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Amendement 8
Elisabeth Jeggle 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is 
vastgesteld, moet het GLB de markten 
stabiliseren, de voorziening veiligstellen en 
redelijke prijzen bij de levering aan 
verbruikers verzekeren. De verlening van 
communautaire steun ten bate van een 
schoolfruitregeling om groente-, fruit- en 
banaanproducten aan leerlingen in 
onderwijsinstellingen te verstrekken, komt 
tegemoet aan deze doelstellingen. 
Bovendien moet de invoering van de 
regeling jonge consumenten smaak doen 
krijgen in groenten en fruit en daardoor het 
verbruik van deze producten, en bijgevolg 
de inkomsten van de landbouw – tevens 
een doelstelling van het GLB – stimuleren. 
Op grond van artikel 35, onder b), van het 
Verdrag kunnen in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
gemeenschappelijke acties, zoals de 
schoolfruitregeling, worden ondernomen 
voor de verhoging van het verbruik van 
bepaalde producten.

(2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is 
vastgesteld, moet het GLB de markten 
stabiliseren, de voorziening veiligstellen en 
redelijke prijzen bij de levering aan 
verbruikers verzekeren. De verlening van 
communautaire steun ten bate van een 
schoolfruitregeling om groente-, fruit- en 
banaanproducten aan leerlingen in 
onderwijsinstellingen te verstrekken, komt 
tegemoet aan deze doelstellingen. Bij het 
bepalen van de doelgroep moeten de 
lidstaten in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel voldoende 
flexibiliteit krijgen om naargelang hun 
eigen behoeften schoolfruit te verstrekken 
aan een zo groot mogelijke groep 
gebruikers. Bovendien moet de invoering 
van de regeling jonge consumenten smaak 
doen krijgen in groenten en fruit en 
daardoor het verbruik van deze producten, 
en bijgevolg de inkomsten van de 
landbouw – tevens een doelstelling van het 
GLB – stimuleren. Op grond van artikel 
35, onder b), van het Verdrag kunnen in 
het kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid gemeenschappelijke 
acties, zoals de schoolfruitregeling, worden 
ondernomen voor de verhoging van het 
verbruik van bepaalde producten.

Or. de

Motivering

De beslissing om een leeftijdsgrens in te stellen voor de leerlingen moet in elk geval aan de 
lidstaten worden overgelaten. 
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Amendement 9
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is 
vastgesteld, moet het GLB de markten 
stabiliseren, de voorziening veiligstellen en 
redelijke prijzen bij de levering aan 
verbruikers verzekeren. De verlening van 
communautaire steun ten bate van een 
schoolfruitregeling om groente-, fruit- en 
banaanproducten aan leerlingen in 
onderwijsinstellingen te verstrekken, komt 
tegemoet aan deze doelstellingen. 
Bovendien moet de invoering van de 
regeling jonge consumenten smaak doen 
krijgen in groenten en fruit en daardoor het 
verbruik van deze producten, en bijgevolg 
de inkomsten van de landbouw – tevens 
een doelstelling van het GLB – stimuleren. 
Op grond van artikel 35, onder b), van het 
Verdrag kunnen in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
gemeenschappelijke acties, zoals de 
schoolfruitregeling, worden ondernomen 
voor de verhoging van het verbruik van 
bepaalde producten. 

(2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is 
vastgesteld, moet het GLB de markten 
stabiliseren, de voorziening veiligstellen en 
redelijke prijzen bij de levering aan 
verbruikers verzekeren. De verlening van 
communautaire steun ten bate van een 
schoolfruitregeling om zo vers en 
seizoensgebonden mogelijke en zo 
goedkoop mogelijk verkrijgbare groente-, 
fruit- en banaanproducten aan leerlingen in 
onderwijsinstellingen te verstrekken, komt 
tegemoet aan deze doelstellingen. 
Bovendien moet de invoering van de 
regeling jonge consumenten smaak doen 
krijgen in groenten en fruit en daardoor het 
verbruik van deze producten, en bijgevolg 
de inkomsten van de landbouw – tevens 
een doelstelling van het GLB – stimuleren. 
Op grond van artikel 35, onder b), van het 
Verdrag kunnen in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
gemeenschappelijke acties, zoals de 
schoolfruitregeling, worden ondernomen 
voor de verhoging van het verbruik van 
bepaalde producten. 

Or. it

Amendement 10
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is (2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is 
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vastgesteld, moet het GLB de markten 
stabiliseren, de voorziening veiligstellen en 
redelijke prijzen bij de levering aan 
verbruikers verzekeren. De verlening van 
communautaire steun ten bate van een 
schoolfruitregeling om groente-, fruit- en 
banaanproducten aan leerlingen in 
onderwijsinstellingen te verstrekken, komt 
tegemoet aan deze doelstellingen. 
Bovendien moet de invoering van de 
regeling jonge consumenten smaak doen 
krijgen in groenten en fruit en daardoor het 
verbruik van deze producten, en bijgevolg 
de inkomsten van de landbouw – tevens 
een doelstelling van het GLB – stimuleren. 
Op grond van artikel 35, onder b), van het 
Verdrag kunnen in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
gemeenschappelijke acties, zoals de 
schoolfruitregeling, worden ondernomen 
voor de verhoging van het verbruik van 
bepaalde producten.

vastgesteld, moet het GLB de markten 
stabiliseren, de voorziening veiligstellen en 
redelijke prijzen bij de levering aan 
verbruikers verzekeren. De verlening van 
communautaire steun ten bate van een 
schoolfruitregeling om groente-, fruit- en 
banaanproducten aan leerlingen in 
onderwijsinstellingen te verstrekken, komt 
tegemoet aan deze doelstellingen. 
Bovendien moet de invoering van de 
regeling jonge consumenten smaak doen 
krijgen in groenten en fruit en daardoor het 
verbruik van deze producten stimuleren, 
door middel van een sneeuwbaleffect dat 
ontstaat door de betrokkenheid van 
leerlingen, ouders en leraars, en bijgevolg 
ook de inkomsten van de landbouw –
tevens een doelstelling van het GLB. Op 
grond van artikel 35, onder b), van het 
Verdrag kunnen in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
gemeenschappelijke acties, zoals de 
schoolfruitregeling, worden ondernomen 
voor de verhoging van het verbruik van 
bepaalde producten.

Or. es

Amendement 11
Willem Schuth 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is 
vastgesteld, moet het GLB de markten 
stabiliseren, de voorziening veiligstellen en 
redelijke prijzen bij de levering aan 
verbruikers verzekeren. De verlening van 
communautaire steun ten bate van een 
schoolfruitregeling om groente-, fruit- en 
banaanproducten aan leerlingen in 
onderwijsinstellingen te verstrekken, komt 
tegemoet aan deze doelstellingen. 

(2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is 
vastgesteld, moet het GLB de markten 
stabiliseren, de voorziening veiligstellen en 
redelijke prijzen bij de levering aan 
verbruikers verzekeren. De verlening van 
communautaire steun ten bate van een 
schoolfruitregeling om groente-, fruit- en 
banaanproducten aan leerlingen in 
onderwijsinstellingen te verstrekken, komt 
tegemoet aan deze doelstellingen. 
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Bovendien moet de invoering van de 
regeling jonge consumenten smaak doen 
krijgen in groenten en fruit en daardoor het 
verbruik van deze producten, en bijgevolg 
de inkomsten van de landbouw – tevens 
een doelstelling van het GLB – stimuleren. 
Op grond van artikel 35, onder b), van het 
Verdrag kunnen in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
gemeenschappelijke acties, zoals de 
schoolfruitregeling, worden ondernomen 
voor de verhoging van het verbruik van 
bepaalde producten.

Bovendien moet de invoering van de 
regeling jonge consumenten smaak doen 
krijgen in groenten en fruit en daardoor het 
verbruik van deze producten, en bijgevolg 
de inkomsten van de landbouw – tevens 
een doelstelling van het GLB – stimuleren. 
Op grond van artikel 35, onder b), van het 
Verdrag kunnen in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
gemeenschappelijke acties, zoals de 
schoolfruitregeling, worden ondernomen 
voor de verhoging van het verbruik van 
bepaalde producten, in combinatie met 
bijkomende lessen over gezondheid en 
voeding.

Or. de

Motivering

Wanneer leerlingen producten ontvangen, moeten ze ook informatie krijgen over 
bereidingstechnieken bijvoorbeeld, opdat de producten beter zouden worden aanvaard en een 
didactisch effect op lange termijn wordt bereikt.

Amendement 12
Maria Petre 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is 
vastgesteld, moet het GLB de markten 
stabiliseren, de voorziening veiligstellen en 
redelijke prijzen bij de levering aan 
verbruikers verzekeren. De verlening van 
communautaire steun ten bate van een 
schoolfruitregeling om groente-, fruit- en 
banaanproducten aan leerlingen in 
onderwijsinstellingen te verstrekken, komt 
tegemoet aan deze doelstellingen. 
Bovendien moet de invoering van de 
regeling jonge consumenten smaak doen 
krijgen in groenten en fruit en daardoor het 

(2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is 
vastgesteld, moet het GLB de markten 
stabiliseren, de voorziening veiligstellen en 
redelijke prijzen bij de levering aan 
verbruikers verzekeren. De verlening van 
communautaire steun ten bate van een 
schoolfruitregeling om fruit en 
fruitproducten aan leerlingen in 
onderwijsinstellingen te verstrekken, komt 
tegemoet aan deze doelstellingen. 
Bovendien moet de invoering van de 
regeling jonge consumenten smaak doen 
krijgen in fruit en daardoor het verbruik 
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verbruik van deze producten, en bijgevolg 
de inkomsten van de landbouw – tevens 
een doelstelling van het GLB – stimuleren. 
Op grond van artikel 35, onder b), van het 
Verdrag kunnen in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
gemeenschappelijke acties, zoals de 
schoolfruitregeling, worden ondernomen 
voor de verhoging van het verbruik van 
bepaalde producten.

van deze producten, en bijgevolg de 
inkomsten van de landbouw – tevens een 
doelstelling van het GLB – stimuleren. Op 
grond van artikel 35, onder b), van het 
Verdrag kunnen in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
gemeenschappelijke acties, zoals de 
schoolfruitregeling, worden ondernomen 
voor de verhoging van het verbruik van 
bepaalde producten en voor de 
aanmoediging en stimulering van de 
streekproductie, met inbegrip van 
producten uit berggebieden.

Or. ro

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is 
vastgesteld, moet het GLB de markten 
stabiliseren, de voorziening veiligstellen en 
redelijke prijzen bij de levering aan 
verbruikers verzekeren. De verlening van 
communautaire steun ten bate van een 
schoolfruitregeling om groente-, fruit- en 
banaanproducten aan leerlingen in 
onderwijsinstellingen te verstrekken, komt 
tegemoet aan deze doelstellingen. 
Bovendien moet de invoering van de 
regeling jonge consumenten smaak doen 
krijgen in groenten en fruit en daardoor het 
verbruik van deze producten, en bijgevolg 
de inkomsten van de landbouw – tevens 
een doelstelling van het GLB – stimuleren. 
Op grond van artikel 35, onder b), van het 
Verdrag kunnen in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
gemeenschappelijke acties, zoals de 
schoolfruitregeling, worden ondernomen 

(2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is 
vastgesteld, moet het GLB de markten 
stabiliseren, de voorziening veiligstellen en 
redelijke prijzen bij de levering aan 
verbruikers verzekeren. De verlening van 
communautaire steun ten bate van een 
schoolfruitregeling om groente-, fruit- en 
banaanproducten van communautaire 
oorsprong aan leerlingen in 
onderwijsinstellingen te verstrekken, komt 
tegemoet aan deze doelstellingen. 
Bovendien moet de invoering van de 
regeling jonge consumenten smaak doen 
krijgen in groenten en fruit en daardoor het 
verbruik van deze producten, en bijgevolg 
de inkomsten van de landbouw – tevens 
een doelstelling van het GLB – stimuleren. 
Op grond van artikel 35, onder b), van het 
Verdrag kunnen in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
gemeenschappelijke acties, zoals de 
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voor de verhoging van het verbruik van 
bepaalde producten. 

schoolfruitregeling, worden ondernomen 
voor de verhoging van het verbruik van 
bepaalde producten. 

Or. it

Motivering

De rechtsgrondslag van de verordening wordt gevormd door artikel 33 van het EG-Verdrag, 
waarin de doelstellingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden opgesomd. 
Zoals in deze overweging vermeld staat, is één van die doelstellingen de verhoging van de 
inkomsten van landbouwproducenten. 

Amendement 14
Ilda Figueiredo 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is 
vastgesteld, moet het GLB de markten 
stabiliseren, de voorziening veiligstellen en 
redelijke prijzen bij de levering aan 
verbruikers verzekeren. De verlening van 
communautaire steun ten bate van een 
schoolfruitregeling om groente-, fruit- en 
banaanproducten aan leerlingen in 
onderwijsinstellingen te verstrekken, komt 
tegemoet aan deze doelstellingen. 
Bovendien moet de invoering van de 
regeling jonge consumenten smaak doen 
krijgen in groenten en fruit en daardoor het 
verbruik van deze producten, en bijgevolg 
de inkomsten van de landbouw – tevens 
een doelstelling van het GLB – stimuleren. 
Op grond van artikel 35, onder b), van het 
Verdrag kunnen in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
gemeenschappelijke acties, zoals de 
schoolfruitregeling, worden ondernomen 
voor de verhoging van het verbruik van 
bepaalde producten.

(2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is 
vastgesteld, moet het GLB de markten 
stabiliseren, de voorziening veiligstellen en 
redelijke prijzen bij de levering aan 
verbruikers verzekeren. De verlening van 
communautaire steun ten bate van een 
schoolfruitregeling om groente-, fruit- en 
banaanproducten aan leerlingen in 
onderwijsinstellingen te verstrekken, komt 
tegemoet aan deze doelstellingen. 
Bovendien moet de invoering van de 
regeling jonge consumenten smaak doen 
krijgen in groenten en fruit en daardoor een 
duidelijk positieve invloed hebben op de 
volksgezondheid en de strijd tegen 
kinderarmoede, door het verbruik van 
deze producten en bijgevolg de inkomsten 
van de landbouw – tevens een doelstelling 
van het GLB – te stimuleren. Op grond van 
artikel 35, onder b), van het Verdrag 
kunnen in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
gemeenschappelijke acties, zoals de 
schoolfruitregeling, worden ondernomen 
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voor de verhoging van het verbruik van 
bepaalde producten.

Or. pt

Motivering

De dagelijkse verdeling van fruit in scholen zal eveneens bijdragen tot het verbeteren van de 
voeding van kinderen uit gezinnen met een achterstand op het vlak van voedingspatroon en 
inkomen. 

Amendement 15
Michl Ebner 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is 
vastgesteld, moet het GLB de markten 
stabiliseren, de voorziening veiligstellen en 
redelijke prijzen bij de levering aan 
verbruikers verzekeren. De verlening van 
communautaire steun ten bate van een 
schoolfruitregeling om groente-, fruit- en 
banaanproducten aan leerlingen in 
onderwijsinstellingen te verstrekken, komt 
tegemoet aan deze doelstellingen. 
Bovendien moet de invoering van de 
regeling jonge consumenten smaak doen 
krijgen in groenten en fruit en daardoor het 
verbruik van deze producten, en bijgevolg 
de inkomsten van de landbouw – tevens 
een doelstelling van het GLB – stimuleren. 
Op grond van artikel 35, onder b), van het 
Verdrag kunnen in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
gemeenschappelijke acties, zoals de 
schoolfruitregeling, worden ondernomen 
voor de verhoging van het verbruik van 
bepaalde producten.

(2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is 
vastgesteld, moet het GLB de markten 
stabiliseren, de voorziening veiligstellen en 
redelijke prijzen bij de levering aan 
verbruikers verzekeren. De verlening van 
communautaire steun ten bate van een 
schoolfruitregeling om fruit- en 
banaanproducten van communautaire 
oorsprong aan leerlingen in 
onderwijsinstellingen te verstrekken, komt 
tegemoet aan deze doelstellingen. 
Bovendien moet de invoering van de 
regeling jonge consumenten smaak doen 
krijgen in groenten en fruit en daardoor het 
verbruik van deze producten, en bijgevolg 
de inkomsten van de landbouw – tevens 
een doelstelling van het GLB – stimuleren. 
Op grond van artikel 35, onder b), van het 
Verdrag kunnen in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
gemeenschappelijke acties, zoals de 
schoolfruitregeling, worden ondernomen 
voor de verhoging van het verbruik van 
bepaalde producten.

Or. it
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Amendement 16
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De schoolfruitregeling moet 
duidelijk worden omschreven als een EU-
initiatief dat erop gericht is obesitas bij 
jongeren tegen te gaan en hun gevoel 
voor smaak te ontwikkelen. De regeling, 
in combinatie met aangepaste 
lesprogramma's, moet kinderen eveneens 
bewust maken van de opeenvolging van 
de seizoenen in de loop van het jaar. 
Daartoe moeten de voor onderwijs 
bevoegde autoriteiten in de eerste plaats 
seizoensfruit verdelen en bij voorkeur een 
gevarieerde keus bieden zodat de kinderen 
verschillende smaken kunnen leren 
kennen.

Or. fr

Amendement 17
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het actieplan voor biologisch 
voedsel en biologische landbouw stelt voor 
om in de hele EU een meerjarige 
informatie- en promotiecampagne te 
lanceren om scholen in te lichten over de 
voordelen van de biologische landbouw, 
burgers beter vertrouwd te maken met 
biologische producten en de 
herkenbaarheid van bioproducten en van 
het EU-logo te verhogen. De 
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schoolfruitregeling moet deze 
doelstellingen ondersteunen, in het 
bijzonder voor wat biologisch fruit betreft, 
en er moeten aanvullende maatregelen 
worden genomen die onder meer 
betrekking hebben op het verstrekken van 
informatie over biologische landbouw.

Or. en

Amendment 18
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Daarom moet worden voorzien in 
communautaire steun om de verstrekking 
van bepaalde gezonde producten uit de 
sector groenten en fruit, de sector 
verwerkte groenten en fruit en de sector 
bananen, alsmede bepaalde daarmee 
gepaard gaande kosten op het gebied van 
logistiek, distributie, materieel, 
communicatie, toezicht en evaluatie te 
cofinancieren. De Commissie dient de 
voor de regeling geldende voorwaarden 
vast te stellen.

(6) Daarom moet worden voorzien in 
communautaire steun om de verstrekking 
van bepaalde gezonde producten uit de 
sector groenten en fruit, de sector 
verwerkte groenten en fruit en de sector 
bananen, alsmede bepaalde daarmee 
gepaard gaande kosten op het gebied van 
logistiek, distributie, materieel, 
communicatie, toezicht en evaluatie te 
financieren, alsook in de nodige 
begeleidende maatregelen om de 
doeltreffendheid van de regeling te 
garanderen. De Commissie dient de voor 
de regeling geldende voorwaarden vast te 
stellen. Bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan de criteria voor de kwaliteit 
en duurzaamheid van de in de regeling 
opgenomen producten: deze moeten aan 
de hoogste normen voldoen, bij voorkeur 
seizoensgebonden zijn en in de mate van 
het mogelijke ter plaatse of binnen de 
Gemeenschap geproduceerd worden.

Or. es
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Amendement 19
Maria Petre 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Daarom moet worden voorzien in 
communautaire steun om de verstrekking 
van bepaalde gezonde producten uit de 
sector groenten en fruit, de sector 
verwerkte groenten en fruit en de sector 
bananen, alsmede bepaalde daarmee 
gepaard gaande kosten op het gebied van 
logistiek, distributie, materieel, 
communicatie, toezicht en evaluatie te 
cofinancieren. De Commissie dient de voor 
de regeling geldende voorwaarden vast te 
stellen.

(6) Daarom moet worden voorzien in 
communautaire steun om de verstrekking 
van bepaalde gezonde fruitproducten en 
verwerkte fruitproducten, alsmede 
bepaalde daarmee gepaard gaande kosten 
op het gebied van logistiek, distributie, 
materieel, communicatie, toezicht en 
evaluatie te cofinancieren. De Commissie 
dient de voor de regeling geldende 
voorwaarden vast te stellen.

Or. ro

Amendement 20
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Daarom moet worden voorzien in 
communautaire steun om de verstrekking 
van bepaalde gezonde producten uit de 
sector groenten en fruit, de sector 
verwerkte groenten en fruit en de sector 
bananen, alsmede bepaalde daarmee 
gepaard gaande kosten op het gebied van 
logistiek, distributie, materieel, 
communicatie, toezicht en evaluatie te 
cofinancieren. De Commissie dient de voor 
de regeling geldende voorwaarden vast te 
stellen.

(6) Daarom moet worden voorzien in 
communautaire steun om de verstrekking 
van bepaalde gezonde producten uit de 
sector groenten en fruit en de sector 
bananen, alsmede bepaalde daarmee 
gepaard gaande kosten op het gebied van 
logistiek, distributie, materieel, 
communicatie, toezicht en evaluatie te 
cofinancieren. De Commissie dient de voor 
de regeling geldende voorwaarden vast te 
stellen.

Or. en
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Amendement 21
Duarte Freitas 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Daarom moet worden voorzien in 
communautaire steun om de verstrekking 
van bepaalde gezonde producten uit de 
sector groenten en fruit, de sector 
verwerkte groenten en fruit en de sector 
bananen, alsmede bepaalde daarmee 
gepaard gaande kosten op het gebied van 
logistiek, distributie, materieel, 
communicatie, toezicht en evaluatie te 
cofinancieren. De Commissie dient de voor 
de regeling geldende voorwaarden vast te 
stellen.

(6) Daarom moet worden voorzien in 
communautaire steun om de verstrekking 
van bepaalde gezonde producten uit de 
sector van vers fruit en verse groenten, 
alsmede bepaalde daarmee gepaard gaande 
kosten op het gebied van logistiek, 
distributie, materieel, communicatie, 
toezicht en evaluatie te cofinancieren. De 
Commissie dient de voor de regeling 
geldende voorwaarden vast te stellen.

Or. pt

Motivering

Verwerkte fruit- en groentenproducten bezitten een lagere voedingswaarde en moeten van 
deze verordening worden uitgesloten. Gezien de doelstelling om de Europese jeugd gezondere 
eetgewoonten bij te brengen, mag alleen de gratis verdeling van vers fruit en verse groenten 
worden gesteund.

Amendement 22
Esther De Lange 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Met het oog op een degelijke uitvoering 
van de schoolfruitregeling op nationaal of 
regionaal niveau moeten lidstaten die van 
de regeling gebruik wensen te maken, 
vooraf een strategie opstellen. Zij dienen 
tevens de begeleidende maatregelen aan te 

(7) Met het oog op een degelijke uitvoering 
van de schoolfruitregeling op nationaal of 
regionaal niveau moeten lidstaten die van 
de regeling gebruik wensen te maken, 
vooraf een strategie opstellen, waaronder 
op het gebied van educatie aan de 
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nemen die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffendheid van de regeling.

doelgroepen. Zij dienen tevens de 
begeleidende maatregelen aan te nemen die 
noodzakelijk zijn voor de doeltreffendheid 
van de regeling. Lidstaten kunnen deze 
maatregelen op educatieve wijze 
integreren in de lespakketten op scholen 
over gezondheid en voeding.

Or. nl

Amendement 23
Maria Petre 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Met het oog op een degelijke uitvoering 
van de schoolfruitregeling op nationaal of 
regionaal niveau moeten lidstaten die van 
de regeling gebruik wensen te maken, 
vooraf een strategie opstellen. Zij dienen 
tevens de begeleidende maatregelen aan te 
nemen die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffendheid van de regeling.

(7) Met het oog op een degelijke uitvoering 
van de schoolfruitregeling op nationaal of 
regionaal niveau moeten lidstaten die van 
de regeling gebruik wensen te maken, 
vooraf een strategie opstellen. Zij dienen 
tevens de begeleidende educatieve en 
logistieke maatregelen aan te nemen die 
noodzakelijk zijn voor de doeltreffendheid 
van de regeling.

Or. ro

Amendement 24
Duarte Freitas 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Met het oog op een degelijke uitvoering 
van de schoolfruitregeling op nationaal of 
regionaal niveau moeten lidstaten die van 
de regeling gebruik wensen te maken, 
vooraf een strategie opstellen. Zij dienen 
tevens de begeleidende maatregelen aan te 

(7) Met het oog op een degelijke uitvoering 
van de regeling inzake vers fruit op school
op nationaal of regionaal niveau moeten 
lidstaten die van de regeling gebruik 
wensen te maken, vooraf een strategie 
opstellen. Zij dienen tevens de 
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nemen die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffendheid van de regeling.

begeleidende maatregelen aan te nemen die 
noodzakelijk zijn voor de doeltreffendheid 
van de regeling.

Or. pt

Motivering

Verwerkte fruit- en groentenproducten bezitten een lagere voedingswaarde en moeten van 
deze verordening worden uitgesloten.Gezien de doelstelling om de Europese jeugd gezondere 
eetgewoonten bij te brengen, mag alleen de gratis verdeling van vers fruit en verse groenten 
worden gesteund.

Amendement 25
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Met het oog op een degelijke uitvoering 
van de schoolfruitregeling op nationaal of 
regionaal niveau moeten lidstaten die van 
de regeling gebruik wensen te maken, 
vooraf een strategie opstellen. Zij dienen 
tevens de begeleidende maatregelen aan te 
nemen die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffendheid van de regeling.

(7) Met het oog op een degelijke uitvoering 
van de schoolfruitregeling op nationaal of 
regionaal niveau moeten lidstaten die van 
de regeling gebruik wensen te maken, 
vooraf een strategie opstellen. Zij dienen 
tevens de begeleidende maatregelen aan te 
nemen die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffendheid van de regeling, en de 
Commissie moet richtsnoeren opstellen 
voor de tenuitvoerlegging van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 26
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Met het oog op een degelijke uitvoering (7) Met het oog op een degelijke uitvoering 
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van de schoolfruitregeling op nationaal of 
regionaal niveau moeten lidstaten die van 
de regeling gebruik wensen te maken, 
vooraf een strategie opstellen. Zij dienen 
tevens de begeleidende maatregelen aan te 
nemen die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffendheid van de regeling.

van de schoolfruitregeling op nationaal of 
regionaal niveau moeten lidstaten die van 
de regeling gebruik wensen te maken, 
vooraf een strategie opstellen. Zij dienen 
tevens de begeleidende maatregelen aan te 
nemen die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffendheid van de regeling. Bij de 
uitvoering van deze schoolfruitregeling 
moet het subsidiariteitsbeginsel zoveel 
mogelijk worden toegepast, zodat de 
lidstaten over voldoende speelruimte 
beschikken voor het opstellen van hun 
strategieën. Hierbij moeten naast de 
landbouwsector ook de voor gezondheid 
en onderwijs bevoegde autoriteiten 
worden betrokken.

Or. es

Amendement 27
Esther De Lange 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om de totaalimpact van soortgelijke 
nationale maatregelen niet te beperken, 
dienen de lidstaten de mogelijkheid te 
krijgen aanvullende nationale steun te 
verlenen voor het verstrekken van de 
producten, het dekken van daarmee 
gepaard gaande kosten en het nemen van 
begeleidende maatregelen, en mag de 
schoolfruitregeling geen afbreuk doen aan 
aparte nationale schoolfruitregelingen die 
in overeenstemming zijn met de 
Gemeenschapsregelgeving. Om een impact 
van de communautaire schoolfruitregeling 
op het terrein te garanderen, moet worden 
voorkomen dat de reeds bestaande 
nationale schoolfruitregelingen of andere 
regelingen voor de verstrekking van, onder 
meer, fruit op scholen, en de daarin 
geïnvesteerde middelen, door de 

(8) Om de totaalimpact van soortgelijke 
nationale maatregelen niet te beperken, 
dienen de lidstaten gestimuleerd te worden
aanvullende nationale steun te verlenen 
voor het verstrekken van de producten, het 
dekken van daarmee gepaard gaande 
kosten en het nemen van begeleidende 
maatregelen, en mag de schoolfruitregeling 
geen afbreuk doen aan aparte nationale 
schoolfruitregelingen die in 
overeenstemming zijn met de 
Gemeenschapsregelgeving. Om een impact 
van de communautaire schoolfruitregeling 
op het terrein te garanderen, mogen de 
reeds geïnvesteerde nationale middelen ter 
financiering van schoolfruitregelingen of 
andere regelingen voor de verstrekking 
van, onder meer, fruit op scholen, niet door 
de communautaire regeling worden 
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communautaire regeling worden 
vervangen.

vervangen. De financiële middelen van de 
Gemeenschap dienen aanvullend van 
aard te zijn en blijven voorbehouden aan 
nieuwe regelingen of de uitbreiding van 
bestaande regelingen.

Or. nl

Amendement 28
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om de totaalimpact van soortgelijke 
nationale maatregelen niet te beperken, 
dienen de lidstaten de mogelijkheid te 
krijgen aanvullende nationale steun te 
verlenen voor het verstrekken van de 
producten, het dekken van daarmee 
gepaard gaande kosten en het nemen van 
begeleidende maatregelen, en mag de 
schoolfruitregeling geen afbreuk doen aan 
aparte nationale schoolfruitregelingen die 
in overeenstemming zijn met de 
Gemeenschapsregelgeving. Om een impact 
van de communautaire schoolfruitregeling 
op het terrein te garanderen, moet worden 
voorkomen dat de reeds bestaande 
nationale schoolfruitregelingen of andere 
regelingen voor de verstrekking van, onder 
meer, fruit op scholen, en de daarin 
geïnvesteerde middelen, door de 
communautaire regeling worden 
vervangen.

(8) Om de totaalimpact van soortgelijke
nationale maatregelen niet te beperken, 
dienen de lidstaten de mogelijkheid te 
krijgen aanvullende nationale steun te 
verlenen voor het verstrekken van de 
producten, het dekken van daarmee 
gepaard gaande kosten en het nemen van 
begeleidende maatregelen, en mag de 
schoolfruitregeling geen afbreuk doen aan 
aparte nationale schoolfruitregelingen die 
in overeenstemming zijn met de 
Gemeenschapsregelgeving. Om een impact 
van de communautaire schoolfruitregeling 
op het terrein te garanderen, moet worden 
voorkomen dat de reeds bestaande 
meerjarige nationale schoolfruitregelingen 
of andere regelingen voor de verstrekking 
van, onder meer, fruit op scholen, en de 
daarin geïnvesteerde middelen, door de 
communautaire regeling worden 
vervangen.

Or. fr

Motivering

 Door de betekenis van een 'bestaande nationale regeling' te verduidelijken, kan het in de 
ontwerpverordening voorgestelde additionaliteitsbeginsel beter in de praktijk worden 
omgezet. 
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Amendement 29
Duarte Freitas 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om de totaalimpact van soortgelijke 
nationale maatregelen niet te beperken, 
dienen de lidstaten de mogelijkheid te 
krijgen aanvullende nationale steun te 
verlenen voor het verstrekken van de 
producten, het dekken van daarmee 
gepaard gaande kosten en het nemen van 
begeleidende maatregelen, en mag de 
schoolfruitregeling geen afbreuk doen aan 
aparte nationale schoolfruitregelingen die 
in overeenstemming zijn met de 
Gemeenschapsregelgeving. Om een impact 
van de communautaire schoolfruitregeling 
op het terrein te garanderen, moet worden 
voorkomen dat de reeds bestaande 
nationale schoolfruitregelingen of andere 
regelingen voor de verstrekking van, onder 
meer, fruit op scholen, en de daarin 
geïnvesteerde middelen, door de 
communautaire regeling worden 
vervangen.

(8) Om de totaalimpact van soortgelijke 
nationale maatregelen niet te beperken, 
dienen de lidstaten de mogelijkheid te 
krijgen aanvullende nationale steun te 
verlenen voor het verstrekken van de 
producten, het dekken van daarmee 
gepaard gaande kosten en het nemen van 
begeleidende maatregelen, en mag de 
regeling inzake vers fruit op school geen 
afbreuk doen aan aparte nationale 
schoolfruitregelingen die in 
overeenstemming zijn met de 
Gemeenschapsregelgeving. Om een impact 
van de communautaire schoolfruitregeling 
op het terrein te garanderen, moet worden 
voorkomen dat de reeds bestaande 
nationale schoolfruitregelingen of andere 
regelingen voor de verstrekking van, onder 
meer, fruit op scholen, en de daarin 
geïnvesteerde middelen, door de 
communautaire regeling worden 
vervangen.

Or. pt

Motivering

Verwerkte fruit- en groentenproducten bezitten een lagere voedingswaarde en moeten van 
deze verordening worden uitgesloten. Gezien de doelstelling om de Europese jeugd gezondere 
eetgewoonten bij te brengen, mag alleen de gratis verdeling van vers fruit en verse groenten 
worden gesteund. 
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Amendement 30
Ilda Figueiredo 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Met het oog op een gezond 
begrotingsbeheer moet de communautaire 
steun worden vastgekoppeld aan een 
forfaitair maximum en aan maximale 
cofinancieringsniveaus en moet de 
financiële bijdrage van de Gemeenschap 
aan de regeling worden toegevoegd aan de 
lijst van maatregelen die in aanmerking 
komen voor ELGF-financiering als 
bedoeld in artikel 3, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 
juni 2005 betreffende de financiering van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

(9) Met het oog op een gezond 
begrotingsbeheer moet de communautaire 
steun worden vastgekoppeld aan een 
forfaitair maximum, in overeenstemming 
met de situatie en de behoeften van elke 
lidstaat. De regeling moet worden 
toegevoegd aan de lijst van maatregelen 
die in aanmerking komen voor ELGF-
financiering als bedoeld in artikel 3, lid 1, 
van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van 
de Raad van 21 juni 2005 betreffende de 
financiering van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. Als een of meer lidstaten 
de communautaire middelen niet 
benutten, kunnen deze naar andere 
lidstaten worden overgeheveld en daar 
besteed.

Or. pt

Motivering

Om ervoor te zorgen dat er op dit vlak gelijkheid heerst tussen de lidstaten, moet de 
dagelijkse verdeling van fruit op scholen gefinancierd worden door de Gemeenschap alleen.  

Amendement 31
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Met het oog op een gezond 
begrotingsbeheer moet de communautaire 
steun worden vastgekoppeld aan een 
forfaitair maximum en aan maximale 
cofinancieringsniveaus en moet de 
financiële bijdrage van de Gemeenschap 

(9) Met het oog op een gezond 
begrotingsbeheer moet de communautaire 
steun worden vastgekoppeld aan een 
gepast maximum en moet de financiële 
bijdrage van de Gemeenschap aan de 
regeling worden toegevoegd aan de lijst 
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aan de regeling worden toegevoegd aan de 
lijst van maatregelen die in aanmerking 
komen voor ELGF-financiering als 
bedoeld in artikel 3, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 
juni 2005 betreffende de financiering van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

van maatregelen die in aanmerking komen 
voor ELGF-financiering als bedoeld in 
artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 
betreffende de financiering van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Or. es

Amendement 32
Esther De Lange 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Met het oog op een gezond 
begrotingsbeheer moet de communautaire 
steun worden vastgekoppeld aan een 
forfaitair maximum en aan maximale 
cofinancieringsniveaus en moet de 
financiële bijdrage van de Gemeenschap 
aan de regeling worden toegevoegd aan de 
lijst van maatregelen die in aanmerking 
komen voor ELGF-financiering als 
bedoeld in artikel 3, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 
juni 2005 betreffende de financiering van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

(9) Met het oog op een gezond 
begrotingsbeheer moet de communautaire 
steun worden vastgekoppeld aan een 
forfaitair maximum en aan maximale 
cofinancieringsniveaus en moet de 
financiële bijdrage van de Gemeenschap 
aan de regeling worden toegevoegd aan de 
lijst van maatregelen die in aanmerking 
komen voor ELGF-financiering als 
bedoeld in artikel 3, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 
juni 2005 betreffende de financiering van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Als een of meer lidstaten de 
Gemeenschapsmiddelen structureel niet 
benutten, kunnen deze naar andere 
lidstaten worden overgeheveld en daar 
besteed.

Or. nl
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Amendement 33
Constantin Dumitriu 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Aangezien de vlotte uitvoering van de 
regeling tijd zal vergen, dient de regeling 
met ingang van het schooljaar 2009/10 van 
toepassing te worden. Na drie jaar dient 
over de regeling te worden gerapporteerd.

(10) Aangezien de vlotte uitvoering van de 
regeling tijd zal vergen, dient de regeling 
met ingang van het schooljaar 2009/10 van 
toepassing te worden. De lidstaten moeten 
de tenuitvoerlegging en impact van het 
programma elk jaar evalueren en de 
Commissie moet na drie jaar een verslag 
voorleggen aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. ro

Motivering

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van het programma. Indien zij deze taak 
correct uitvoeren, moeten ze het programma continu beoordelen om de nodige beslissingen te 
kunnen nemen.

Amendement 34
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Aangezien de vlotte uitvoering van de 
regeling tijd zal vergen, dient de regeling 
met ingang van het schooljaar 2009/10 van 
toepassing te worden. Na drie jaar dient 
over de regeling te worden gerapporteerd.

(10) Aangezien de vlotte uitvoering van de 
regeling tijd zal vergen, dient de regeling 
met ingang van het schooljaar 2009/10 van 
toepassing te worden. Na drie jaar dient 
over de regeling te worden gerapporteerd. 
Aangezien resultaten op lange termijn 
enkel mogelijk zijn aan de hand van een 
programma op lange termijn, moet het 
programma gemonitord en geëvalueerd 
worden om de doeltreffendheid ervan te 
kunnen meten en eventuele verbeteringen 
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te kunnen aanbrengen.

Or. es

Amendement 35
Duarte Freitas 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om een doeltreffende werking van de 
regeling te verzekeren, moet de 
Gemeenschap financiële steun kunnen 
verlenen voor voorlichtings-, toezicht- en 
evaluatiemaatregelen die tot doel hebben 
het publiek bewust te maken van de 
schoolfruitregeling en netwerken met 
betrekking tot de schoolfruitregeling tot 
stand te brengen, zonder dat dit afbreuk 
doet aan haar bevoegdheden om in het 
kader van Verordening (EG) nr. 3/2008 
van de Raad van 17 december 2007 inzake 
voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 
voor landbouwproducten op de 
binnenmarkt en in derde landen 
cofinanciering te verstrekken voor 
begeleidende maatregelen die nodig zijn 
om het bewustzijn over de 
gezondheidsvoordelen van groente- en 
fruitverbruik te verbeteren.

(11) Om een doeltreffende werking van de 
regeling te verzekeren, moet de 
Gemeenschap financiële steun kunnen 
verlenen voor voorlichtings-, toezicht- en 
evaluatiemaatregelen die tot doel hebben 
het publiek bewust te maken van de 
regeling en netwerken met betrekking tot 
de regeling inzake vers fruit op school tot 
stand te brengen, zonder dat dit afbreuk 
doet aan haar bevoegdheden om in het 
kader van Verordening (EG) nr. 3/2008 
van de Raad van 17 december 2007 inzake 
voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 
voor landbouwproducten op de 
binnenmarkt en in derde landen 
cofinanciering te verstrekken voor 
begeleidende maatregelen die nodig zijn 
om het bewustzijn over de 
gezondheidsvoordelen van het verbruik 
van verse groente en fruit te verbeteren.

Or. pt

Motivering

Verwerkte fruit- en groentenproducten bezitten een lagere voedingswaarde en moeten van 
deze verordening worden uitgesloten. Gezien de doelstelling om de Europese jeugd gezondere 
eetgewoonten bij te brengen, mag alleen de gratis verdeling van vers fruit en verse groenten 
worden gesteund.  
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Amendement 36
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om een doeltreffende werking van de 
regeling te verzekeren, moet de 
Gemeenschap financiële steun kunnen 
verlenen voor voorlichtings-, toezicht- en 
evaluatiemaatregelen die tot doel hebben 
het publiek bewust te maken van de 
schoolfruitregeling en netwerken met 
betrekking tot de schoolfruitregeling tot 
stand te brengen, zonder dat dit afbreuk 
doet aan haar bevoegdheden om in het 
kader van Verordening (EG) nr. 3/2008 
van de Raad van 17 december 2007 inzake 
voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 
voor landbouwproducten op de 
binnenmarkt en in derde landen 
cofinanciering te verstrekken voor 
begeleidende maatregelen die nodig zijn 
om het bewustzijn over de 
gezondheidsvoordelen van groente- en 
fruitverbruik te verbeteren.

(11) Om een doeltreffende werking van de 
regeling te verzekeren, moet de 
Gemeenschap financiële steun kunnen 
verlenen voor voorlichtings-, toezicht- en 
evaluatiemaatregelen die tot doel hebben 
het publiek bewust te maken van de 
schoolfruitregeling en netwerken met 
betrekking tot de schoolfruitregeling tot 
stand te brengen, zonder dat dit afbreuk 
doet aan haar bevoegdheden om in het 
kader van Verordening (EG) nr. 3/2008 
van de Raad van 17 december 2007 inzake 
voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 
voor landbouwproducten op de 
binnenmarkt en in derde landen 
cofinanciering te verstrekken voor 
begeleidende maatregelen die nodig zijn 
om het bewustzijn over de 
gezondheidsvoordelen van groente- en 
fruitverbruik te verbeteren. Het is van 
cruciaal belang dat de Commissie in de 
hele EU een grote publiciteitscampagne 
voor de regeling opzet.

Or. es

Amendement 37
Duarte Freitas

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

SCHOOLFRUITREGELING REGELING INZAKE VERS FRUIT OP 
SCHOOL
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Or. pt

Motivering

Verwerkte fruit- en groentenproducten bezitten een lagere voedingswaarde en moeten van 
deze verordening worden uitgesloten. Gezien de doelstelling om de Europese jeugd gezondere 
eetgewoonten bij te brengen, mag alleen de gratis verdeling van vers fruit en verse groenten 
worden gesteund.  

Amendement 38
Duarte Freitas 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun voor de verstrekking van groente-, 
fruit- en banaanproducten aan leerlingen

Steun voor de verstrekking van fruit, 
groente en bananen aan leerlingen

Or. pt

Motivering

Verwerkte fruit- en groentenproducten bezitten een lagere voedingswaarde en moeten van 
deze verordening worden uitgesloten. Gezien de doelstelling om de Europese jeugd gezondere 
eetgewoonten bij te brengen, mag alleen de gratis verdeling van vers fruit en verse groenten 
worden gesteund. 

Amendement 39
Béla Glattfelder 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onder door de Commissie vast te stellen 1. Onder door de Commissie vast te stellen 
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voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en 
de sector bananen, en kan tevens 
communautaire steun worden verleend 
voor bepaalde daarmee gepaard gaande 
kosten op het gebied van logistiek, 
distributie, materieel, communicatie, 
toezicht en evaluatie.

voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de lidstaten te bepalen verse 
fruit- en groenteproducten, en kan tevens 
communautaire steun worden verleend 
voor bepaalde daarmee gepaard gaande 
kosten op het gebied van logistiek, 
distributie, materieel, communicatie, 
toezicht en evaluatie.

Or. en

Motivering

Verse producten zijn veel gezonder dan bewerkte producten. De voorkeuren van de 
consument voor wat fruit en groenten betreft, verschillen sterk van lidstaat van lidstaat.

Amendement 40
Esther De Lange 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en de 
sector bananen, en kan tevens 
communautaire steun worden verleend 
voor bepaalde daarmee gepaard gaande 
kosten op het gebied van logistiek, 
distributie, materieel, communicatie, 

Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
door de Commissie geselecteerde en door 
de lidstaten nader te bepalen producten 
van de sector groenten en fruit, de sector
verwerkte groenten en fruit en de sector 
bananen, en kan tevens communautaire 
steun worden verleend voor bepaalde 
daarmee gepaard gaande kosten op het 
gebied van logistiek, distributie, materieel, 
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toezicht en evaluatie. communicatie, toezicht en evaluatie. De 
Europese Commissie en lidstaten 
selecteren verwerkte groenten en fruit op 
basis van gezondheidscriteria, zoals de 
minst mogelijk onnatuurlijke en 
ongezonde toevoegingen aan verwerkte 
producten.

Or. nl

Amendement 41
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en de 
sector bananen, en kan tevens 
communautaire steun worden verleend 
voor bepaalde daarmee gepaard gaande 
kosten op het gebied van logistiek, 
distributie, materieel, communicatie, 
toezicht en evaluatie.

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen en 
in de EU geproduceerde producten van de 
sector groenten en fruit, de sector 
verwerkte groenten en fruit en de sector 
bananen, en kan tevens communautaire 
steun worden verleend voor bepaalde 
daarmee gepaard gaande kosten op het 
gebied van logistiek, distributie, materieel, 
communicatie, toezicht en evaluatie.

Or. fr

Motivering

Rekening houdend met het feit dat, zoals geschreven staat in overweging 2, de bepalingen in 
kwestie gebaseerd zijn op artikel 33 van het EU-Verdrag, moeten het fruit en de groenten die 
aan schoolkinderen worden verstrekt, in de EU geproduceerd zijn, aangezien dit een gunstige 
invloed heeft op de bekendheid en de consumptie van communautaire producten. In sommige 
landen die lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie, zoals de Verenigde staten, bestaan 
gelijkaardige programma's op basis van binnenlandse producten.
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Amendement 42
Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław 
Zbigniew Podkański 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en de 
sector bananen, en kan tevens 
communautaire steun worden verleend 
voor bepaalde daarmee gepaard gaande 
kosten op het gebied van logistiek, 
distributie, materieel, communicatie, 
toezicht en evaluatie.

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen en 
uit de Gemeenschap afkomstige producten 
van de sector groenten en fruit, de sector 
verwerkte groenten en fruit en de sector 
bananen, en kan tevens communautaire 
steun worden verleend voor bepaalde 
daarmee gepaard gaande kosten op het 
gebied van logistiek, distributie, materieel, 
communicatie, toezicht en evaluatie.

Or. it

Motivering

De rechtsgrondslag van de verordening wordt gevormd door artikel 33 van het EG-Verdrag, 
waarin de doelstellingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden opgesomd. 
Zoals in overweging 2 vermeld staat, is één van die doelstellingen de verhoging van de 
inkomsten van landbouwproducenten. 

Amendement 43
Michl Ebner 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en de 
sector bananen, en kan tevens 
communautaire steun worden verleend 
voor bepaalde daarmee gepaard gaande 
kosten op het gebied van logistiek, 
distributie, materieel, communicatie, 
toezicht en evaluatie.

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen en 
uit de Gemeenschap afkomstige producten 
van de sector groenten en fruit, de sector 
verwerkte groenten en fruit en de sector 
bananen, en kan tevens communautaire 
steun worden verleend voor bepaalde 
daarmee gepaard gaande kosten op het 
gebied van logistiek, distributie, materieel, 
communicatie, toezicht en evaluatie.

Or. it

Motivering

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.

Amendement 44
Ioannis Gklavakis 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en de 
sector bananen, en kan tevens 
communautaire steun worden verleend 
voor bepaalde daarmee gepaard gaande 
kosten op het gebied van logistiek, 
distributie, materieel, communicatie, 
toezicht en evaluatie.

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen en 
uit de Gemeenschap afkomstige producten 
van de sector groenten en fruit, de sector 
verwerkte groenten en fruit en de sector 
bananen, en kan tevens communautaire 
steun worden verleend voor bepaalde 
daarmee gepaard gaande kosten op het 
gebied van logistiek, distributie, materieel, 
communicatie, toezicht en evaluatie.

Or. el

Motivering

Aangezien het voorstel van de Commissie ernaar streeft de consumptie van fruit en groente te 
doen toenemen, zou de regeling tegelijk kunnen dienstdoen als een middel om de inkomsten 
van met name de Europese producenten te verhogen.

Amendement 45
Duarte Freitas 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en 
de sector bananen, en kan tevens 

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen 
verse producten van de sector groenten en 
fruit, en kan tevens communautaire steun 
worden verleend voor bepaalde daarmee 
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communautaire steun worden verleend 
voor bepaalde daarmee gepaard gaande 
kosten op het gebied van logistiek, 
distributie, materieel, communicatie, 
toezicht en evaluatie.

gepaard gaande kosten op het gebied van 
logistiek, distributie, materieel, 
communicatie, toezicht en evaluatie.

Or. pt

Motivering

Verwerkte fruit- en groentenproducten bezitten een lagere voedingswaarde en moeten van 
deze verordening worden uitgesloten. Gezien de doelstelling om de Europese jeugd gezondere 
eetgewoonten bij te brengen, mag alleen de gratis verdeling van vers fruit en verse groenten 
worden gesteund.  

Amendement 46
Maria Petre 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en 
de sector bananen, en kan tevens 
communautaire steun worden verleend 
voor bepaalde daarmee gepaard gaande 
kosten op het gebied van logistiek, 
distributie, materieel, communicatie, 
toezicht en evaluatie.

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen al 
dan niet verwerkte fruitproducten, en kan 
tevens communautaire steun worden 
verleend voor bepaalde daarmee gepaard 
gaande kosten op het gebied van logistiek, 
distributie, materieel, communicatie, 
toezicht en evaluatie.

Or. ro
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Amendement 47
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen 
producten van de sector groenten en fruit,
de sector verwerkte groenten en fruit en 
de sector bananen, en kan tevens
communautaire steun worden verleend 
voor bepaalde daarmee gepaard gaande 
kosten op het gebied van logistiek, 
distributie, materieel, communicatie, 
toezicht en evaluatie.

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen 
producten van de sector groenten en fruit 
en de sector bananen, waarbij bijzondere 
aandacht moet uitgaan naar biologisch en 
plaatselijk geteelde fruit- en 
groenteproducten, indien die beschikbaar 
zijn. Dergelijke communautaire steun kan
eveneens worden verleend voor bepaalde 
daarmee gepaard gaande kosten op het 
gebied van logistiek, distributie, materieel, 
communicatie, toezicht en evaluatie.

Or. en

Motivering

Vers fruit en verse groenten zijn van groot belang in de voeding van kinderen. Daarom moet 
aan kinderen vers fruit en verse groenten worden verstrekt. Verwerkt fruit en verwerkte 
groenten zoals gezoet fruit en fruit in blik mogen niet worden opgenomen in de 
schoolfruitregeling. Inkoopmanagers moeten ertoe worden aangemoedigd regionale en 
biologische fruit- en groentenproducten te kiezen indien die voorhanden zijn. Ze moeten dan 
ook de kans krijgen deze kwaliteitsaspecten in overweging te nemen en mogen er niet toe 
worden verplicht eenvoudigweg het goedkoopste aanbod te kiezen.
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Amendement 48
Willem Schuth 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en de 
sector bananen, en kan tevens 
communautaire steun worden verleend 
voor bepaalde daarmee gepaard gaande 
kosten op het gebied van logistiek, 
distributie, materieel, communicatie, 
toezicht en evaluatie.

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen en 
peuter- en kleuterscholen van bepaalde 
door de Commissie te bepalen producten
van de sector groenten en fruit, de sector 
verwerkte groenten en fruit en de sector 
bananen, en kan tevens communautaire 
steun worden verleend voor bepaalde 
daarmee gepaard gaande kosten op het 
gebied van logistiek, distributie, materieel, 
communicatie, toezicht en evaluatie. De 
voorkeur moet uitgaan naar 
streekproducten met als doel onnodig 
vervoer en de daarmee gepaard gaande 
milieuvervuiling te vermijden.

Or. de

Motivering

Fruit moet ook worden verstrekt aan kinderen in peuter- en kleuterscholen, aangezien ook zij 
voordeel kunnen halen uit de regeling.

Gezien de wereldwijde klimaatproblemen en de EU-klimaatdoelstellingen moet onnodig 
transport vermeden worden.
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Amendement 49
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en de 
sector bananen, en kan tevens 
communautaire steun worden verleend 
voor bepaalde daarmee gepaard gaande 
kosten op het gebied van logistiek, 
distributie, materieel, communicatie, 
toezicht en evaluatie.

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en de 
sector bananen, die zo vers en 
seizoensgebonden mogelijk en zo 
goedkoop mogelijk verkrijgbaar moeten 
zijn, en kan tevens communautaire steun 
worden verleend voor bepaalde daarmee 
gepaard gaande kosten op het gebied van 
logistiek, distributie, materieel, 
communicatie, toezicht en evaluatie.

Or. it

Amendement 50
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
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bepaalde door de Commissie te bepalen 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en de 
sector bananen, en kan tevens 
communautaire steun worden verleend 
voor bepaalde daarmee gepaard gaande 
kosten op het gebied van logistiek, 
distributie, materieel, communicatie, 
toezicht en evaluatie.

bepaalde door de Commissie te bepalen 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en de 
sector bananen. Communautaire steun 
wordt eveneens verleend voor bepaalde 
daarmee gepaard gaande kosten op het 
gebied van logistiek, distributie, materieel, 
communicatie, toezicht en evaluatie, 
alsook voor de financiering van de 
begeleidende maatregelen die nodig zijn 
om de doeltreffendheid van de regeling te 
garanderen.

Or. es

Amendement 51
Armando Veneto, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en de 
sector bananen, en kan tevens
communautaire steun worden verleend 
voor bepaalde daarmee gepaard gaande 
kosten op het gebied van logistiek, 
distributie, materieel, communicatie, 
toezicht en evaluatie.

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en de 
sector bananen. Deze communautaire steun 
moet eveneens dienen voor het dekken
van bepaalde daarmee gepaard gaande 
kosten op het gebied van logistiek, 
distributie, materieel, communicatie, 
toezicht en evaluatie.

Or. it
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Motivering

Indien de schoolfruitregeling doeltreffend wil zijn, moet de communautaire steun ook alle 
bijkomende logistieke kosten dekken (bijvoorbeeld voor de aankoop van automaten), 
aangezien deze kosten anders worden overgeheveld naar het budget van de scholen of 
doorgerekend aan de ouders van de leerlingen. 

Amendement 52
Ioannis Gklavakis 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in onderwijsinstellingen van 
bepaalde door de Commissie te bepalen 
producten van de sector groenten en fruit, 
de sector verwerkte groenten en fruit en de 
sector bananen, en kan tevens 
communautaire steun worden verleend 
voor bepaalde daarmee gepaard gaande 
kosten op het gebied van logistiek, 
distributie, materieel, communicatie, 
toezicht en evaluatie.

1. Onder door de Commissie vast te stellen 
voorwaarden wordt met ingang van het 
schooljaar 2009/10 communautaire steun 
verleend voor de verstrekking aan 
leerlingen in basisscholen van bepaalde 
door de Commissie te bepalen producten 
van de sector groenten en fruit, de sector 
verwerkte groenten en fruit en de sector 
bananen, en kan tevens communautaire 
steun worden verleend voor bepaalde 
daarmee gepaard gaande kosten op het 
gebied van logistiek, distributie, materieel, 
communicatie, toezicht en evaluatie, 
alsook voor de begeleidende maatregelen 
die nodig zijn voor de doeltreffende 
tenuitvoerlegging van de regeling.

Or. el

Motivering

Gezien de verschillen tussen de onderwijsstelsels van de lidstaten kunnen leerlingen van 
sommige onderwijsinstellingen buiten de door de Commissie voorgestelde categorie van de 
zes- tot tienjarigen vallen. De regeling moet daarom betrekking hebben op lagere scholen. 
Communautaire steun moet eveneens worden verleend voor alle uitvoeringsmaatregelen met 
betrekking tot de regeling, zodat kan worden gegarandeerd dat de regeling zelfs in de 
testperiode op doeltreffende wijze wordt uitgevoerd.
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Amendement 53
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in de regeling opgenomen 
producten moeten aan de hoogste normen 
voldoen, bij voorkeur seizoensgebonden 
zijn en in de mate van het mogelijke ter 
plaatse of binnen de Gemeenschap 
geproduceerd worden. De voorkeur moet 
uitgaan naar duurzame producten.

Or. es

Amendement 54
Constantin Dumitriu 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De producten van de sector 
groenten en fruit, de sector verwerkte 
groenten en fruit en de sector bananen die 
aan de leerlingen worden verstrekt, 
worden gekozen door de lidstaten op basis 
van aanbevelingen van de Commissie en 
rekening houdend met de doelstelling 
traditionele en uit de Gemeenschap 
afkomstige producten te promoten.

Or. ro
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Motivering

De Commissie heeft een integrerende functie en kan op Europees niveau aanbevelingen doen. 
De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid behoort echter aan de lidstaten. Dit programma biedt 
bovendien de gelegenheid traditionele producten en communautaire producenten te steunen, 
aangezien invoer uit derde landen waarschijnlijk tot verhoogde financiële inspanningen leidt 
voor de uitvoering van het programma.

Amendement 55
Elisabeth Jeggle 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lidstaten die op nationaal of regionaal 
niveau aan de regeling wensen deel te 
nemen, stellen vooraf een strategie voor de 
uitvoering van de regeling vast. Zij nemen 
tevens de begeleidende maatregelen aan
die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffendheid van de regeling.

2. Lidstaten die op nationaal of regionaal 
niveau aan de regeling wensen deel te 
nemen, stellen vooraf een strategie voor de 
uitvoering van de regeling vast. In de 
strategie worden de doelgroep vastgelegd, 
de looptijd van de regeling, de betrokken 
producten, de frequentie van de 
verstrekking en de begeleidende 
maatregelen, met als doel de 
doeltreffendheid van de regeling te 
waarborgen. De lidstaten kunnen de 
verantwoordelijkheid voor de nationale 
financiële bijdrage tot de regeling 
eveneens toewijzen aan private derde 
partijen.

Or. de

Motivering

De lidstaten moeten kunnen beslissen op welke manier het aandeel van de middelen dat niet 
afkomstig is van de EG, zal worden verschaft. Dit gezegd zijnde moeten andere derde partijen 
en ouders - met inbegrip van de zakenwereld - de kans krijgen een bijdrage te leveren aan de 
nationale cofinanciering.
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Amendement 56
Ilda Figueiredo 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lidstaten die op nationaal of regionaal 
niveau aan de regeling wensen deel te 
nemen, stellen vooraf een strategie voor de 
uitvoering van de regeling vast. Zij nemen 
tevens de begeleidende maatregelen aan 
die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffendheid van de regeling.

2. Lidstaten die op nationaal of regionaal 
niveau aan de regeling wensen deel te 
nemen, stellen vooraf een strategie voor de 
uitvoering van de regeling op waarin
rekening wordt gehouden met de bodem-
en klimaatvoorwaarden die nodig zijn 
voor het telen van groenten en fruit. De 
voorkeur zal in dit verband uitgaan naar 
producten uit de Gemeenschap. Deze 
lidstaten nemen tevens de begeleidende 
maatregelen aan die noodzakelijk zijn voor 
de doeltreffendheid van de regeling, 
waarbij voorrang wordt gegeven aan 
kinderen op peuter, kleuter- en 
basisscholen, die dagelijks gratis fruit 
zouden moeten krijgen. 

Or. pt

Motivering

Alle schoolkinderen zouden gelijke toegang moeten hebben tot de regeling, ongeacht hun 
leeftijd of hun sociale en economische gezinssituatie. De regeling moet eveneens rekening 
houden met de bodem- en klimaatvoorwaarden die nodig zijn voor het telen van groente en 
fruit en de voorrang van producten uit de Gemeenschap waarborgen.

Amendement 57
Constantin Dumitriu 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis – lid 
2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Lidstaten die op nationaal of regionaal 
niveau aan de regeling wensen deel te 
nemen, stellen vooraf een strategie voor de 
uitvoering van de regeling vast. Zij nemen 
tevens de begeleidende maatregelen aan 
die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffendheid van de regeling.

(2) Lidstaten die op nationaal of regionaal 
niveau aan de regeling wensen deel te 
nemen, stellen vooraf een strategie voor de 
uitvoering van de regeling vast. Zij 
verstrekken eveneens de nodige 
communautaire en nationale financiële 
middelen voor de tenuitvoerlegging van de 
regeling en nemen de begeleidende 
maatregelen die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffendheid van de regeling.

Or. ro

Motivering

De lidstaten moeten de Commissie een beginpunt verschaffen voor wat de toekenning van 
financiële middelen betreft, en moeten de nodige cofinanciering voor het programma leveren. 

Amendement 58
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lidstaten die op nationaal of regionaal 
niveau aan de regeling wensen deel te 
nemen, stellen vooraf een strategie voor de 
uitvoering van de regeling vast. Zij nemen 
tevens de begeleidende maatregelen aan 
die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffendheid van de regeling.

2. Lidstaten die op nationaal of regionaal 
niveau aan de regeling wensen deel te 
nemen, stellen vooraf een strategie voor de 
uitvoering van de regeling vast. Zij nemen 
tevens de begeleidende maatregelen aan 
die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffendheid van de regeling.

In deze strategie leggen de lidstaten onder 
andere het volgende vast:
- de te verdelen producten, rekening 
houdend met het feit dat het om 
seizoensgebonden en plaatselijke 
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producten gaat;
- de leeftijdscategorieën van de leerlingen 
op wie de regeling betrekking heeft;
- de scholen die deelnemen aan de 
regeling.

Or. es

Amendement 59
Esther De Lange 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lidstaten die op nationaal of regionaal 
niveau aan de regeling wensen deel te 
nemen, stellen vooraf een strategie voor de 
uitvoering van de regeling vast. Zij nemen 
tevens de begeleidende maatregelen aan 
die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffendheid van de regeling.

2. Lidstaten die op nationaal of regionaal 
niveau aan de regeling wensen deel te 
nemen, stellen vooraf een strategie voor de 
uitvoering van de regeling vast. Zij nemen 
tevens de begeleidende maatregelen aan 
die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffendheid van de regeling. De 
lidstaten kunnen, net als bij de 
schoolmelkregeling, de ouders verplichten 
tot het betalen van het nationale 
cofinancieringsaandeel in de regeling. 
Lidstaten kunnen tevens zorgverzekeraars 
en lokale overheden stimuleren bij te 
dragen aan het nationale 
cofinancieringsaandeel.

Or. nl
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Amendement 60
Béla Glattfelder 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lidstaten die op nationaal of regionaal 
niveau aan de regeling wensen deel te 
nemen, stellen vooraf een strategie voor de 
uitvoering van de regeling vast. Zij nemen 
tevens de begeleidende maatregelen aan 
die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffendheid van de regeling.

2. Lidstaten die op nationaal of regionaal 
niveau aan de regeling wensen deel te 
nemen, stellen vooraf een strategie voor de 
uitvoering van de regeling vast. Zij nemen 
tevens de begeleidende maatregelen aan 
die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffendheid van de regeling. De 
lidstaten geven op basis van objectieve 
criteria de voorkeur aan plaatselijk 
geteelde, traditionele fruit- en 
groentesoorten en verlenen via de 
uitvoering van de regeling steun aan 
kleinere landbouwbedrijven.

Or. en

Motivering

De voorkeuren van de consument voor wat fruit en groenten betreft, verschillen sterk van 
lidstaat van lidstaat.

Dit amendement stemt overeen met de doelstellingen die zijn vastgelegd in artikel 33 van het 
EG-Verdrag. Voor de stabiliteit van de markten is het noodzakelijk de meest kwetsbare 
producenten te steunen.

Amendement 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lidstaten die op nationaal of regionaal 
niveau aan de regeling wensen deel te 
nemen, stellen vooraf een strategie voor de 
uitvoering van de regeling vast. Zij nemen 
tevens de begeleidende maatregelen aan 
die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffendheid van de regeling.

2. Lidstaten die op nationaal of regionaal 
niveau aan de regeling wensen deel te 
nemen, stellen vooraf een strategie voor de 
uitvoering van de regeling vast. Zij nemen 
tevens de begeleidende maatregelen aan 
die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffendheid van de regeling. Deze 
begeleidende maatregelen omvatten onder 
mee de verstrekking van gezondheids- en 
voedingsadvies, op de leeftijd van de 
leerlingen afgestemde informatie over de 
gezondheidsvoordelen van fruit, en 
informatie over de specifieke kenmerken 
van de biologische landbouw.

Or. en

Amendement 62
Ioannis Gklavakis 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) meer bedragen dan 90 miljoen euro per 
schooljaar;

(a) meer bedragen dan 180 miljoen euro 
per schooljaar;

Or. el

Motivering

Eenmaal per week fruit eten volstaat niet om obesitas bij kinderen aan te pakken of om de 
eetgewoonten van kinderen te verbeteren. De lidstaten zouden vooral bij het begin van de 
regeling genoeg middelen moeten ontvangen om de regeling op doeltreffende wijze te kunnen 
uitvoeren en opdat de bij de regeling betrokken organisaties worden aangemoedigd door de 
resultaten ervan. Het budget voor de regeling moet daarom worden verdubbeld.
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Amendement 63
Michl Ebner 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) meer bedragen dan 90 miljoen euro per 
schooljaar;

(a) meer bedragen dan 360 miljoen euro 
per schooljaar;

Or. de

Motivering

Met 90 miljoen euro is het mogelijk één dag per week fruit te verdelen. Er is echter 
aangetoond dat de dagelijkse consumptie van fruit van wezenlijk belang is voor de 
gezondheid. De schoolfruitregeling is bijgevolg zinloos, tenzij er vier dagen per week fruit 
wordt verstrekt. Het budget moet dan ook worden opgetrokken van 90 miljoen euro naar 
360 miljoen euro.

Amendement 64
Béla Glattfelder 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) meer bedragen dan 90 miljoen euro per 
schooljaar;

(a) meer bedragen dan 500 miljoen euro 
per schooljaar;

Or. en

Motivering

Als gevolg van de hoge voedselprijzen blijven er heel wat ongebruikte middelen over onder 
rubriek 2 (landbouwuitgaven).
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Amendement 65
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) meer bedragen dan 50% van de in lid 1 
bedoelde kosten voor de verstrekking en
daarmee gepaard gaande kosten, of 75% 
van dergelijke kosten in gebieden die in 
aanmerking komen voor steun in het 
kader van de convergentiedoelstelling,

(b) meer bedragen dan de in lid 1 bedoelde 
kosten voor de verstrekking, daarmee 
gepaard gaande kosten en kosten voor de 
begeleidende maatregelen.

Or. es

Amendement 66
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) meer bedragen dan 50% van de in lid 1 
bedoelde kosten voor de verstrekking en 
daarmee gepaard gaande kosten, of 75%
van dergelijke kosten in gebieden die in 
aanmerking komen voor steun in het kader 
van de convergentiedoelstelling,

(b) meer bedragen dan 60% van de in lid 1 
bedoelde kosten voor de verstrekking en 
daarmee gepaard gaande kosten, of 95%
van dergelijke kosten in gebieden die in 
aanmerking komen voor steun in het kader 
van de convergentiedoelstelling,

Or. en
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Amendement 67
María Isabel Salinas García 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 3 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) worden gebruikt ter dekking van andere 
dan de in lid 1 bedoelde kosten voor de 
verstrekking en daarmee gepaard gaande 
kosten, en mag niet

(c) worden gebruikt ter dekking van andere 
dan de in lid 1 bedoelde kosten voor de 
verstrekking en daarmee gepaard gaande 
kosten en de kosten voor de begeleidende 
maatregelen die noodzakelijk zijn om de 
doeltreffendheid van de regeling te 
garanderen, en mag niet

Or. es

Amendement 68
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) worden gebruikt ter vervanging van 
bestaande nationale schoolfruitregelingen 
of andere regelingen voor de verstrekking 
van, onder meer, fruit op scholen.

(d) worden gebruikt ter vervanging van de 
huidige overheidsfinanciering voor 
bestaande nationale schoolfruitregelingen 
of andere regelingen voor de verstrekking 
van, onder meer, fruit op scholen.

Or. fr

Motivering

Dit amendement beoogt te verduidelijken dat letter d enkel betrekking heeft op 
overheidsfinanciering. Privéfinanciering, door middel van giften bijvoorbeeld, mag niet 
worden beïnvloed door letter d.
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Amendement 69
Duarte Freitas 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De communautaire schoolfruitregeling
laat aparte nationale schoolfruitregelingen 
die in overeenstemming zijn met de 
Gemeenschapsregelgeving, onverlet.

5. De communautaire regeling inzake vers 
fruit op school laat aparte nationale 
schoolfruitregelingen die in 
overeenstemming zijn met de 
Gemeenschapsregelgeving, onverlet.

Or. pt

Motivering

Verwerkte fruit- en groentenproducten bezitten een lagere voedingswaarde en moeten van 
deze verordening worden uitgesloten. Gezien de doelstelling om de Europese jeugd gezondere 
eetgewoonten bij te brengen, mag alleen de gratis verdeling van vers fruit en verse groenten 
worden gesteund.

Amendement 70
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De communautaire schoolfruitregeling 
laat aparte nationale schoolfruitregelingen 
die in overeenstemming zijn met de 
Gemeenschapsregelgeving, onverlet.

5. De communautaire schoolfruitregeling 
laat aparte nationale schoolfruitregelingen 
die in overeenstemming zijn met de 
Gemeenschapsregelgeving, onverlet. 
Proefprojecten die bij wijze van 
experiment voor een beperkte periode 
worden uitgevoerd in een klein aantal 
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onderwijsinstellingen, worden niet 
beschouwd als nationale regelingen zoals 
bedoeld in lid 3, letter d.

Or. fr

Motivering

Door de betekenis van een 'bestaande nationale regeling' te verduidelijken, kan het 
additionaliteitsbeginsel beter in de praktijk worden omgezet. Sinds het begin van het 
schooljaar 2008-2009 loopt in een klein aantal scholen in Frankrijk een testregeling voor de 
verdeling van fruit; de financiering hiervoor bestaat voor 50% uit overheidsmiddelen 
(afkomstig van de plaatselijke en regionale autoriteiten) en voor 50% uit privémiddelen 
(onder andere afkomstig van preventie-organen en ziekteverzekeringsinstellingen).

Amendement 71
Duarte Freitas 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Deel II – Titel I – Hoofdstuk IV – sectie IV bis – subsectie II bis – artikel 103 octies bis –
lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Gemeenschap kan krachtens artikel 5 
van Verordening (EG) nr. 1290/2005 
tevens financiering verlenen voor 
voorlichtings-, toezicht- en 
evaluatiemaatregelen met betrekking tot de 
schoolfruitregeling, onder meer met het 
oog op de bewustmaking van het publiek, 
en voor maatregelen op het gebied van 
netwerkvorming in dit verband.”;

6. De Gemeenschap kan krachtens artikel 5 
van Verordening (EG) nr. 1290/2005 
tevens financiering verlenen voor 
voorlichtings-, toezicht- en 
evaluatiemaatregelen met betrekking tot de 
regeling inzake vers fruit op school, onder 
meer met het oog op de bewustmaking van 
het publiek, en voor maatregelen op het 
gebied van netwerkvorming in dit 
verband.”;

Or. pt

Motivering

Verwerkte fruit- en groentenproducten bezitten een lagere voedingswaarde en moeten van 
deze verordening worden uitgesloten. Gezien de doelstelling om de Europese jeugd gezondere 
eetgewoonten bij te brengen, mag alleen de gratis verdeling van vers fruit en verse groenten 
worden gesteund.  
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Amendement 72
Esther De Lange 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Artikel 184 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) vóór 31 augustus 2012 aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor over de toepassing van de in 
artikel 103 octies bis genoemde 
schoolfruitregeling, zo nodig vergezeld van 
passende voorstellen. Er moet met name 
worden gerapporteerd over de mate waarin 
de regeling het opzetten van goed 
werkende schoolfruitregelingen in de 
lidstaten en de eetgewoonten van kinderen 
heeft bevorderd.

(6) vóór 31 augustus 2012 aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor over de toepassing van de in 
artikel 103 octies bis genoemde 
schoolfruitregeling, zo nodig vergezeld van 
passende voorstellen. Er moet met name 
worden gerapporteerd over:
- de mate waarin de regeling het opzetten 
van goed werkende schoolfruitregelingen 
in de lidstaten en de eetgewoonten van 
kinderen heeft bevorderd;

- de mate waarin de keuze voor nationale 
cofinanciering via een ouderbijdrage het 
bereik en de doeltreffendheid van de 
regeling al dan niet heeft beïnvloed;
- de relevantie en het effect van de 
nationale begeleidende maatregelen, met
name de inkadering van het 
schoolfruitprogramma en bijbehorende 
informatie over gezonde voeding in het 
nationale curriculum;

Or. nl
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