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SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 

haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. merkt op dat voedselverspilling het gevolg is van een reeks factoren en een probleem 

vormt in alle schakels van de voedselvoorzieningsketens, met in elke schakel dezelfde 

verantwoordelijkheid om actie te ondernemen, of het nu om productie, verwerking, het in 

de handel brengen, het vervoer of de consumptie gaat; hamert er derhalve op dat de 

communicatie tussen alle actoren in de voedselvoorzieningsketen moet worden verbeterd, 

met name tussen leveranciers en distributeurs, teneinde vraag en aanbod op elkaar af te 

stemmen; 

2. roept alle betrokkenen in de voedselproductie-, toeleverings- en consumptieketens op 

de verschillende beste praktijken toe te passen en informatie over en ervaringen met 

effectieve maatregelen in de lidstaten van de EU uit te wisselen, teneinde in alle schakels 

van de voedselproductie-, toeleverings- en consumptieketens voedselverlies tegen te gaan 

en voedselverspilling te voorkomen, en verzoekt de Commissie om op feiten en beste 

praktijken gebaseerde richtsnoeren voor te stellen; 

3. benadrukt dat het levensonderhoud van landbouwers afhankelijk is van het onder billijke 

voorwaarden en voor lonende prijzen op de markt brengen van producten en dat 

productieverlies van een landbouwbedrijf, waaronder productieverlies ten gevolge van 

extreme of ongebruikelijke met het klimaat samenhangende gebeurtenissen, beschadiging 

tijdens een natuurramp of vernietiging vanwege lage prijzen of verloren markten, tot 

investeringsverlies en inkomstenderving voor landbouwers leidt; wijst er in dit kader op 

dat de prijsschommelingen op de landbouwmarkten een invloed hebben op de productie 

en de inkomsten van de landbouwers en tot voedselverspilling kunnen leiden, en dat het 

GLB instrumenten moet aanreiken om die prijsschommelingen te beperken; 

4. benadrukt dat de Commissie en de lidstaten in de eerste plaats overleg moeten voeren met 

alle belangrijke belanghebbenden – met inbegrip van de landbouwsector – en een 

effectbeoordeling moeten uitvoeren van eventuele voorstellen voor de invoering van 

maatregelen ter voorkoming van voedselverspilling in de Unie; 

5. benadrukt dat voedselverspilling op horizontale wijze moet worden geanalyseerd, 

aangezien dit fenomeen verschillende beleidsterreinen raakt, zoals landbouw, visserij, 

voedselveiligheid, het milieu, sociale zaken en belastingen; wijst daarom met nadruk op 

de behoefte om de verschillende beleidslijnen te harmoniseren en ervoor te zorgen dat, 

waar mogelijk, de vermindering van voedselverspilling een prioriteit van bestaand beleid 

wordt, en onderstreept dat de bestrijding van voedselverspilling normen op het gebied 

van voedselveiligheid, het milieu en dierenbescherming, met name diergezondheid en 

dierenwelzijn, onverlet moet laten; 

6. wijst op de bevindingen van het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer getiteld 

"De bestrijding van voedselverspilling: een kans voor de EU om de 

hulpbronnenefficiëntie van de voedselvoorzieningsketen te verbeteren", waarin wordt 

onderstreept dat het optreden van de Commissie inzake voedselverspilling tot dusverre 
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sporadisch en versnipperd was, en gewezen wordt op lacunes zoals de vertraagde 

invoering van de verplichting van de lidstaten om verslag uit te brengen over 

voedselverspilling en verschuiving van de uiterste datum voor vaststelling van een 

uitvoeringshandeling betreffende een gemeenschappelijke methode voor de berekening 

van de hoeveelheden voedsel; 

7. benadrukt dat de Commissie tot dusver geen onderzoek heeft verricht naar de impact 

van de verschillende hervormingen op de omvang van de landbouwproductie en het 

effect daarvan op voedselverspilling en verzoekt de Commissie daarom het thema 

voedselverspilling te integreren in de toekomstige beleidsontwikkeling en uitvoering 

van het GLB; 

8. roept de Commissie op in haar toekomstige beleid een strikt onderscheid te maken tussen 

voedselverspilling, die het gevolg is van consumptiepatronen en die met de juiste 

initiatieven en bewustwordingscampagnes tot een minimum kan worden teruggebracht, 

en voedselverlies, dat in de primaire productie door gebeurtenissen waarbij sprake is van 

overmacht zoals stormen, onvermijdelijk is; 

9. is ingenomen met de recente oprichting van het EU-platform inzake voedselverlies en 

-verspilling waardoor belanghebbenden informatie kunnen delen over de optimalisering 

van het gebruik van voormalige voedingsmiddelen en bijproducten van de voedselketen 

voor de productie van diervoeders, en het belang ervan voor de primaire productie; 

verzoekt de Commissie het Parlement een gedetailleerd overzicht te overleggen van 

lopende acties, beoogde doelstellingen, alsook een voortgangsverslag over de 

werkzaamheden betreffende de gemeenschappelijke EU-methodologie en voedseldonatie, 

en vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat de werkzaamheden van het EU-platform 

inzake voedselverlies en -verspilling in de 24 talen van de Europese Unie worden 

vertaald; 

10. vestigt de aandacht op de initiatieven die deel uitmaken van het actieplan voor de 

circulaire economie, waaronder maatregelen voor de oprichting van een platform voor 

financiële steun gericht op het aantrekken van investeringen en innovatieve methoden ter 

vermindering van voedselverlies, alsook op de tot de lidstaten gerichte richtsnoeren voor 

de omzetting van voedselafval in energie; 

11. benadrukt dat in de energiebehoeften moet worden voorzien door gebruik te maken van 

afval en bijproducten die geen toepassing vinden in andere verwerkingsprocessen 

hogerop in de afvalhiërarchie; 

12. verzoekt de Commissie de rol van overheidsbedrijven die diensten van algemeen belang 

leveren, bij het afvalbeheer en bij de bestrijding van voedselverspilling en de 

inspanningen van ondernemingen zoals kmo's die rechtstreeks bijdragen aan de circulaire 

economie, te erkennen; 

13. benadrukt dat voedselverspilling enorme gevolgen heeft voor het milieu, bijdraagt aan 

klimaatverandering en een verspilling vormt van schaarse hulpbronnen als grond, energie 

en water; 

14. wijst op het potentieel voor optimalisering van het gebruik van met name onvermijdbare 

verwerkingsresten en afvalmaterialen en bijproducten van de voedselketen, met name die 
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van dierlijke oorsprong, voor voederproductie en recycling van voedingsstoffen en 

productie van bodemverbeteraars, en het belang daarvan voor primaire productie; 

15. verzoekt de Commissie de juridische obstakels te analyseren die in de weg staan aan het 

gebruik van voormalige levensmiddelen voor voederproductie en om onderzoek op dit 

gebied te bevorderen, en benadrukt tegelijkertijd de noodzaak van verhoogde 

traceerbaarheid, naleving van normen inzake bioveiligheid en de toepassing van procedés 

voor afvalscheiding en -behandeling die elk risico voor de voedselveiligheid volledig 

uitsluiten; 

16. pleit ervoor om in de EU-wetgeving een omvattende voedselafvalhiërarchie vast te 

leggen waarbij de nadruk duidelijk op het voorkomen van afval aan de bron wordt 

gelegd; benadrukt dat in de afvalhiërarchie met betrekking tot levensmiddelen de hoogste 

prioriteit moet worden gegeven aan het voorkomen van voedselafval aan de bron; merkt 

op dat het gebruik voor menselijke consumptie op de tweede plaats komt en pas daarna 

gebruik als diervoeder, voor compostering en anaerobe afbraak aan de orde zijn, dat wil 

zeggen: 

a) preventie aan de bron; 

b) het veilig stellen van eetbaar voedsel, waarbij menselijke voeding de prioriteit krijgt 

boven diervoeding en het opnieuw bewerken in niet voor de voeding bestemde 

producten; 

c) organische recycling; 

d) energieterugwinning; 

e) verwijdering; 

17. wijst op het potentieel voor optimalisering van het gebruik van voormalige 

voedingsmiddelen en bijproducten van de voedselketen voor voederproductie en het 

belang daarvan voor primaire productie, maar benadrukt het gebruik van de 

afvalhiërarchie en de noodzaak van verhoogde traceerbaarheid; 

18. acht het belangrijk dat landbouwers zich in coöperaties of beroepsverenigingen verenigen 

teneinde voedselverlies te beperken door betere kennis van de markt, wat kan leiden tot 

efficiëntere productieprogramma's, schaalvoordelen en verbetering van hun vermogen om 

hun producten op de markt te brengen; 

19. beklemtoont het belang van samenwerking, bijvoorbeeld via producentenorganisaties of 

andere structuren zoals brancheorganisaties of coöperaties, om een verbeterde toegang te 

verkrijgen tot financiering van innovatie en investeringen in behandelingstechnologieën 

zoals compostering en anaerobe vergisting, waar mogelijk, of verdere verwerking van 

producten waarmee landbouwers in staat kunnen worden gesteld nieuwe producten te 

ontwikkelen, nieuwe markten aan te boren en klanten te verwerven; wijst er in dit kader 

op dat sectorale organisatie en gebruik van contracten resulteren in verbeterd 

productiebeheer en doeltreffender optreden tegen voedselverspilling; is van mening dat 

het met het oog op de naleving van het nabijheidsbeginsel van essentieel belang is dat dit 

op lokaal of regionaal niveau gebeurt; 
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20. wijst op de voordelen van samenwerking en digitalisering, die een betere toegang tot 

gegevens en vraagprognoses, en de ontwikkeling van programma's voor vroegtijdige 

productie voor landbouwers mogelijk maakt, zodat hun activiteiten beter met die van 

de andere sectoren van de voedselvoorzieningsketen kunnen worden gecoördineerd, 

het aanbod beter kan aansluiten op de vraag en verspilling tot een minimum kan 

worden beperkt; benadrukt, gezien de moeilijk te verwezenlijken vermindering van 

onvermijdbare voedselafval, dat doeltreffend gebruik van voedselafval, ook in de 

bio-economie, moet worden bevorderd; 

21. is van mening dat, om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, er 

etiketteringsvoorschriften moeten komen die toereikende informatie over de oorsprong 

van de ingrediënten en de productie- en verwerkingsmethoden opleggen, zodat 

consumenten bewuster aankopen en zo indirect ook de productiefactoren worden 

beïnvloed, wat een positieve impact zal hebben op het milieu, de economie en de 

samenleving; 

22. verzoekt de Commissie en de lidstaten extra stimulansen te bieden voor het voorkomen 

van voedselverspilling; 

23. verzoekt de Commissie en de lidstaten landbouwers en consumenten beter voor te lichten 

over een efficiënter beheer van energie, water en natuurlijke hulpbronnen in de hele 

voedselketen, met als doel de verspilling van hulpbronnen en voedsel aanzienlijk te 

verminderen, teneinde de productiekosten en de verspilling van voedingsstoffen te 

verminderen en de innovatie en duurzaamheid van landbouwsystemen te verhogen; 

24. is van mening dat meer onderzoek en informatie nodig is om voedselverspilling in de 

primaire productie te voorkomen en verspillende praktijken in de landbouwproductie en 

de voedselverwerking en -distributie te vervangen door milieuvriendelijke methoden; 

25. benadrukt dat landbouwers technisch en economisch in staat moeten worden gesteld hun 

producten zo hulpbronnenefficiënt mogelijk te gebruiken, teneinde voedselverspilling tot 

het absolute minimum te beperken; 

26. is van mening dat meer samenwerking tussen producenten en gebruik van 

producentenorganisaties nodig zijn om de toegang mogelijk te maken en te bevorderen 

tot de mogelijkheden van secundaire markten, andere markten en alternatief gebruik van 

voedseloverschotten die anders weer worden ondergeploegd of worden vernietigd, 

waarbij prioriteit wordt gegeven aan hergebruik voor menselijke consumptie, zoals 

verkoop op minder hoogwaardig niveau voor verwerkte levensmiddelen en verkoop 

op lokale markten; 

27. merkt op dat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen producten die nog kunnen 

worden gebruikt voor andere doeleinden dan als levensmiddel, zoals verwerking tot 

diervoeder, bemesting van de akkers, aanmaak van compost of energieproductie, en 

producten die als afval worden beschouwd, om het hergebruik ervan niet in gevaar te 

brengen; 

28. wijst op het risico van verontreiniging dat uitgaat van kunststof en metaal in voedselafval 

dat in compost en aarde wordt verwerkt en van daaruit in drinkwater en mariene 

ecosystemen terecht kan komen, en dringt erop aan deze wijze van verontreiniging zoveel 
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mogelijk aan banden te leggen; herinnert daarnaast aan het doel van de richtlijn inzake 

het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw om de verontreiniging van landbouwgrond 

zoveel mogelijk te beperken; maant derhalve tot voorzichtigheid wat betreft het 

vermengen van afvalstromen en dringt aan op passende waarborgen; 

29. benadrukt dat in het kader van het FUSIONS-project is vastgesteld dat er weinig 

meetgegevens zijn met betrekking tot voedselverlies bij primaire productieactiviteiten in 

bijvoorbeeld de landbouw, tuinbouw, aquacultuur of visserij en dat dit een belemmering 

kan vormen voor een nauwkeurige inschatting van de totale omvang van 

voedselverspilling in Europa; 

30. neemt kennis van de moeilijkheden om voedselverspilling en voedselverlies op het 

primaire productieniveau te becijferen als gevolg van de verscheidenheid van producten 

en processen en het gebrek aan een duidelijke definitie van voedselverspilling; roept de 

Commissie op de beste werkwijzen in verband met het verzamelen van gegevens over 

voedselverlies en voedselverspilling op landbouwbedrijven, vast te stellen en onder de 

lidstaten te verspreiden, zonder dat landbouwers met bijkomende administratieve lasten 

worden geconfronteerd; verzoekt de Commissie om spoedig een gemeenschappelijke 

terminologie en definitie van voedselverspilling vast te stellen, rekening houdend met het 

onderscheid tussen voedselverspilling en voedselverlies in de primaire productiesector; 

31. is van mening dat initiatieven van landbouwers en gemeenschappen, door markten voor 

producten te ontwikkelen die normaliter buiten de voedselketen worden gehouden, 

duurzame, economisch haalbare oplossingen kunnen opleveren en waarde kunnen 

toevoegen aan producten die anders vernietigd worden, en benadrukt het potentieel van 

door landbouwers en gemeenschappen geleide projecten van sociale innovatie zoals het 

beschikbaar stellen van overschotten aan sprokkelaars of het doneren aan 

voedselhulporganisaties, zoals voedselbanken; verzoekt de Commissie en de lidstaten 

deze praktijken te erkennen en ze te bevorderen in het kader van de tweede pijler van 

het GLB; 

32. beklemtoont dat er met het oog op minder voedselverspilling in de productiefase 

innovatieve technieken en technologieën moeten worden gebruikt om de oogstresultaten 

te optimaliseren en producten die niet aan de marktnormen voldoen, te verwerken; 

33. dringt erop aan opnieuw een doeltreffend beleid ter regulering van de landbouwmarkten 

in te voeren teneinde vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en zo 

voedselverspilling terug te dringen; 

34. merkt op dat sommige verspilling en verliezen op het niveau van landbouwbedrijven niet 

alleen te wijten zijn aan de productspecificaties die aan leveranciers worden opgelegd 

voor de levering van producten, maar ook aan andere praktijken zoals geannuleerde 

bestellingen vanwege wijzigingen in de consumentenvraag, overproductie doordat aan 

seizoensgebonden vraag moet worden voldaan, en verkoop van basislevensmiddelen 

tegen lokprijzen om het marktaandeel uit te breiden; benadrukt dat de kwaliteits- en de 

esthetische maatstaven voor de classificatie van landbouwproducten moeten worden 

herzien; 

35. is van mening dat meer onderzoek en informatie nodig is met betrekking tot op elk 

product afgestemde houdbaarheidsdata, evenals maatregelen om de consumptie van verse 
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en onverpakte producten te bevorderen en te verhogen, en langetermijnverpakkingen 

alsook de opslag ervan, te beperken; 

36. wijst erop dat de wijze van verdeling, bewaring en verpakking goed op de 

producteigenschappen en de behoeften van de consument moet zijn afgestemd om 

verspilling van die producten tegen te gaan; 

37. merkt op dat de marktnormen kunnen bijdragen aan voedselverspilling en verzoekt de 

Commissie onderzoek naar het verband tussen marktnormen en voedselverspilling te 

bevorderen; verzoekt de Commissie en de lidstaten samen te werken om invloed uit te 

oefenen op de officiële normen van de Economische Commissie van de Verenigde Naties 

voor Europa (UNECE), teneinde verspilling van hulpbronnen te voorkomen door de 

productie van voedselafval te vermijden; 

38. wijst erop dat oneerlijke handelspraktijken en dumpprijzen in de levensmiddelensector 

ertoe leiden dat levensmiddelen vaak onder hun eigenlijke waarde worden verkocht en 

daarom bijdragen aan meer verspilling, en dat een verbod op verkoop onder de kostprijs 

ook zeer bevorderlijk is voor de bewustwording onder consumenten van de werkelijke 

waarde van levensmiddelen; 

39. verzoekt de Commissie en de lidstaten om hun inspanningen zo spoedig mogelijk te 

coördineren en op basis van de aanbevelingen in de resolutie van het Parlement van 7 juni 

20161 een kader voor te stellen ter bestrijding van het probleem van oneerlijke 

handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen in heel Europa; meent dat de oplossing 

van dit probleem zal resulteren in een verbetering van de positie van de landbouwers, die 

de zwakste schakel in de keten vormen, en er door een beperking van de overproductie en 

van de vorming van overschotten toe kan bijdragen niet alleen prijzen te stabiliseren en 

landbouwers van billijke en lonende af-boerderijprijzen te voorzien, maar ook de 

voedselverspilling in de hele voedselketen en voedselverlies op agrarische 

familiebedrijven tegen te gaan; wijst erop dat een meer billijke vergoeding van de 

producenten de waarde van producten zou verhogen en zo tot minder voedselverspilling 

zou leiden in de laatste schakels van de toeleveringsketen; 

40. benadrukt het belang van educatieve en bewustmakingsinitiatieven en -maatregelen, met 

name gericht op de huishoudelijke sector, en verzoekt de Commissie en de lidstaten de 

uitwisseling van beste praktijken aan te moedigen en campagnes te bevorderen om het 

grote publiek beter bewust te maken van de waarde van levensmiddelen en 

landbouwproducten, van de oorzaken en gevolgen van voedselverspilling en van 

manieren om ze terug te dringen, en daarbij de beginselen van duurzaamheid en 

solidariteit te bevorderen; 

41. verzoekt de lidstaten lessen in voedingsvoorlichting op alle onderwijsniveaus aan te 

moedigen en wijst op de belangrijke rol die plaatselijke overheden en gemeentelijke 

bedrijven spelen, naast die van de detailhandel en de media, om burgers van informatie te 

voorzien en te helpen om voedselverspilling te voorkomen en terug te dringen; 

42. benadrukt de belangrijke rol van de schoolregelingen inzake groenten en fruit en melk bij 

het verhogen van het bewustzijn van de burgers en met name van de invoering van 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0247. 
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bindende begeleidende maatregelen, zoals de bevordering van bewust voedingsgedrag in 

het onderwijs, en beklemtoont dat deze maatregelen moeten zijn gericht op voorlichting 

over voedselverspilling en het voorkomen daarvan; 

43. verzoekt de Commissie en de lidstaten steun te blijven verlenen aan projecten en 

promotiegerichte onderwijscampagnes, die kinderen van jongs af aan leren om verse 

en gezonde, lokaal geproduceerde levensmiddelen te consumeren; 

44. spoort de lidstaten en de Commissie aan lokaal geproduceerde en biologische 

levensmiddelen te bevorderen en korte voedselvoorzieningsketens en directe verkoop op 

het landbouwbedrijf van agrarische producten te steunen; 

45. benadrukt dat lokale en regionale producten en regelingen op het gebied van door de 

gemeenschap gesteunde landbouw korte toeleveringsketens mogelijk maken, waardoor 

de kwaliteit van de producten wordt verhoogd en een aan het seizoen aangepaste vraag 

bevorderen, wat aanzienlijke sociale, ecologische en economische voordelen heeft; 

46. is van mening dat korte toeleveringsketens een essentiële rol kunnen spelen bij het 

terugdringen van voedselafval en oververpakking, de vermindering van het aantal 

"voedselkilometers", de verhoging van de voedselkwaliteit en de verbetering van de 

transparantie in de voedselketens en zodoende bijdragen tot de economische 

levensvatbaarheid van plattelandsgemeenschappen; 

47. is van mening dat het gebrek aan, of in sommige gevallen de volledige afwezigheid van, 

capaciteit in de distributiekanalen de belangrijkste hinderpaal in de EU vormt voor het 

verstrekken van nog eetbare voedseloverschotten aan hulpbehoevenden; wijst erop dat 

liefdadigheidsorganisaties en nationale of gemeentelijke overheidsinstellingen die 

maatschappelijk werk verrichten, niet over voldoende materiële of personele middelen 

beschikken voor het vervoer en de distributie van nog eetbare voedingsmiddelen die ter 

beschikking worden gesteld voor liefdadigheidsdoeleinden; merkt op dat dit vooral in de 

meest achtergestelde gebieden het geval is; 

48. is van mening dat de EU facilitering van voedseldonatie financieel ondersteunt, zoals het 

Europees voedselhulpprogramma ten behoeve van de allerarmsten (FEAD), dat onder 

meer de infrastructuur voor de opslag en het vervoer van voedselhulporganisaties helpt 

financieren; is van oordeel dat de lidstaten de mogelijkheden op dit gebied onvoldoende 

benutten; beveelt, in het licht van het bovenstaande, aan om bij de tenuitvoerlegging van 

het FEAD middelen te herschikken en deze toe te wijzen aan de levering van 

voedseloverschotten; merkt op dat door een herschikking van middelen in 

overeenstemming met een eerder door Europese liefdadigheidsorganisaties voorgesteld 

model, de waarde van de aan de meest behoeftigen uitgedeelde levensmiddelen met een 

factor 14 kan worden verhoogd ten opzichte van de huidige uitvoering van het FEAD-

programma; 

49. neemt nota van het feit dat de voedselindustrie reeds initiatieven heeft genomen om 

voedselverspilling te verminderen door een versterking van de samenwerking met 

voedselhulporganisaties, waaronder voedselbanken in heel Europa; 

50. verzoekt de lidstaten institutionele en financiële ondersteuning te overwegen aan "sociale 

winkels en supermarkten"; 
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51. roept op tot meer inzet bij alle belanghebbenden om ervoor te zorgen dat levensmiddelen 

die hun houdbaarheidsdatum hebben bereikt eerst aan liefdadigheidsinstellingen worden 

geschonken; merkt evenwel op dat er nog steeds obstakels voor donaties zijn, 

voornamelijk van juridische aard; verzoekt de Commissie de interpretatie van de 

wettelijke bepalingen die in de weg staan aan donaties te verduidelijken;  

52. benadrukt dat het gebruik van voorraden en voedingsmiddelen die anders zouden worden 

weggegooid, goed aanbodbeheer en een verstandig beheer van de voedselketen waarbij 

systematische en structurele overschotten worden vermeden, niet belet; 

53. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan, zonder het mkb en 

vrijwilligersorganisaties onnodig te belasten, waakzaam te zijn op het gebied van 

voedseldonaties en ervoor te zorgen dat voedsel niet wordt weggesluisd om op 

alternatieve markten te worden verkocht, waardoor de producten niet terechtkomen bij 

de mensen die ze nodig hebben, en de betrokkenen in het bedrijfsleven ontmoedigd 

worden om te doneren, gezien het risico op oneerlijke concurrentie; 

54. verzoekt de Commissie de regels voor de toepassing van de btw-richtlijn met betrekking 

tot voedselhulp te verduidelijken en een wijziging van de btw-richtlijn voor te stellen om 

uitdrukkelijk belastingvrijstellingen voor voedseldonaties mogelijk te maken; verzoekt de 

lidstaten de aanbevelingen van de Commissie op te volgen en een laag of bijna-nul btw-

tarief te hanteren als de donatie dicht bij de datum van minimale houdbaarheid 

plaatsvindt of als de levensmiddelen onverkoopbaar zijn; 

55. beklemtoont dat voedselverspilling op het niveau van de landbouwbedrijven ook het 

gevolg kan zijn van ons minder goed functionerend productieapparaat door de 

achteruitgang van de bodemkwaliteit, de biodiversiteit (minder bestuiving) en alle 

soorten natuurlijke rijkdommen, en dat met dit verschijnsel rekening moet worden 

gehouden bij de toekomstige ontwikkeling van de landbouw en het GLB; 

56. wijst op het belang dat landbouwers toegang hebben tot gewasbeschermingsmiddelen om 

ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de gewassen wordt gehandhaafd en oogsten niet 

verloren gaan als gevolg van slechte weersomstandigheden, plagen of ziekten; 

57. is van mening dat binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het landbouwbeleid 

van de lidstaten aandacht moet worden besteed aan landbeheer met het oog op het 

terugdringen van indirecte voedselverspilling door verspilling van de grond ten gevolge 

van gebrekkige stads- en infrastructuurontwikkeling of zelfs het gewoon opgeven van 

landbouwgronden, die niet meer worden gecultiveerd omdat het economisch belang ervan 

voor de landbouw te gering is geworden; 

58. wijst op het in het kader van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN 

vastgestelde doel om de voedselverspilling voor 2030 te verminderen; 

59. wijst op het belang van het begrip "watervoetafdruk" van levensmiddelen en diervoeder; 

60. herinnert eraan dat in Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de 

Raad water "dat opzettelijk tijdens de vervaardiging, de bereiding of de behandeling aan 

het levensmiddel wordt toegevoegd" ook als levensmiddel wordt beschouwd en dat het 

een belangrijke strategische hulpbron is voor de hele agrovoedingsindustrie; 
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61. wijst erop dat voedselverspilling, afhankelijk van de kwaliteit, het type en de hoeveelheid 

water die voor de productie van levensmiddelen is gebruikt, ook een grote verkwisting 

van water inhoudt; 

62. herinnert eraan dat het belangrijk is het waterbeheer in de landbouw te verbeteren, 

productiesystemen voor levensmiddelen die slim met water omspringen te ontwikkelen 

en de zekerheid en veiligheid van water en voedsel te verhogen in gebieden die door de 

klimaatverandering het meeste gevaar lopen; 

63. merkt op dat de hoeveelheid weggegooide gewassen zou kunnen worden verlaagd als de 

gewassen meer in de buurt van de consument worden verkocht, zoals op 

producentenmarkten of in landbouwwinkels met korte toeleveringsketens waar producten 

verkocht worden die lokaal geproduceerd zijn en een minimale verwerking hebben 

ondergaan; 

64. verzoekt de Commissie en de lidstaten een campagne te starten om EU-burgers meer 

bewust te maken van de ernstige economische, sociale en milieugevolgen van 

voedselverspilling; 

65. wijst erop dat de marketingstrategie van "twee voor de prijs van een" het risico verhoogt 

dat de consumenten meer kopen dan zij nodig hebben en zo het risico van 

voedselverspilling vergroot bij producten met een langere houdbaarheidsdatum; is 

opgetogen dat sommige detailhandelaars producten op hun datum van uiterste 

houdbaarheid goedkoper verkopen en is van mening dat dit de gangbare praktijk moet 

worden. 

 



 

PE595.767v02-00 12/13 AD\1120252NL.docx 

NL 

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING 
IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 21.3.2017    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

36 

1 

4 

Bij de eindstemming aanwezige leden John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José 

Bové, Daniel Buda, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, 

Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, 

Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan 

Jakovčić, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, 

Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, 

Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Maria 

Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam 

Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Paul Brannen, Angélique Delahaye, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, 

Anthea McIntyre, Massimo Paolucci, John Procter, Estefanía Torres 

Martínez, Vladimir Urutchev 

 



 

AD\1120252NL.docx 13/13 PE595.767v02-00 

 NL 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING 
IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

36 + 

ALDE Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde 

ECR Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson, John Procter 

ENF Philippe Loiseau, Laurenţiu Rebega 

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez 

NI Diane Dodds 

PPE Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther 
Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław 

Adam Siekierski 

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria 
Noichl, Massimo Paolucci, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi 

 

1 - 

EFDD John Stuart Agnew 

 

4 0 

EFDD Marco Zullo 

Verts/ALE José Bové, Maria Heubuch, Martin Häusling 

 

Verklaring van de gebruikte tekens: 

+ : voor 

- : tegen 

0 : onthouding 

 

 


