejdede frugter og grøntsager har en lavere ernæringsværdi og bør udelukkes fra denne 
forordning. Med henblik på at opnå en sundere kost for børnene i EU, bør der kun ydes støtte 
til uddeling af frisk frugt og grøntsager.  

Ændringsforslag 46
Maria Petre

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel – afdeling IVa – underafdeling IIa – artikel 103ga – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 
hidrørende fra frugt- og 
grøntsagssektoren, sektoren for 
forarbejdede frugter og grøntsager og 
banansektoren til skoleelever, og der kan 
også ydes støtte til finansiering af bestemte 
hermed forbundne omkostninger til 
logistik, distribution, udstyr, 
kommunikation, kontrol og evaluering.

(1) På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte friske og 
forarbejdede frugtprodukter til 
skoleelever, og der kan også ydes støtte til 
finansiering af bestemte hermed forbundne 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering.

Or. ro
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Ændringsforslag 47
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IV a – underafdeling II a – artikel 103g a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 
hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 
sektoren for forarbejdede frugter og 
grøntsager og banansektoren til 
skoleelever, og der kan også ydes støtte til 
finansiering af bestemte hermed forbundne 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering.

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 
hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren 
og banansektoren til skoleelever - hvis der 
er økologisk dyrkede og lokalt 
producerede frugter og grøntsager til 
rådighed, tages der særligt hensyn hertil -
og der kan også ydes støtte til finansiering 
af bestemte hermed forbundne 
omkostninger til logistik, distribution,
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering.

Or. en

Begrundelse

Friske frugter og grøntsager udgør en forbedring af børns kost. Derfor bør der uddeles friske 
frugter og grøntsager til børn. Forarbejdede frugter og grøntsager som konserveret og sødet 
frugt bør ikke indgå i skolefrugtordningen. De personer, der er ansvarlige for indkøb, bør 
opfordres til at vælge regionale og økologiske frugter og grøntsager, hvis sådanne produkter 
er til rådighed. De skal derfor have mulighed for at tage hensyn til disse kvalitative aspekter 
og ikke være forpligtet til blot at vælge det billigste tilbud.

Ændringsforslag 48
Willem Schuth 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IVa – underafdeling IIa – artikel 103ga – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 
hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 
sektoren for forarbejdede frugter og 
grøntsager og banansektoren til 
skoleelever, og der kan også ydes støtte til 
finansiering af bestemte hermed forbundne 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering.

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 
hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 
sektoren for forarbejdede frugter og 
grøntsager og banansektoren til skole- og 
førskoleelever, og der kan også ydes støtte 
til finansiering af bestemte hermed 
forbundne omkostninger til logistik, 
distribution, udstyr, kommunikation, 
kontrol og evaluering. Anvendelse af 
lokale produkter bør prioriteres for at 
undgå unødvendige transporter og 
dermed forbundne miljøbelastninger.  

Or. de

Begrundelse

Uddelingen af frugt bør udvides til også at omfatte børn i førskoler, da programmet synes 
meningsfuldt også i denne alder.

Overflødige transporter bør undgås i lyset af de globale klimaproblemer og Den Europæiske 
Unions klimamål.

Ændringsforslag 49
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IVa – underafdeling IIa – artikel 103ga – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 
hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 
hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 
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sektoren for forarbejdede frugter og 
grøntsager og banansektoren til 
skoleelever, og der kan også ydes støtte til 
finansiering af bestemte hermed forbundne 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering.

sektoren for forarbejdede frugter og 
grøntsager og banansektoren, der bør være 
så friske som muligt, afstemt efter
årstiden og billige, til skoleelever, og der 
kan også ydes støtte til finansiering af 
bestemte hermed forbundne omkostninger 
til logistik, distribution, udstyr, 
kommunikation, kontrol og evaluering.

Or. it

Ændringsforslag 50
María Isabel Salinas García 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling 4a – underafdeling IIa – artikel 103 ga – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 
hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 
sektoren for forarbejdede frugter og 
grøntsager og banansektoren til 
skoleelever, og der kan også ydes støtte til 
finansiering af bestemte hermed forbundne 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering.

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 
hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 
sektoren for forarbejdede frugter og 
grøntsager og banansektoren til 
skoleelever, og der ydes også støtte til 
finansiering af bestemte hermed forbundne 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering samt til finansiering af de 
ledsageforanstaltninger, der er 
nødvendige for at sikre ordningens 
effektivitet.

Or. es
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Ændringsforslag 51
Armando Veneto, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IVa – underafdeling IIa – artikel 103ga – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 
hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 
sektoren for forarbejdede frugter og 
grøntsager og banansektoren til 
skoleelever, og der kan også ydes støtte til 
finansiering af bestemte hermed forbundne 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering.

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 
hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 
sektoren for forarbejdede frugter og 
grøntsager og banansektoren til 
skoleelever; denne støtte skal også dække
finansiering af bestemte hermed forbundne 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering.

Or. it

Begrundelse

Hvis skolefrugtordningen skal gennemføres effektivt, er det væsentligt, at fællesskabsstøtten 
også dækker alle logistiske biomkostninger (f.eks. køb af de nødvendige automater), fordi 
disse omkostninger ellers vil blive væltet over på skolebudgetterne eller elevernes familier. 

Ændringsforslag 52
Ioannis Gklavakis 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IV a – underafdeling II a – artikel 103ga – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 
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hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 
sektoren for forarbejdede frugter og 
grøntsager og banansektoren til 
skoleelever, og der kan også ydes støtte til 
finansiering af bestemte hermed forbundne 
omkostninger til logistik, distribution, 
udstyr, kommunikation, kontrol og 
evaluering.

hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 
sektoren for forarbejdede frugter og 
grøntsager og banansektoren til 
grundskoleelever, og der kan også ydes 
støtte til finansiering af bestemte hermed 
forbundne omkostninger til logistik, 
distribution, udstyr, kommunikation, 
kontrol og evaluering samt til finansiering 
af de ledsageforanstaltninger, der er 
nødvendige for at sikre ordningens 
effektivitet.

Or. el

Begrundelse

I lyset af de individuelle forhold i medlemsstaternes undervisningssystemer kunne den af 
Kommissionens foreslåede kategori fra 6-10 år udelukke elever i visse 
undervisningsinstitutioner, og det er derfor hensigtsmæssigt at medtage grundskoler i 
ordningen. Der bør også ydes fællesskabsstøtte til alle foranstaltninger i forbindelse med 
ordningen for at sikre, at den gennemføres effektivt allerede på pilotstadiet.

Ændringsforslag 53
María Isabel Salinas García 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling 4a – underafdeling IIa – artikel 103 ga – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De produkter, der indgår i ordningen, 
bør opfylde de højeste standarder og 
fortrinsvis være afpasset efter årstiden og 
være produceret lokalt eller så vidt muligt 
være af fællesskabsoprindelse. Der gives 
fortrinsret til bæredygtige produkter.

Or. es
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Ændringsforslag 54
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IVa – underafdeling IIa – artikel 103ga – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) De produkter hidrørende fra frugt-
og grøntsagssektoren, sektoren for 
forarbejdede frugter og grøntsager og 
banansektoren, som tilbydes skoleelever, 
udvælges af medlemsstaterne på grundlag 
af en henstilling fra Kommissionen og 
under hensyntagen til behovet for at 
fremme traditionel frugt og frugt 
produceret i EU.

Or. ro

Begrundelse

Kommissionen spiller en integrativ rolle og kan fremsætte henstillinger på EU-niveau. Det er 
imidlertid medlemsstaterne, der har retten til at træffer afgørelser. Denne ordning giver 
desuden mulighed for at støtte den traditionelle frugtproduktion og EU's producenter på et 
tidspunkt, hvor import fra tredjeland sandsynligvis ville fordyre ordningen.   

Ændringsforslag 55
Elisabeth Jeggle 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IVa – underafdeling IIa – artikel 103ga – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i 
ordningen, fastlægger først, på nationalt 
eller regionalt plan, en strategi for 
gennemførelsen af ordningen. De træffer 
også sådanne ledsageforanstaltninger, der 
er nødvendige for at gøre ordningen 

2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i 
ordningen, fastlægger først, på nationalt 
eller regionalt plan, en strategi for 
gennemførelsen af ordningen. Strategien 
omfatter fastlæggelse af programmets 
målgruppe og løbetid, fastlæggelse af 
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effektiv. produkter, hvor ofte uddelingen skal ske 
og en beskrivelse af de 
ledsageforanstaltninger, der er nødvendige 
for at gøre ordningen effektiv. 
Medlemsstaterne kan også overdrage 
ansvaret for den nationale 
medfinansiering af programmet til private 
tredjeparter.  

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne afgøre, hvordan finansieringen af den del, der ikke er omfattet af 
fællesskabsstøtte, skal ske. Ud over forældre bør andre tredjeparter som f.eks. erhvervslivet 
dog også kunne deltage i den nationale medfinansiering.

Ændringsforslag 56
Ilda Figueiredo 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IVa – underafdeling IIa  – artikel 103g – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i 
ordningen, fastlægger først, på nationalt 
eller regionalt plan, en strategi for 
gennemførelsen af ordningen. De træffer 
også sådanne ledsageforanstaltninger, der 
er nødvendige for at gøre ordningen 
effektiv.

2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i 
ordningen, fastlægger først, på nationalt 
eller regionalt plan, en strategi for 
gennemførelsen af ordningen under 
hensyntagen til udnyttelsen af de 
jordbunds- og klimaforhold, hvorunder 
produktionen af frugt og grøntsager 
foregår. Det bør i denne forbindelse også 
sikres, at produkter fremstillet i EU har 
fortrinsret.  De pågældende medlemsstater 
træffer også sådanne 
ledsageforanstaltninger, der er nødvendige 
for at gøre ordningen effektiv, idet der 
gives fortrinsret til børn i førskolealderen 
og børn i grundskolen, som der dagligt 
bør uddeles gratis frugt til.

Or. pt



AM\738252DA.doc 37/46 PE411.926v01-00

DA

Begrundelse

Alle skolebørn bør have lige adgang til ordningen uanset deres alder og deres families 
socioøkonomiske situation.  Der bør i forbindelse med denne ordning også tages hensyn til 
udnyttelsen af de jordbunds- og klimaforhold, hvorunder produktionen af frugt og grøntsager 
foregår, og det bør ligeledes sikres, at produkter fremstillet i EU har fortrinsret.

Ændringsforslag 57
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IVa – underafdeling IIa – artikel 103ga – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Medlemsstater, der ønsker at deltage i 
ordningen, fastlægger først, på nationalt 
eller regionalt plan, en strategi for 
gennemførelsen af ordningen. De træffer 
også sådanne ledsageforanstaltninger, der 
er nødvendige for at gøre ordningen 
effektiv.

(2) Medlemsstater, der ønsker at deltage i 
ordningen, fastlægger først, på nationalt 
eller regionalt plan, en strategi for 
gennemførelsen af ordningen. De 
tilvejebringer også de nødvendige 
fællesskabs- og nationale finansielle 
midler til gennemførelsen og træffer også 
sådanne ledsageforanstaltninger, der er 
nødvendige for at gøre ordningen effektiv

Or. ro

Begrundelse

Medlemsstaterne skal give Kommissionen et udgangspunkt for tildelingen af finansielle 
midler og bør stille den nødvendige medfinansiering af ordningen til rådighed. 

Ændringsforslag 58
María Isabel Salinas García 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling 4a – underafdeling IIa – artikel 103 ga – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i 
ordningen, fastlægger først, på nationalt 
eller regionalt plan, en strategi for 
gennemførelsen af ordningen. De træffer 
også sådanne ledsageforanstaltninger, der 
er nødvendige for at gøre ordningen 
effektiv.

2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i 
ordningen, fastlægger først, på nationalt 
eller regionalt plan, en strategi for 
gennemførelsen af ordningen. De træffer 
også sådanne ledsageforanstaltninger, der 
er nødvendige for at gøre ordningen 
effektiv.

Som led i denne strategi fastsætter 
medlemsstaterne bl.a. følgende:
- hvilke produkter der skal uddeles under 
hensyntagen til, at det skal være årstidens 
produkter, og at de skal være fremstillet 
lokalt 
- hvilke aldersgrupper blandt 
skoleeleverne der er omfattet
- hvilke undervisningsinstitutioner der er 
omfattet af ordningen.

Or. es

Ændringsforslag 59
Esther De Lange

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IV a – underafdeling II a – artikel 103g a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i 
ordningen, fastlægger først, på nationalt 
eller regionalt plan, en strategi for 
gennemførelsen af ordningen. De træffer 
også sådanne ledsageforanstaltninger, der 
er nødvendige for at gøre ordningen 
effektiv.

2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i 
ordningen, fastlægger først, på nationalt 
eller regionalt plan, en strategi for 
gennemførelsen af ordningen. De træffer 
også sådanne ledsageforanstaltninger, der 
er nødvendige for at gøre ordningen 
effektiv. Medlemsstater kan ligesom med 
skolemælksordningen pålægge 
forældrene at betale den nationale 
medfinansiering af ordningen. 
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Medlemsstaterne kan også opfordre 
sygeforsikringsselskaber og lokale 
myndigheder til at bidrage til den 
nationale medfinansieringsandel.

Or. nl

Ændringsforslag 60
Béla Glattfelder 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IV a – underafdeling II a – artikel 103g a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i 
ordningen, fastlægger først, på nationalt 
eller regionalt plan, en strategi for 
gennemførelsen af ordningen. De træffer 
også sådanne ledsageforanstaltninger, der 
er nødvendige for at gøre ordningen 
effektiv.

2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i 
ordningen, fastlægger først, på nationalt 
eller regionalt plan, en strategi for 
gennemførelsen af ordningen. De træffer 
også sådanne ledsageforanstaltninger, der 
er nødvendige for at gøre ordningen 
effektiv. I overensstemmelse med 
objektive kriterier prioriterer 
medlemsstaterne lokalt producerede 
traditionelle frugter og grøntsager og 
støtter mindre landbrug i forbindelse med 
gennemførelsen af ordningen.

Or. en

Begrundelse

Når det gælder frugt og grøntsager, er forbrugernes smag meget forskellig fra den ene 
medlemsstat til den anden.

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i traktatens artikel 33.
For at stabilisere markederne er det nødvendigt at støtte de mest sårbare producenter.
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Ændringsforslag 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IV a – underafdeling II a – artikel 103g a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i 
ordningen, fastlægger først, på nationalt 
eller regionalt plan, en strategi for 
gennemførelsen af ordningen. De træffer 
også sådanne ledsageforanstaltninger, der 
er nødvendige for at gøre ordningen 
effektiv.

2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i 
ordningen, fastlægger først, på nationalt 
eller regionalt plan, en strategi for 
gennemførelsen af ordningen. De træffer 
også sådanne ledsageforanstaltninger, der 
er nødvendige for at gøre ordningen 
effektiv. Ledsageforanstaltningerne 
omfatter rådgivning om sundhed og 
ernæring, information om de 
sundhedsmæssige fordele ved frugt, 
tilpasset elevernes alder, og information 
om det økologiske landbrugs særlige 
kendetegn.

Or. en

Ændringsforslag 62
Ioannis Gklavakis 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IV a – underafdeling II a – artikel 103ga – stk. 3 – litra 
a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) overstige 90 mio. EUR pr. skoleår (a) overstige 180 mio. EUR pr. skoleår

Or. el

Begrundelse

Konsum af frugt en gang om ugen er ikke nok til hverken at afhjælpe fedme hos børn eller til 
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at forbedre deres spisevaner. Medlemsstaterne bør især modtage væsentlig finansiering ved 
ordningens begyndelse, således at de kan gennemføre ordningen effektivt, og de involverede 
organisationer bliver ansporet af fordelene ved den. Budgettet for ordningen bør derfor 
fordobles.

Ændringsforslag 63
Michl Ebner 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IVa – underafdeling IIa – artikel 103ga – stk. 3 – litra 
a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) overstige 90 mio. EUR pr. skoleår (a) overstige 360 mio. EUR pr. skoleår

Or. de

Begrundelse

En bevillingsramme på 90 mio. EUR ville muliggøre uddeling af frugt en dag om ugen. Det er 
imidlertid ernæringsvidenskabeligt dokumenteret, at daglig indtagelse af frugt er af stor 
betydning for en sund udvikling. Skolefrugtprogrammet er derfor kun hensigtsmæssigt, hvis 
det fastlægges, at der kan uddeles frugt fire dage om ugen. Budgettet skal derfor forhøjes fra 
90 mio. til 360 mio.

Ændringsforslag 64
Béla Glattfelder 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del – afsnit I – kapitel IV – afdeling IV a – underafdeling II a – artikel 103g a – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) overstige 90 mio. EUR pr. skoleår (a) overstige 500 mio. EUR pr. skoleår

Or. en
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Begrundelse

På grund af de høje fødevarepriser er der fortsat betydelige ikke-anvendte bevillinger 
underudgiftsområde 2 (landbrugsudgifter).

Ændringsforslag 65
María Isabel Salinas García 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling 4a – underafdeling IIa – artikel 103 ga – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) overstige 50 % af
uddelingsomkostningerne og hermed 
forbundne omkostninger som omhandlet i 
stk. 1 eller 75 % i de regioner, der er 
omfattet af konvergensmålet

b) overstige uddelingsomkostningerne og 
hermed forbundne omkostninger samt de i 
stk. 1 nævnte ledsageforanstaltninger 

Or. es

Ændringsforslag 66
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IV a – underafdeling II a – artikel 103g a – stk. 3 –
litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) overstige 50 % af 
uddelingsomkostningerne og hermed 
forbundne omkostninger som omhandlet i 
stk. 1 eller 75 % i de regioner, der er 
omfattet af konvergensmålet

b) overstige 60 % af 
uddelingsomkostningerne og hermed 
forbundne omkostninger som omhandlet i 
stk. 1 eller 95 % i de regioner, der er 
omfattet af konvergensmålet

Or. en
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Ændringsforslag 67
María Isabel Salinas García 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling 4a – underafdeling IIa – artikel 103 ga – stk. 3 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække andre omkostninger end de i stk. 
1 nævnte uddelingsomkostninger og 
hermed forbundne omkostninger

c) dække andre omkostninger end de i stk. 
1 nævnte uddelingsomkostninger og 
hermed forbundne omkostninger samt de i 
stk. 1 nævnte ledsageforanstaltninger, der 
er nødvendige for at gøre ordningen 
effektiv

Or. es

Ændringsforslag 68
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IVa – underafdeling IIa – artikel 103ga – stk. 3 – litra 
d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) bruges som erstatning for den aktuelle 
finansiering af en eksisterende national 
skolefrugtordning eller andre 
uddelingsordninger for skoler, hvori indgår 
frugt.

(d) bruges som erstatning for den aktuelle 
offentlige finansiering af en eksisterende 
national skolefrugtordning eller andre 
uddelingsordninger for skoler, hvori indgår 
frugt.

Or. fr

Begrundelse

 Der er blot tale om en præcisering af, at dette litra kun omhandler offentlig finansiering, 
hvilket synes at være underforstået i den nuværende udformning. Privat finansiering, 
eksempelvis i form af gaver, skal ikke være omfattet af dette litra.
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Ændringsforslag 69
Duarte Freitas 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IVa – underafdeling IIa – artikel 103ga – litra 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fællesskabets skolefrugtordning berører 
ikke eventuelle særskilte nationale 
skolefrugtordninger, der er i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen.

5. Fællesskabets ordning med frisk frugt i 
skolen berører ikke eventuelle særskilte 
nationale skolefrugtordninger, der er i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen.

Or. pt

Begrundelse

Forarbejdede frugter og grøntsager har en lavere ernæringsværdi og bør udelukkes fra denne 
forordning. Med henblik på at opnå en sundere kost for børnene i EU, bør der kun ydes støtte 
til uddeling af frisk frugt og grøntsager.  

Ændringsforslag 70
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr 1 –  litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del – afsnit I – kapitel IV – afdeling IVa – underafdeling IIa – artikel 103ga – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fællesskabets skolefrugtordning berører 
ikke eventuelle særskilte nationale 
skolefrugtordninger, der er i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen.

5. Fællesskabets skolefrugtordning berører 
ikke eventuelle særskilte nationale 
skolefrugtordninger, der er i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. Pilotprojekter, 
der gennemføres på forsøgsbasis i et 
mindre antal skoler og i en begrænset 
periode, betragtes ikke som nationale 
ordninger, jf. stk. 3, litra d).

Or. fr
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Begrundelse

 Man bør præcisere begrebet "eksisterende nationale skolefrugtordninger" for at gøre det 
lettere at anvende additionalitetsprincippet. Med begyndelsen af skoleåret 2008 iværksatte 
Frankrig et pilotprojekt for uddeling af frugt i et meget begrænset antal skoler; pilotprojektet 
finansieres for 50 procents vedkommende af offentlige midler (lokale og regionale 
myndigheder) og for 50 procents vedkommende af private midler (bl.a. sygdomsforebyggende 
organer og sygeforsikringsselskaber).

Ændringsforslag 71
Duarte Freitas 

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling IVa – underafdeling IIa – artikel 103ga – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fællesskabet kan også i medfør af artikel 
5 i forordning (EF) nr. 1290/2005 
finansiere informations-, kontrol- og 
evalueringsforanstaltninger med relation til 
skolefrugtordningen, herunder 
foranstaltninger til skærpelse af 
offentlighedens opmærksomhed omkring 
ordningen og netværkssamarbejdet knyttet 
til ordningen."

6. Fællesskabet kan også i medfør af artikel 
5 i forordning (EF) nr. 1290/2005 
finansiere informations-, kontrol- og 
evalueringsforanstaltninger med relation til 
ordningen med frisk frugt i skolen, 
herunder foranstaltninger til skærpelse af 
offentlighedens opmærksomhed omkring 
ordningen og netværkssamarbejdet knyttet 
til ordningen."

Or. pt

Begrundelse

Forarbejdede frugter og grøntsager har en lavere ernæringsværdi og bør udelukkes fra denne 
forordning. Med henblik på at opnå en sundere kost for børnene i EU, bør der kun ydes støtte 
til uddeling af frisk frugt og grøntsager.  
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Ændringsforslag 72
Esther De Lange

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 184 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) inden den 31. august 2012 forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om anvendelsen af skolefrugtordningen i 
henhold til artikel 103ga, om nødvendigt 
ledsaget af passende forslag. I rapporten 
behandles især spørgsmålet om, hvorvidt 
ordningen har bidraget til indførelse af 
velfungerede skolefrugtordninger i 
medlemsstaterne og til forbedring af børns 
kostvaner."

(6) inden den 31. august 2012 forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om anvendelsen af skolefrugtordningen i 
henhold til artikel 103ga, om nødvendigt 
ledsaget af passende forslag. I rapporten 
behandles især følgende spørgsmål:
- hvorvidt ordningen har bidraget til 
indførelse af velfungerede 
skolefrugtordninger i medlemsstaterne og 
til forbedring af børns kostvaner

- hvorvidt valget af national 
medfinansiering via et forældrebidrag har 
påvirket ordningens rækkevidde og 
effektivitet eller ej 
- de nationale ledsageforanstaltningers 
relevans og effekt, navnlig
inkorporeringen af skolefrugtprogrammet 
og den tilhørende information om sund 
ernæring i de nationale læseplaner."

Or. nl
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