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*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
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(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
en van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van 
de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten 
("Integrale-GMO-verordening"), met het oog op het opzetten van een 
schoolfruitregeling
(COM(2008)0442 – C6-..../.... – 2008/0146(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0442),

– gelet op artikel 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C6-..../....),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en het advies 
van de Begrotingscommissie (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag 
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

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 

(2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is 
vastgesteld moet het GLB de markten 
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stabiliseren, de voorziening veilig stellen 
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.

stabiliseren, de voorziening veilig stellen 
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, 
hetgeen een duidelijk positief effect op de 
volksgezondheid zal hebben. 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. da

Motivering

De positieve invloed van de schoolfruitregeling met betrekking tot een gezonde voeding en de 
volksgezondheid moet worden onderstreept.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In artikel 152, lid 1, van het Verdrag 
wordt bovendien geëist dat bij de bepaling 
en de uitvoering van elk beleid van de 
Gemeenschap “een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
wordt verzekerd”. De aperte 
gezondheidsbaten van de 
schoolfruitregeling zijn aspecten die in de 

(3) In artikel 152, lid 1, van het Verdrag 
wordt bovendien geëist dat bij de bepaling 
en de uitvoering van elk beleid van de 
Gemeenschap “een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
wordt verzekerd”. De aperte 
gezondheidsbaten van de 
schoolfruitregeling zijn aspecten die in de 
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uitvoering van het GLB kunnen worden 
geïntegreerd.

uitvoering van het EU-beleid in het 
algemeen en van het GLB in het bijzonder 
kunnen worden geïntegreerd.

Or. da

Motivering

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet een voorbeeldfunctie vervullen, waar het gaat 
om het verzekeren van een hoog niveau van gezondheidsbescherming in de marktordeningen.

Amendement 3

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, mogen de 
reeds bestaande nationale 
schoolfruitregelingen of andere regelingen 
voor de verstrekking van, onder meer, fruit 
op scholen, en de daarin geïnvesteerde 
middelen, niet door de communautaire 
regeling worden vervangen. De financiële 
middelen van de Gemeenschap blijven 
voorbehouden aan nieuwe regelingen of 
de uitbreiding van bestaande regelingen.

Or. da
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Motivering

Het mag niet mogelijk zijn al bestaande fruitregelingen in de lidstaten te vervangen door de 
communautaire regeling, die alleen gebruikt mag worden voor nieuwe regelingen of de 
uitbreiding van bestaande regelingen.

Amendement 4

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 niet benutten, 
kunnen deze naar andere lidstaten 
worden overgeheveld en daar besteed.

Or. da

Motivering

Hoe meer kinderen aan de regeling deelnemen, hoe groter de gezondheidsbaten. Er moet 
daarom meer steun worden verleend als er meer kinderen deelnemen, zoals bij de 
schoolmelkregeling. De niet bestede middelen in lidstaten die niet willen meedoen, moeten in 
andere lidstaten kunnen worden besteed.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1234/2007
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 
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, 
communicatie, toezicht en evaluatie.

Or. da

Motivering

De lidstaten moeten zelf kunnen bepalen welke producten wel en welke niet in de 
schoolfruitregeling worden opgenomen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1234/2007
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 

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 
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die noodzakelijk zijn voor de 
doeltreffendheid van de regeling.

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.

Or. da

Motivering

Het is aan de lidstaten om te bepalen hoe de nationale cofinancieringsbijdrage wordt 
gefinancierd.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1234/2007
Subsectie II bis – artikel 103 octies bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde communautaire 
steun mag niet

3. De in lid 1 bedoelde communautaire 
steun mag niet

a) meer bedragen dan 90 miljoen euro per 
schooljaar;

a) meer bedragen dan 360 miljoen euro per 
schooljaar;

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 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,

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 mag niet

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 
bestaande nationale schoolfruitregelingen 
of andere regelingen voor de verstrekking 
van, onder meer, fruit op scholen

Met de convergentiedoelstelling wordt 
bedoeld de doelstelling van het optreden 
ten behoeve van de minst ontwikkelde 

Met de convergentiedoelstelling wordt 
bedoeld de doelstelling van het optreden 
ten behoeve van de minst ontwikkelde 
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lidstaten en gebieden overeenkomstig de 
communautaire wetgeving inzake het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds 
en het Cohesiefonds voor het tijdvak 1 
januari 2007 tot en met 31 december 2013.

lidstaten en gebieden overeenkomstig de 
communautaire wetgeving inzake het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds 
en het Cohesiefonds voor het tijdvak 1 
januari 2007 tot en met 31 december 2013.

Or. da

Motivering

Om de instelling van substantiële schoolfruitregelingen te bereiken en de gewenste resultaten 
op voedingsgebied te realiseren, moeten de communautaire middelen worden verhoogd.
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TOELICHTING

INLEIDING

Er wordt in de EU, gelet op de WHO-aanbeveling van minimaal 400 gram per dag, veel te 
weinig groente en fruit gegeten en bovendien loopt de consumptie terug. Tegelijkertijd is er 
sprake van een obesitasepidemie onder kinderen: in de EU wordt het aantal kinderen met 
overgewicht geschat op 22 miljoen, van wie er 5,1 miljoen als ernstig overgewichtig worden 
beschouwd. 

Een grote opname van fruit en groenten leidt tot een geringere kans op een hele reeks 
aandoeningen en voorkomt overgewicht en ernstig overgewicht. De eetgewoontes worden in 
de jeugd bepaald en alles wijst erop dat kinderen die veel groenten en fruit leren eten, dat ook 
als volwassenen blijven doen.

De marktordening voor groenten en fruit is in 2007 fundamenteel hervormd, meer 
marktgericht gemaakt en daardoor op één lijn gebracht met de rest van het gemoderniseerde 
gemeenschappelijke Europese landbouwbeleid. De verantwoordelijkheid voor het voorkomen 
en beheersen van crisissituaties ligt bij de producentenorganisaties, de export- en 
verwerkingssteun is komen te vervallen en groenten en fruit zijn nu volledig geïntegreerd in 
het bedrijfstoeslagstelsel. Met andere woorden: de vraag bepaalt het aanbod. Bij de 
hervorming van de marktordening voor groenten en fruit is eenstemmig besloten de dalende 
consumptie van groenten en fruit om te buigen. Een grotere vraag zal allereerst de gezondheid 
van de burgers ten goede komen, maar ook positief zijn voor de Europese groente- en 
fruitproducenten.

Het gezondheidsaspect is de belangrijkste reden om in de EU een schoolfruitregeling in het 
leven te roepen. 

BEGROTING

Overgewicht leidt tot een verhoogde kans op aandoeningen van hart en bloedvaten, diabetes, 
hoge bloeddruk en bepaalde vormen van kanker. Deze aandoeningen behoren tot de grootste 
bedreigingen van de volksgezondheid in de EU en de behandelkosten drukken zwaar op de 
gezondheidsbegroting van de lidstaten. De Commissie verwijst in haar effectbeoordeling naar 
twee van de veel te weinige onderzoeken waarin het verband wordt belicht tussen 
gezondheidsuitgaven en een te geringe groente- en fruitconsumptie. In dit licht bezien, 
moeten de uitgaven voor een schoolfruitregeling worden beschouwd als een parallelle 
bezuiniging op de zorgbegrotingen van de lidstaten met een positief effect allereerst op de 
volksgezondheid, maar ook op de Europese economie. Tot er een dagelijkse opname van 600 
gram wordt bereikt, wat veel deskundigen adviseren voor personen van 11 jaar en ouder, moet 
het devies luiden: hoe meer groente en fruit, des te meer besparing. Voorkomen is goedkoper 
dan behandelen.

De Commissie stelt voor 90 miljoen euro op de Gemeenschapsbegroting te reserveren. Dit 
komt overeen met één keer per week één stuk fruit, 30 weken per jaar, voor kinderen van 6 tot 
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10 jaar. De lidstaten kunnen de regeling aanvullen of uitbreiden, maar de steun kan niet 
worden gebruikt voor bestaande, permanente regelingen. 

Om alle positieve effecten van de invoering van een schoolfruitregeling te kunnen realiseren, 
moet er veel meer geld beschikbaar worden gesteld. Een stuk fruit per week is niet voldoende 
om een eetpatroon te veranderen of de volksgezondheid te beïnvloeden. Een 
schoolfruitregeling moet voorzien in een portie fruit per leerling per dag en mag zich niet 
alleen richten op schoolgaande kinderen van 6 tot 10 jaar, zoals de Commissie voorstelt.

Om ruimte te bieden voor de vele uiteenlopende tradities en regelingen die al in de EU 
bestaan, moet een schoolfruitregeling flexibel genoeg zijn om te kunnen worden aangepast 
aan de lokale, regionale en nationale omstandigheden. Deze flexibiliteit moet ook gelden voor 
de nationale cofinanciering, waarbij het aan elke afzonderlijke lidstaat moet worden 
overgelaten om te bepalen hoe de nationale bijdrage wordt gefinancierd (uit de nationale, 
regionale of lokale begroting, via een ouderbijdrage enz.).

SCHOOLFRUIT EN SCHOOLMELK

Al meer dan 30 jaar wordt er in een of andere vorm EU-steun verleend voor de verstrekking 
van melk aan schoolkinderen. Tijdens het schooljaar 2006/2007 is er in 22 lidstaten 305.000 
ton schoolmelk verstrekt, waarvoor de EU meer dan 50 miljoen euro subsidie heeft 
toegekend. De regels voor schoolmelk zijn vereenvoudigd en het assortiment is uitgebreid, 
zodat de lidstaten prioriteit kunnen toekennen aan vetarme zuivelproducten en met de regeling 
een gezonde voeding kunnen bevorderen.

Er bestaat geen budgettair plafond voor de verstrekking van schoolmelk, alleen een 
kwantitatieve beperking van 0,25 liter melk per leerling per dag. Dit houdt in dat hoe meer er 
deelnemen, hoe meer steun er wordt uitbetaald. Voor de schoolfruitregeling is een soortgelijk 
systeem wenselijk, waarbij het maximum zou kunnen worden bepaald op een portie groente 
of fruit per leerling per dag.

Het is verheugend om te zien dat de Commissie gebruik heeft gemaakt van de vele ervaringen 
die met de schoolmelk zijn opgedaan.

Tot slot wil de rapporteur de Commissie verzoeken het Europees Parlement op de hoogte te 
houden van de lijst met producten die op communautair niveau worden goedgekeurd met het 
oog op de schoolfruitregeling.
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