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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om 
finansiering af den fælles landbrugspolitik og forordning (EF) 1234/2007 om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse 
landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) med henblik på indførelse af en 
skolefrugtordning
(KOM(2008)0442 – C6-.../... – 2008/0146(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0442),

– der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6-.../...),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og 
udtalelse fra Budgetudvalget (A6-0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ifølge traktatens artikel 33 har den 
fælles landbrugspolitik bl.a. til formål at 
stabilisere markederne, sikre forsyningerne 
og sikre forbrugerne rimelige priser på 

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

landbrugsprodukter. En skolefrugtordning, 
som led i hvilken der ydes 
fællesskabsstøtte til udlevering af frugt og 
grøntsager, bananer og produkter 
fremstillet heraf til skoleelever på deres 
skoler, vil være i overensstemmelse med 
disse målsætninger. Desuden kan 
ordningen forventes at få unge forbrugere 
til at sætte større pris på frugt og 
grøntsager og burde derfor medføre en 
stigning i det fremtidige forbrug, hvilket vil 
have en markant positiv effekt på 
folkesundheden og fremme landbrugets 
indtjening, hvilket også er et af målene for 
den fælles landbrugspolitik.

Or. da

Begrundelse

Skolefrugtordningens positive indflydelse på en ernæringsrigtig kost og folkesundheden bør 
fremhæves.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I henhold til traktatens artikel 152, stk. 
1, "skal der sikres et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af alle 
Fællesskabets politikker". De oplagte 
sundhedsmæssige fordele ved en 
skolefrugtordning er aspekter, der bør 
integreres i gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik.

(3) I henhold til traktatens artikel 152, stk. 
1, "skal der sikres et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af alle 
Fællesskabets politikker". De oplagte 
sundhedsmæssige fordele ved en 
skolefrugtordning er aspekter, der bør 
integreres i gennemførelsen af EU's 
politikker i almindelighed og i den fælles 
landbrugspolitik i særdeleshed.

Or. da
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Begrundelse

Den fælles landbrugspolitik bør være et forbillede, når det gælder om at integrere et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i dets ordninger.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. da

Begrundelse

Allerede indførte frugtordninger i medlemsstaterne skal ikke kunne erstattes af 
fællesskabsordningen, der bør forbeholdes nye ordninger eller udvidelse af eksisterende 
ordninger.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. da

Begrundelse

Jo flere børn, der deltager i ordninger, desto større sundhedsfordele. Der bør derfor ydes 
mere støtte jo flere børn, der deltager, ligesom i skolemælksordningen. De uudnyttede midler 
i medlemsstater, der ikke ønsker at deltage, bør kunne udnyttes i andre medlemsstater.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 103ga – stk. 1
Forordning Artikel 2, ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007, Underafdeling IIa, artikel 
103ga, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På de af Kommissionen fastsatte 
betingelser ydes der fra skoleåret 2009/10 
fællesskabsstøtte til uddeling af de af 
Kommissionen udvalgte produkter 
hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, 
sektoren for forarbejdede frugter og 
grøntsager og banansektoren til 
skoleelever, og der kan også ydes støtte til 

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

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

Or. da

Begrundelse

Medlemsstaterne bør selv kunne beslutte hvilke produkter, der kan indgå i 
skolefrugtordningen, og hvilke der ikke kan.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 103ga – stk. 2
Forordning Artikel 2, ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007, Underafdeling IIa, artikel 
103ga, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. da

Begrundelse

Det er op til medlemsstaterne at fastlægge, hvorledes den nationale medfinansiering 
finansieres.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 103ga – stk. 3
Forordning Artikel 2, ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007, Underafdeling IIa, artikel 
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103ga, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 omhandlede 
fællesskabsstøtte må ikke

3. Den i stk. 1 omhandlede 
fællesskabsstøtte må ikke

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

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

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

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

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

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

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

Ved konvergensmål forstås målet for 
foranstaltninger til fordel for de mindst 
udviklede medlemsstater og regioner i 
henhold til fællesskabslovgivningen 
vedrørende Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden for 
perioden fra 1. januar 2007 til 31. 
december 2013.

Ved konvergensmål forstås målet for 
foranstaltninger til fordel for de mindst 
udviklede medlemsstater og regioner i 
henhold til fællesskabslovgivningen 
vedrørende Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden for 
perioden fra 1. januar 2007 til 31. 
december 2013.

Or. da

Begrundelse

For at få etableret substantielle skolefrugtordninger og opnå de ønskede ernæringsmæssige 
resultater, er det nødvendigt at forhøje fællesskabsmidlerne.

BEGRUNDELSE

INDLEDNING

Der spises alt for lidt frugt og grønt i EU i forhold til WHO's anbefalinger om minimum 400 
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gram pr dag og forbruget er oveni købet faldende. Samtidig er der en fedmeepidemi blandt 
børn, hvor der i EU vurderes at være 22 mio. overvægtige børn, hvor af 5,1 mio. betragtes 
som svært overvægtige. 

Et højt indtag af frugt og grønt medfører en lavere risiko for en lang række sygdomme og 
forebygger overvægt og svær overvægt. Spisevaner grundlægges i barndommen og det tyder 
på at børn, der lærer at spise meget frugt og grønt fortsætter med at gøre det som voksen.

Markedsordningen for frugt og grønt gennemgik i 2007 en grundlæggende reform i retning af 
mere markedsorientering og bragte dermed ordningen på linie med resten af den 
moderniserede fælles europæiske landbrugspolitik. Ansvaret for forebyggelse og håndtering 
af kriser ligger hos producentorganisationerne, eksportstøtte og støtte til forarbejdning er 
fjernet og frugt og grønt er nu fuldt integreret i enkeltbetalingssystemet. Med andre ord er det 
efterspørgslen, der fastsætter udbuddet. Med reformen af markedsordningen for frugt og grønt 
blev det enstemmigt vedtaget at vende det faldende forbrug af frugt og grønt. En større 
efterspørgsel vil først og fremmest fremme sundheden blandt borgerne, men vil også være 
positivt for de europæiske landbrugere, der producerer frugt og grønt.

Sundhedsaspektet er den vigtigste årsag til at opstarte en skolefrugtordning i EU. 

BUDGET

Overvægt medfører en større risiko for hjertekarsygdomme, diabetes, højt blodtryk og visse 
former for kræft. Disse sygdomme udgør en af de største trusler mod folkesundheden i EU og 
omkostninger til behandling vejer tungt på medlemslandenes sundhedsbudgetter. 
Kommissionen referer i sin konsekvensanalyse til to af de alt for få undersøgelser, der er lavet 
for at belyse sammenhængen mellem sundhedsudgifter og for lidt indtag af frugt og grønt. Set 
i dette lys skal udgifterne til en skolefrugtordning ses som en parallel besparelse på 
medlemsstaternes sundhedsbudgetter der sammenlagt har en positiv effekt på først og 
fremmest folkesundheden, men også på den europæiske økonomi. Indtil der opnås et dagligt 
indtag på 600 gram, som flere eksperter anbefaler personer fra 11 år og opefter, må rådet lyde; 
jo mere frugt og grønt, desto større besparelse. Det er billigere at forebygge frem for at 
behandle.

Kommissionen foreslår, at der afsættes 90 mio. EUR på Fællesskabsbudgettet. Det svarer til 
ét stykke frugt, én enkelt dag om ugen, i 30 uger om året og omfatter børn i alderen 6 til 10 år. 
Medlemslandene kan supplere op og udvide ordningen, men støtten skal ikke kunne træde i 
stedet for eksisterende, permanente ordninger. 

For at opnå alle de positive effekter af at indføre en skolefrugtordning er det nødvendigt, at 
der afsættes langt flere midler. Et stykke frugt om ugen er ikke tilstrækkeligt til hverken at 
ændre en spisevane eller opnå en effekt på folkesundheden. En skolefrugtordning bør bestå af 
en portion frugt pr. elev pr. dag, og ikke blot være rettet mod skolesøgende børn i alderen 6-
10 år, som foreslået af Kommissionen.

For at rumme de mange forskellige traditioner og ordninger, der allerede findes inden for EU, 
skal en skolefrugtordning være så fleksibel, at den kan tilpasses lokale, regionale og nationale 
forhold. Denne fleksibilitet skal også omfatte den nationale medfinansiering, hvor det er op til 
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hvert enkelt medlemsland at beslutte hvorledes det nationale bidrag finansieres (af nationale, 
regionale eller lokale budgetter, via forældrebetaling etc.).

SKOLEFRUGT OG SKOLEMÆLK

I mere end 30 år er der ydet forskellige former for EU-støtte til uddeling af mælk til 
skolebørn. I skoleåret 2006/2007 blev der i 22 medlemsstater uddelt 305 000 tons skolemælk, 
som EU støttede med mere end 50 mio. EUR. Reglerne for skolemælk er blevet forenklet og 
produktsortimentet er blevet udvidet, så medlemsstaterne kan vælge at prioritere fedtfattige 
mejeriprodukter, og ordningen er dermed blevet ernæringsrigtig.

Der er ikke noget budgetmæssigt loft for uddeling af skolemælk, men blot et mængdeloft på 
0,25 liter mælk pr. elev pr. dag. Det betyder, at jo flere der deltager, desto mere støtte tildeles. 
Et tilsvarende system er ønskeligt for skolefrugtordningen, hvor der kunne fastsættes et 
mængdeloft på 1 portion frugt eller grønt pr. elev pr. dag.

Det er glædeligt at se, at Kommissionen har gjort brug af de mange erfaringer, der er høstet 
fra skolemælksordningen.

Afslutningsvis vil ordføreren anmode Kommissionen om at holde Europa-Parlamentet 
underrettet om listen af produkter, der på fællesskabsplan godkendes til at indgå i 
skolefrugtordningen.
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