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Amendement 1
Renate Sommer

Ontwerpadvies
Visum 1

Ontwerpadvies Amendement

– overwegende dat in geheel Europa het 
voedselverlies bij de productie, de oogst en 
de verwerking en de voedselverspilling bij 
de kleinhandel en het verbruik 280 kg per 
jaar per persoon1 bedragen, waarvan een 
groot deel uiteindelijk terechtkomt op 
stortplaatsen of in 
verbrandingsinstallaties, waarbij tijdens 
het rottings- en verbrandingsproces een 
grote hoeveelheid broeikasgassen 
(methaan) vrijkomt;

– overwegende dat in de EU het 
voedselverlies bij de productie, de oogst en 
de verwerking en de voedselverspilling bij 
de kleinhandel en het verbruik 179 kg per 
jaar per persoon1 bedragen;

Or. de

Amendement 2
Renate Sommer

Ontwerpadvies
Visum 1 – voetnoot 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Global Food Losses and Food Waste, 
FAO, Rome 2011, blz. 5, figuur 2.

1. Preparatory Study on Food Waste 
across the EU 27, Europese Commissie, 
Parijs 2010, blz. 11.

Or. de

Amendement 3
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ontwerpadvies
Visum 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

- overwegende dat 60% van het 
voedselafval van Europese huishoudens 
kan worden vermeden, en dat 20% van 
het voedsel wordt weggegooid als gevolg 
van verwarring over de datums op de 
etiketten van de producten2;
__________________
2 "Environment for Europeans" 
magazine, gepubliceerd door het 
directoraat-generaal Milieu van de 
Europese Commissie, Luxemburg 2011, 
blz. 8.

Or. ro

Amendement 4
Csaba Sándor Tabajdi

Ontwerpadvies
Visum 2

Ontwerpadvies Amendement

– overwegende dat er in Europa en Noord-
Amerika vooral sprake is van 
voedselverspilling bij de kleinhandel en het 
verbruik, in tegenstelling tot de 
ontwikkelingslanden waar de productie, de 
oogst, de verwerking en het transport de 
meeste problemen opleveren;

– overwegende dat de afgelopen decennia, 
toen de voedselproductie overvloedig was, 
de bestrijding van voedselverspilling in 
Europa en Noord-Amerika geen 
beleidsprioriteit was, wat heeft geleid tot 
een algemene toename van de 
voedselverspilling in de gehele 
voedselvoorzieningsketen; overwegende 
dat er in Europa en Noord-Amerika vooral 
sprake is van voedselverspilling bij de 
kleinhandel en het verbruik, in 
tegenstelling tot de ontwikkelingslanden 
waar de productie, de oogst, de verwerking 
en het transport de meeste problemen 
opleveren;

Or. en
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Amendement 5
Renate Sommer

Ontwerpadvies
Visum 2

Ontwerpadvies Amendement

– overwegende dat er in Europa en Noord-
Amerika vooral sprake is van 
voedselverspilling bij de kleinhandel en het 
verbruik, in tegenstelling tot de 
ontwikkelingslanden waar de productie, de 
oogst, de verwerking en het transport de 
meeste problemen opleveren;

– overwegende dat er in Europa en Noord-
Amerika vooral sprake is van 
voedselverspilling bij de kleinhandel en het 
verbruik, in tegenstelling tot de 
ontwikkelingslanden waar verliezen bij de 
productie, de oogst, de verwerking en het 
transport de meeste problemen opleveren;

Or. de

Amendement 6
Kartika Tamara Liotard
namens de GUE/NGL-Fractie
Anna Rosbach
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- overwegende dat, waar een positieve 
ingesteldheid van de consumenten om 
minder voedsel te verspillen een 
ingrijpende mentaliteitswijziging vergt, er 
in de voedselketen van de EU reeds 
verbeteringen kunnen worden 
aangebracht in het beheer van de opslag, 
het vervoer en de distributie;

Or. en

Amendement 7
Renate Sommer
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Ontwerpadvies
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- overwegende dat voedselverspilling niet 
alleen economische kosten veroorzaakt, 
maar ook uit ethisch en ecologisch 
oogpunt onaanvaardbaar is;

Or. de

Amendement 8
Jill Evans, Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- overwegende dat voedselproductie 
gepaard gaat met een grote CO2-uitstoot 
en het gebruik van veel hulpbronnen (met 
inbegrip van grond en water);

Or. en

Amendement 9
Elisabetta Gardini

Ontwerpadvies
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- overwegende dat de verliezen na de oogst 
in Europa alleen jaarlijks op 
EUR 4 miljard worden geraamd;

Or. it
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Amendement 10
Csaba Sándor Tabajdi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ervan overtuigd dat preventie van 
voedselverlies de allereerste prioriteit van 
een EU-bioafvalbeleid moet zijn, zowel uit 
ethisch als uit ecologisch standpunt;

1. is ervan overtuigd dat preventie van 
voedselverlies de allereerste prioriteit van 
een EU-bioafvalbeleid moet zijn, zowel uit 
ethisch als uit ecologisch standpunt; merkt 
op dat er geen geharmoniseerde definitie 
van voedselverspilling bestaat, wat leidt 
tot ernstige discrepanties in de 
verzameling van statistische gegevens en 
een doeltreffend optreden op Europees en 
nationaal niveau bemoeilijkt;

Or. en

Amendement 11
Christa Klaß, Renate Sommer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ervan overtuigd dat preventie van 
voedselverlies de allereerste prioriteit van 
een EU-bioafvalbeleid moet zijn, zowel uit 
ethisch als uit ecologisch standpunt;

1. is ervan overtuigd dat het voorkomen
van voedselverlies de allereerste prioriteit 
moet zijn omdat voedsel een kostbaar en 
schaars goed is en vele miljoenen mensen 
honger lijden;

Or. de

Amendement 12
Kartika Tamara Liotard
namens de GUE/NGL-Fractie
Anna Rosbach
namens de ECR-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ervan overtuigd dat preventie van 
voedselverlies de allereerste prioriteit van 
een EU-bioafvalbeleid moet zijn, zowel uit 
ethisch als uit ecologisch standpunt;

1. is ervan overtuigd dat preventie van 
voedselverlies de allereerste prioriteit van 
een EU-beleid inzake bestrijding van 
voedselafval en inzake bioafval moet zijn, 
zowel uit ethisch en sociaal als uit 
ecologisch standpunt;

Or. en

Amendement 13
Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ervan overtuigd dat preventie van 
voedselverlies de allereerste prioriteit van 
een EU-bioafvalbeleid moet zijn, zowel uit 
ethisch als uit ecologisch standpunt;

1. is ervan overtuigd dat preventie van 
voedselverlies de allereerste prioriteit van 
een EU-bioafvalbeleid moet zijn, zowel uit 
ethisch en economisch als uit ecologisch 
standpunt;

Or. en

Amendement 14
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ervan overtuigd dat preventie van 
voedselverlies de allereerste prioriteit van 
een EU-bioafvalbeleid moet zijn, zowel uit 
ethisch als uit ecologisch standpunt;

1. is ervan overtuigd dat preventie van 
voedselverlies uit ethisch, economisch en 
ecologisch standpunt de allereerste 
prioriteit van een EU-bioafvalbeleid moet 
zijn; dringt aan op maatregelen ter 
vermindering van het afval van 
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voedingsproducten in de voedselindustrie, 
de handel, openbare restaurants, 
zorginstellingen, scholen en andere 
instellingen, aangezien veel soorten 
bioafval het gevolg zijn van consumptie 
van voedsel in collectieve instellingen;

Or. lt

Amendement 15
Christa Klaß, Renate Sommer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt vast dat het EU-bioafvalbeleid 
moet worden herzien en aangepast, zowel 
uit ethisch als uit ecologisch oogpunt;

Or. de

Amendement 16
Kartika Tamara Liotard
namens de GUE/NGL-Fractie
Anna Rosbach
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat het voorkomen 
van voedselverspilling efficiënter is dan 
het composteren, verbranden of storten 
van voedselafval omdat er minder 
broeikasgassen worden uitgestoten en 
minder water wordt verspild;

Or. en
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Amendement 17
Jill Evans, Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. erkent dat minder voedselafval 
aanzienlijke voordelen voor het milieu 
heeft, niet alleen omdat de negatieve 
gevolgen van afvalverwerking worden 
voorkomen, maar ook omdat dit gepaard 
gaat met minder uitstoot en minder 
energie-, water- en grondgebruik tijdens 
het productieproces en omdat de negatieve 
gevolgen van eventuele niet-duurzame 
landbouwproductiepraktijken worden 
voorkomen, zoals waterverontreiniging en 
biodiversiteitsverlies;

Or. en

Amendement 18
Marit Paulsen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is bezorgd over het feit dat de 
milieukosten voor de productie, 
bijvoorbeeld de hoeveelheid zoetwater die 
nodig is om een hamburger te maken, niet 
naar behoren verrekend zijn in de 
consumptieprijzen;

Or. en

Amendement 19
Anna Rosbach, Kartika Tamara Liotard
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat (voedsel)afval als een 
hulpbron moet worden beschouwd, en dat, 
als het op geen enkele wijze als voeder 
kan worden gebruikt, de mogelijkheden 
om afval in biogasinstallaties te gebruiken 
moeten worden verbeterd en de productie 
van biogas verder moet worden gesteund;

Or. en

Amendement 20
Jill Evans, Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verzoekt de Commissie in de context 
van de kaderrichtlijn voor afval duidelijke 
doelstellingen ter vermindering van 
voedselafval voor te stellen; verzoekt de 
Commissie bijzondere aandacht te 
besteden aan voedselafval bij de 
beoordeling overeenkomstig de 
kaderrichtlijn voor afval van de 
programma's, doelstellingen en 
indicatoren van de lidstaten ter 
voorkoming van afval; dringt erop aan 
dat de gevolgen voor de productie van 
voedselafval deel uitmaken van de 
impactbeoordeling van elk 
voedselgerelateerd wetgevingsvoorstel;

Or. en

Amendement 21
Jill Evans, Bart Staes
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. verzoekt de lidstaten in hun 
afvalpreventieprogramma's bijzondere 
aandacht te besteden aan voedselafval en 
wetgeving te maken die voedselafval in de 
gehele productieketen voorkomt, ook op 
het niveau van de klein- en groothandel; 
wijst erop dat dit behelst dat ook 
doelstellingen voor de voorkoming, 
scheiding en herverdeling van afval 
worden vastgesteld;

Or. en

Amendement 22
Jill Evans, Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. moedigt bedrijven in de 
ziekenhuissector, publieke entiteiten zoals 
scholen en ziekenhuizen, en klein- en 
groothandelaars aan om samen met 
lokale liefdadigheidsorganisaties 
herverdelingsprogramma's uit te werken 
zodat ongebruikt maar nog eetbaar 
voedsel aan hulpbehoevenden wordt 
geschonken; benadrukt dat dit niet mag 
leiden tot minder steunverlening van de 
overheid aan de armen;

Or. en
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Amendement 23
Renate Sommer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zich ervan bewust dat voedselverlies 
en voedselverspilling in zekere mate niet te 
vermijden fenomenen zijn, waarmee, als ze 
zich voordoen, optimaal moet worden 
omgesprongen en die inspanningen 
vergen, niet alleen in technologie maar 
ook wat ons gedrag betreft, om de minst 
gewenste opties, met name storten en 
verbranden, te voorkomen;

2. is zich ervan bewust dat voedselverlies 
en voedselverspilling in zekere mate niet te 
vermijden fenomenen zijn en slechts in 
beperkte mate door regel- en wetgeving 
kunnen worden voorkomen; benadrukt 
bijgevolg dat de situatie hoofdzakelijk 
moet worden aangepakt via uitwisseling 
van goede praktijken, betere
voedselverwerkingsroutines en een 
gedragswijziging bij bedrijven en 
individuen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bijgevolg passende voorlichtings-
en opvoedingscampagnes te organiseren;

Or. de

Amendement 24
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zich ervan bewust dat voedselverlies 
en voedselverspilling in zekere mate niet te 
vermijden fenomenen zijn, waarmee, als ze 
zich voordoen, optimaal moet worden 
omgesprongen en die inspanningen vergen, 
niet alleen in technologie maar ook wat ons 
gedrag betreft, om de minst gewenste 
opties, met name storten en verbranden, te 
voorkomen;

2. is zich ervan bewust dat voedselverlies 
en voedselafval in zekere mate niet te 
vermijden fenomenen zijn, waarmee, als ze 
zich voordoen, optimaal moet worden 
omgesprongen en die inspanningen vergen, 
niet alleen in technologie maar ook wat ons 
gedrag betreft, om de minst gewenste 
opties, met name storten en verbranden, te 
voorkomen; benadrukt dat er behoefte is 
aan meer biorecyclage-installaties en aan 
meer inzameling door de huishoudens van 
onvermijdelijk voedselafval zoals 
ongewenste componenten van 
levensmiddelen; steunt maatregelen zoals 
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thuiscompostering en biorecyclage in de 
landbouw;

Or. en

Amendement 25
Jill Evans, Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zich ervan bewust dat voedselverlies 
en voedselverspilling in zekere mate niet 
te vermijden fenomenen zijn, waarmee, 
als ze zich voordoen, optimaal moet 
worden omgesprongen en die 
inspanningen vergen, niet alleen in 
technologie maar ook wat ons gedrag 
betreft, om de minst gewenste opties, met 
name storten en verbranden, te 
voorkomen;

2. dringt aan op een strikte toepassing van 
de afvalhiërarchie die is vastgesteld in de 
kaderrichtlijn voor afval; is daarom van 
mening dat voedselafval dat ondanks alle 
preventie-inspanningen ontstaat, moet 
worden gecomposteerd of in 
biogasinstallaties gebruikt in plaats van te 
worden verbrand of gestort;

Or. en

Amendement 26
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zich ervan bewust dat voedselverlies 
en voedselverspilling in zekere mate niet te 
vermijden fenomenen zijn, waarmee, als ze 
zich voordoen, optimaal moet worden 
omgesprongen en die inspanningen vergen, 
niet alleen in technologie maar ook wat ons 
gedrag betreft, om de minst gewenste
opties, met name storten en verbranden, te 
voorkomen;

2. is zich ervan bewust dat voedselverlies 
en voedselafval in zekere mate niet te 
vermijden fenomenen zijn, waarmee, als ze 
zich voordoen, optimaal moet worden 
omgesprongen en die inspanningen vergen, 
niet alleen in technologie maar ook wat ons 
gedrag betreft, om de minst wenselijke
opties, met name storten en verbranden, te 
voorkomen; is van mening dat met het oog 
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op de bescherming van de 
volksgezondheid het voorzorgsbeginsel op 
de allereerste plaats moet komen bij de 
verwerking en het gebruik van bioafval, 
met name gezien zijn mogelijke indirecte 
terugkeer in voedsel/de voedselketen en 
zijn gebruik in ingevoerde 
voedingsmiddelen en diervoeders;

Or. lt

Amendement 27
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zich ervan bewust dat voedselverlies 
en voedselverspilling in zekere mate niet te 
vermijden fenomenen zijn, waarmee, als ze 
zich voordoen, optimaal moet worden 
omgesprongen en die inspanningen 
vergen, niet alleen in technologie maar ook
wat ons gedrag betreft, om de minst
gewenste opties, met name storten en 
verbranden, te voorkomen;

2. is zich ervan bewust dat voedselverlies 
en voedselafval in zekere mate niet te 
vermijden fenomenen zijn, waarmee, als ze 
zich voordoen, optimaal moet worden 
omgesprongen en die niet alleen
investeringen in technologie vergen maar 
ook wijzigingen in ons gedrag, om de 
minst wenselijke opties, met name storten 
en verbranden, te voorkomen;

Or. en

Amendement 28
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is zich ervan bewust dat voedselverlies 
en voedselverspilling in zekere mate niet te 
vermijden fenomenen zijn, waarmee, als ze 
zich voordoen, optimaal moet worden 
omgesprongen en die inspanningen 

2. is zich ervan bewust dat voedselverlies 
en voedselafval in zekere mate niet te 
vermijden fenomenen zijn, waarmee, als ze 
zich voordoen, optimaal moet worden 
omgesprongen en die niet alleen
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vergen, niet alleen in technologie maar ook
wat ons gedrag betreft, om de minst
gewenste opties, met name storten en 
verbranden, te voorkomen;

investeringen in technologie vergen maar 
ook wijzigingen in ons gedrag, om de 
minst wenselijke opties, met name storten 
en verbranden, te voorkomen;

Or. en

Amendement 29
Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat voedsel een 
hulpbron is en dat er bij de verwerking 
van voedselafval een hiërarchie moet 
bestaan, dit wil zeggen een 
watervalsysteem dat begint bij preventie, 
en vervolgens hergebruik, recyclage en 
als laatste toevlucht verbranding of 
storten;

Or. en

Amendement 30
Anna Rosbach, Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de verpakking 
geoptimaliseerd en gereduceerd moet 
worden, en dat onderzoek en innovatie op 
het gebied van intelligente verpakking 
moeten worden bevorderd om goede 
oplossingen te zoeken voor het huidige 
feitelijke gebruik voor afzonderlijke 
producten;

Or. en
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Amendement 31
Elisabetta Gardini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is ervan overtuigd dat de 
consumenten moeten worden gewezen op 
een milieubewustzijn in termen van 
beoordeling en behoud van ecologische 
hulpbronnen zodat ze beseffen dat elke 
consumptie ook gevolgen heeft voor het 
milieu;

Or. it

Amendement 32
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de uitstoot van 
broeikasgassen in verband met de 
productie, de verpakking en het transport 
van voedsel dat wordt weggeworpen, 
zinloze bijkomende uitstoot is; wijst erop 
dat het verbeteren van de efficiëntie van 
de voedselvoorzieningsketen om 
voedselafval te voorkomen en eetbaar 
voedselafval te verwijderen, een cruciale 
maatregel is om de gevolgen van de 
klimaatverandering op te vangen;

Or. en

Amendement 33
Åsa Westlund
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken welk gedeelte van de totale 
voedselverspilling reeds bij de oogst 
plaatsvindt; is van mening dat, indien dit 
gedeelte aanzienlijk is, de Commissie een 
aanpak en maatregelen moet voorstellen 
waardoor de boeren dit gemakkelijker 
kunnen voorkomen;

Or. sv

Amendement 34
Anna Rosbach, Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is van mening dat verkoop in bulk 
en in aangepaste porties in supermarkten 
moet worden aangemoedigd om te 
beperken dat klanten overtollig voedsel 
kopen;

Or. en

Amendement 35
Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. benadrukt dat duidelijk 
aangegeven "te verkopen tot" en "te 
gebruiken tot" data op 
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voedselverpakkingen moeten worden 
ingevoerd om de consumenten vóór en na 
de aankoop te informeren over de 
houdbaarheid van een product;

Or. en

Amendement 36
Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. dringt aan op onderzoek 
naar het feit of eerdere regelgeving 
onnodige bepalingen invoert die 
supermarkten en voedingszaken dwingen 
voedsel weg te gooien dat nog perfect 
bruikbaar is;

Or. en

Amendement 37
Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. is van mening dat, waar 
mogelijk, de regelgeving moet worden 
aangepast om het voor voedselbanken, 
liefdadigheidsorganisaties, 
overheidsinstellingen, enz. gemakkelijker 
te maken overgebleven voedsel in te 
zamelen en te herverdelen aan 
hulpbehoevenden, zonder evenwel de 
voedselveiligheid in het gedrang te 
brengen;

Or. en
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Amendement 38
Renate Sommer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is zich ervan bewust dat er in Europa, 
waar het grootste voedselverlies 
plaatsvindt bij de kleinhandel en het 
verbruik, vrij weinig ruimte is voor wet-
en regelgeving om de situatie te 
verbeteren, en dat het grootste voordeel 
moet komen van een uitwisseling van 
goede praktijken, betere 
voedselverwerkingsroutines en een 
gedragswijziging bij bedrijven en 
individuen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bijgevolg hun steun te verlenen 
aan campagnes die deze doelstellingen 
nastreven;

Schrappen

Or. de

Amendement 39
Csaba Sándor Tabajdi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is zich ervan bewust dat er in Europa, 
waar het grootste voedselverlies 
plaatsvindt bij de kleinhandel en het 
verbruik, vrij weinig ruimte is voor wet- en 
regelgeving om de situatie te verbeteren, 
en dat het grootste voordeel moet komen 
van een uitwisseling van goede praktijken, 
betere voedselverwerkingsroutines en een 
gedragswijziging bij bedrijven en 
individuen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bijgevolg hun steun te verlenen 

3. is zich ervan bewust dat er in Europa, 
waar het grootste voedselverlies 
plaatsvindt bij de kleinhandel en het 
verbruik, enkel gecoördineerde
maatregelen tussen de Europese en de 
nationale regelgevers, het bedrijfsleven en
consumentenorganisaties tot concrete 
resultaten kunnen leiden, en dat het 
grootste voordeel moet komen van een 
uitwisseling van goede praktijken, betere 
voedselverwerkingsroutines, betere 
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aan campagnes die deze doelstellingen 
nastreven;

verpakkingseisen (bijv. hersluitbare 
verpakkingen), meer samenhang in de 
etikettering voor voedselopslag, en een 
gedragswijziging bij bedrijven en 
individuen;

Or. en

Amendement 40
Jill Evans, Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is zich ervan bewust dat er in Europa, 
waar het grootste voedselverlies 
plaatsvindt bij de kleinhandel en het 
verbruik, vrij weinig ruimte is voor wet- en 
regelgeving om de situatie te verbeteren, 
en dat het grootste voordeel moet komen 
van een uitwisseling van goede praktijken, 
betere voedselverwerkingsroutines en een 
gedragswijziging bij bedrijven en 
individuen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bijgevolg hun steun te verlenen 
aan campagnes die deze doelstellingen 
nastreven;

3. is zich ervan bewust dat in Europa, waar 
het grootste voedselverlies plaatsvindt bij 
de kleinhandel en het verbruik, het grootste 
voordeel moet komen van een uitwisseling 
van goede praktijken, betere 
voedselverwerkingsroutines en een 
gedragswijziging bij bedrijven en 
individuen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bijgevolg hun steun te verlenen 
aan bewustmakingsmaatregelen en
campagnes die deze doelstellingen 
nastreven;

Or. en

Amendement 41
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is zich ervan bewust dat er in Europa, 
waar het grootste voedselverlies 
plaatsvindt bij de kleinhandel en het 

3. is zich ervan bewust dat er in Europa, 
waar het grootste voedselverlies 
plaatsvindt bij de kleinhandel en het 
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verbruik, vrij weinig ruimte is voor wet- en 
regelgeving om de situatie te verbeteren, en 
dat het grootste voordeel moet komen van 
een uitwisseling van goede praktijken, 
betere voedselverwerkingsroutines en een 
gedragswijziging bij bedrijven en 
individuen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bijgevolg hun steun te verlenen 
aan campagnes die deze doelstellingen 
nastreven;

verbruik, vrij weinig ruimte is voor wet- en 
regelgeving om de situatie te verbeteren, en 
dat het grootste voordeel moet komen van 
een uitwisseling van goede praktijken, 
betere voedselverwerkingsroutines en een 
gedragswijziging bij bedrijven en 
individuen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bijgevolg hun steun te verlenen 
aan campagnes die deze doelstellingen 
nastreven, in het bijzonder 
voorlichtingsinitiatieven die de 
producenten en de consumenten erop 
wijzen dat er een verband bestaat tussen 
productie en consumptie en die hen 
bewust maken van de kosten, afval, het 
milieu en de gezondheid;

Or. lt

Amendement 42
Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is zich ervan bewust dat er in Europa, 
waar het grootste voedselverlies 
plaatsvindt bij de kleinhandel en het 
verbruik, vrij weinig ruimte is voor wet- en 
regelgeving om de situatie te verbeteren, en 
dat het grootste voordeel moet komen van 
een uitwisseling van goede praktijken, 
betere voedselverwerkingsroutines en een 
gedragswijziging bij bedrijven en 
individuen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bijgevolg hun steun te verlenen 
aan campagnes die deze doelstellingen 
nastreven;

3. is zich ervan bewust dat er in Europa, 
waar het grootste voedselverlies 
plaatsvindt bij de kleinhandel en het 
verbruik, vrij weinig ruimte is voor wet- en 
regelgeving om de situatie te verbeteren, en 
dat het grootste voordeel moet komen van 
een uitwisseling van goede praktijken, 
betere voedselverwerkingsroutines en een 
gedragswijziging bij bedrijven en 
individuen in de gehele voedselketen, van 
het begin tot het einde; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten bijgevolg hun 
steun te verlenen aan campagnes die deze 
doelstellingen nastreven;

Or. en
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Amendement 43
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is zich ervan bewust dat er in Europa, 
waar het grootste voedselverlies 
plaatsvindt bij de kleinhandel en het 
verbruik, vrij weinig ruimte is voor wet- en 
regelgeving om de situatie te verbeteren, en 
dat het grootste voordeel moet komen van 
een uitwisseling van goede praktijken, 
betere voedselverwerkingsroutines en een 
gedragswijziging bij bedrijven en 
individuen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bijgevolg hun steun te verlenen 
aan campagnes die deze doelstellingen 
nastreven;

3. is zich ervan bewust dat er in Europa, 
waar het grootste voedselverlies 
plaatsvindt bij de kleinhandel en het 
verbruik, vrij weinig ruimte is voor wet- en 
regelgeving om de situatie te verbeteren, en 
dat het grootste voordeel moet komen van 
een uitwisseling van goede praktijken, 
betere voedselverwerkingsroutines en een 
gedragswijziging bij bedrijven en 
individuen;

stelt vast dat het bewustzijn betreffende 
voedselverspilling momenteel slechts zeer 
beperkt tot uiting komt; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten bijgevolg
campagnes te lanceren die op meer 
bewustmaking gericht zijn om tot een 
gedragswijziging op de lange termijn te 
komen en voedselverspilling duidelijk te 
kunnen terugdringen; wijst erop dat 
bijvoorbeeld opvoeding en onderwijs 
vanaf de vroegste kinderjaren hierbij een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren;

Or. de

Amendement 44
Esther de Lange

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is zich ervan bewust dat er in Europa, 
waar het grootste voedselverlies 

3. is zich ervan bewust dat er in Europa, 
waar het grootste voedselverlies 
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plaatsvindt bij de kleinhandel en het 
verbruik, vrij weinig ruimte is voor wet- en 
regelgeving om de situatie te verbeteren, en 
dat het grootste voordeel moet komen van 
een uitwisseling van goede praktijken, 
betere voedselverwerkingsroutines en een 
gedragswijziging bij bedrijven en 
individuen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bijgevolg hun steun te verlenen 
aan campagnes die deze doelstellingen 
nastreven;

plaatsvindt bij de kleinhandel en het 
verbruik, vrij weinig ruimte is voor wet- en 
regelgeving om de situatie te verbeteren, en 
dat het grootste voordeel moet komen van 
een uitwisseling van goede praktijken, 
betere voedselverwerkingsroutines en een 
gedragswijziging bij bedrijven en 
individuen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bijgevolg hun steun te verlenen 
aan campagnes die deze doelstellingen 
nastreven; wijst in dit kader op het belang 
van het oprichten van een Knowledge and 
Innovation Community (KIC) voor 
voedsel die zich onder meer richt op het 
voorkomen van voedselverspilling;

Or. nl

Amendement 45
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is zich ervan bewust dat er in Europa, 
waar het grootste voedselverlies 
plaatsvindt bij de kleinhandel en het 
verbruik, vrij weinig ruimte is voor wet- en 
regelgeving om de situatie te verbeteren, en 
dat het grootste voordeel moet komen van 
een uitwisseling van goede praktijken, 
betere voedselverwerkingsroutines en een 
gedragswijziging bij bedrijven en 
individuen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bijgevolg hun steun te verlenen 
aan campagnes die deze doelstellingen 
nastreven;

3. is zich ervan bewust dat er in Europa, 
waar het grootste voedselverlies 
plaatsvindt bij de kleinhandel en het 
verbruik, vrij weinig ruimte is voor wet- en 
regelgeving om de situatie te verbeteren, en 
dat het grootste voordeel moet komen van 
een uitwisseling van goede praktijken, 
betere voedselverwerkingsroutines en een 
gedragswijziging bij bedrijven en 
individuen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bijgevolg hun steun te verlenen 
aan campagnes die deze doelstellingen 
nastreven, in het bijzonder 
voorlichtingsinitiatieven die de 
producenten en de consumenten erop 
wijzen dat er een verband bestaat tussen 
productie en consumptie en die hen 
bewust maken van de kosten, afval, het 
milieu en de gezondheid;
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Or. lt

Amendement 46
Åsa Westlund

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is zich ervan bewust dat er in Europa, 
waar het grootste voedselverlies 
plaatsvindt bij de kleinhandel en het 
verbruik, vrij weinig ruimte is voor wet- en 
regelgeving om de situatie te verbeteren, 
en dat het grootste voordeel moet komen 
van een uitwisseling van goede praktijken, 
betere voedselverwerkingsroutines en een 
gedragswijziging bij bedrijven en 
individuen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bijgevolg hun steun te verlenen 
aan campagnes die deze doelstellingen 
nastreven;

3. is zich ervan bewust dat er in Europa, 
waar het grootste voedselverlies 
plaatsvindt bij de kleinhandel en het 
verbruik, veel ruimte is om de situatie te 
verbeteren via een uitwisseling van goede 
praktijken, betere 
voedselverwerkingsroutines en een 
gedragswijziging bij bedrijven en 
individuen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bijgevolg hun steun te verlenen 
aan campagnes die deze doelstellingen 
nastreven en de bestaande regelgeving op 
dit gebied te herzien;

Or. sv

Amendement 47
Daciana Octavia Sârbu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is bezorgd over bepaalde 
kleinhandelspraktijken – zoals kortingen 
voor meervoudige aankopen en de 
verkoop van grote voorverpakte 
hoeveelheden verse producten – die de 
consumenten er blijkbaar toe aanzetten te 
veel voedsel te kopen en bijgevolg kunnen 
leiden tot meer voedselafval en weinig of 
geen financieel voordeel voor de 
consument;
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Or. en

Amendement 48
Csaba Sándor Tabajdi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten in het wetgevingspakket voor de 
hervorming van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid maatregelen op te nemen 
ter voorkoming van voedselafval bij de 
productie, de oogst, de verwerking en het 
transport, en concrete acties voor te 
stellen om het bewustzijn en de 
verantwoordelijkheid van de consument 
bij de aankoop en de consumptie van 
voedsel te vergroten;

Or. en

Amendement 49
Christa Klaß, Renate Sommer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. stelt vast dat een grondige 
huishoudelijke opleiding in alle scholen 
als levenscompetentie voor jongens en 
meisjes noodzakelijk is om kennis door te 
geven over de omgang met 
levensmiddelen, de bereiding en bewaring 
ervan en de verwerking van restjes, zodat 
levensmiddelen optimaal worden gebruikt 
en minder worden weggegooid;

Or. de
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Amendement 50
Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie een analyse 
van de gehele voedselketen te verrichten 
om na te gaan in welke voedselsectoren er 
sprake is van het meeste voedselafval en 
voor welke oplossingen kan worden 
gekozen om voedselafval te voorkomen;

Or. en

Amendement 51
Anna Rosbach, Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat er concrete 
initiatieven voor meer en betere 
voorlichting en opvoeding van de 
consumenten moeten komen om het 
bewustzijn en de kennis van het publiek te 
vergroten over hoe correct met voedsel 
moet worden omgesprongen en hoe 
voedselafval tot een minimum kan worden 
beperkt;

Or. en

Amendement 52
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat er afzonderlijke 
inzamelingssystemen voor biologisch 
afval moeten komen zodat dit soort afval 
kan worden gerecycleerd en optimaal kan 
worden aangewend;

Or. es

Amendement 53
Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat veel voedselafval 
kan worden voorkomen als de keten van 
productie tot consument zo kort mogelijk 
wordt gehouden, waardoor langdurige 
opslag en transport over een grote afstand 
worden voorkomen;

Or. en

Amendement 54
Anna Rosbach, Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat er vanaf prille 
leeftijd moet worden begonnen met 
opvoeding en bewustmaking over het feit 
dat voedsel een kostbare hulpbron is;

Or. en
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Amendement 55
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat overdreven 
"kwaliteitseisen" (opgelegd door 
Europese of nationale regelgeving dan 
wel door interne bedrijfsregels) aan de 
basis liggen van het feit dat veel voedsel 
onnodig wordt weggegooid, waardoor de 
voedselverspilling alleen maar toeneemt;

Schrappen

Or. es

Amendement 56
Csaba Sándor Tabajdi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat overdreven 
"kwaliteitseisen" (opgelegd door Europese 
of nationale regelgeving dan wel door 
interne bedrijfsregels) aan de basis liggen 
van het feit dat veel voedsel onnodig wordt 
weggegooid, waardoor de 
voedselverspilling alleen maar toeneemt;

4. is van mening dat overdreven 
"kwaliteitseisen" (opgelegd door Europese 
of nationale regelgeving dan wel door 
interne bedrijfsregels), de verkeerde 
interpretatie van of verwarring over 
datums op het etiket en het gebrek aan 
samenhang van de gebruikte terminologie 
("best voor", "te gebruiken tot", "te 
verkopen tot", "aanbieden tot") aan de 
basis liggen van het feit dat veel voedsel 
onnodig wordt weggegooid, waardoor de 
voedselverspilling alleen maar toeneemt;

Or. en

Amendement 57
Renate Sommer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat overdreven 
"kwaliteitseisen" (opgelegd door Europese 
of nationale regelgeving dan wel door
interne bedrijfsregels) aan de basis liggen 
van het feit dat veel voedsel onnodig wordt 
weggegooid, waardoor de 
voedselverspilling alleen maar toeneemt;

4. is van mening dat eisen betreffende de 
externe kwaliteit ingevolge Europese of 
nationale regelgeving of interne 
bedrijfsregels, die de grootte en de vorm 
van met name vers fruit en verse groenten 
vastleggen, aan de basis liggen van het feit 
dat veel voedsel onnodig wordt 
weggegooid, waardoor de 
voedselverspilling alleen maar toeneemt;

Or. de

Amendement 58
Kartika Tamara Liotard
namens de GUE/NGL-Fractie
Anna Rosbach
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat overdreven 
"kwaliteitseisen" (opgelegd door Europese 
of nationale regelgeving dan wel door 
interne bedrijfsregels) aan de basis liggen 
van het feit dat veel voedsel onnodig wordt 
weggegooid, waardoor de 
voedselverspilling alleen maar toeneemt;

4. is van mening dat "kwaliteitseisen" zoals 
onder meer de uiterste gebruiksdatum 
noodzakelijk zijn om te waarborgen dat 
EU-burgers veilig, gezond, passend en 
voedzaam voedsel kunnen consumeren, 
ondanks het feit dat deze "kwaliteitseisen" 
tot gevolg kunnen hebben dat voedsel 
onnodig wordt weggegooid, waardoor de 
voedselverspilling toeneemt;

Or. en

Amendement 59
Åsa Westlund
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat overdreven 
"kwaliteitseisen" (opgelegd door Europese 
of nationale regelgeving dan wel door 
interne bedrijfsregels) aan de basis liggen
van het feit dat veel voedsel onnodig wordt 
weggegooid, waardoor de 
voedselverspilling alleen maar toeneemt;

4. is van mening dat ontoereikende 
inhoudelijke kennis van de 
"kwaliteitseisen" (opgelegd door Europese 
of nationale regelgeving dan wel door 
interne bedrijfsregels) aan de basis ligt van 
het feit dat veel voedsel onnodig wordt 
weggegooid, waardoor de 
voedselverspilling alleen maar toeneemt;
verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
situatie betreffende de vermelding van 
datums op het etiket opnieuw te bekijken 
en te overwegen de vermelding van de 
verpakkingsdatum verplicht te maken;

Or. sv

Amendement 60
Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat overdreven
"kwaliteitseisen" (opgelegd door Europese 
of nationale regelgeving dan wel door 
interne bedrijfsregels) aan de basis liggen 
van het feit dat veel voedsel onnodig wordt 
weggegooid, waardoor de 
voedselverspilling alleen maar toeneemt;

4. is van mening dat overdreven
"kwaliteitseisen" aan de basis kunnen
liggen van het feit dat voedsel onnodig 
wordt weggegooid, waardoor de 
voedselverspilling alleen maar toeneemt, 
zowel in de handel als bij de consumptie; 
dringt aan op de uitwerking van 
initiatieven om dit voedsel, dat nog perfect 
consumeerbaar is, in te zamelen voor de 
meest behoeftigen;

Or. fr

Amendement 61
Anna Maria Corazza Bildt, Renate Sommer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat individuele 
consumenten ook hun 
verantwoordelijkheid kunnen opnemen 
door thuis betere manieren te ontwikkelen 
om restjes te verwerken;

Or. en

Amendement 62
Gerben-Jan Gerbrandy, Marit Paulsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat nieuwe 
technologische ontwikkelingen zoals 
slimme koelkasten en verpakkingen met 
nanotechnologie een aanzienlijke rol 
kunnen spelen bij het terugdringen van 
voedselafval; dringt er bij de Commissie 
op aan in haar onderzoeksprogramma's 
bijzondere aandacht te besteden aan het 
terugdringen van voedselafval;

Or. en

Amendement 63
Csaba Sándor Tabajdi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt aan op betere eisen voor de 
rapportering over voedselafval in de EU, 
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meer samenhang inzake de etikettering 
voor vervaldatums van levensmiddelen, 
gerichte bewustmakingscampagnes op 
Europees en nationaal niveau en een 
haalbaarheidsstudie over EU-
doelstellingen ter voorkoming van 
voedselafval;

Or. en

Amendement 64
Oreste Rossi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten organisaties te 
steunen die vrijwillig voedingsmiddelen 
inzamelen die de "best vóór" datum nog 
niet hebben bereikt of net hebben 
overschreden, en deze verdelen aan 
behoeftige personen of gezinnen;

Or. it

Amendement 65
Renate Sommer, Christa Klaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat onwetendheid van de 
consument over de betekenis van de 
minimale houdbaarheids- en de uiterste 
gebruiksdatum een belangrijke reden is 
waarom voedsel wordt weggegooid; is zich 
ervan bewust dat voedselproducenten 
vanwege de rechtszekerheid zeer 
voorzichtig zijn bij het vaststellen van een 
minimale houdbaarheidsdatum;
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Or. de

Amendement 66
Jill Evans, Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er bij de kleinhandel op aan 
zijn verantwoordelijkheid op te nemen om 
voedselafval ernstig terug te dringen, 
bijvoorbeeld door de eisen om een product 
op de markt te brengen te verlagen; 
verzoekt de Commissie de beleidsvormen 
inzake goede praktijken ter voorkoming 
van voedselafval in de Europese 
kleinhandelssector te inventariseren en te 
publiceren, en hetzelfde te doen op het 
gebied van praktische oplossingen voor de 
verwerking of verdeling van 
levensmiddelen die niet meer via de 
gewone kanalen kunnen worden 
verkocht;

Or. en

Amendement 67
Linda McAvan, Glenis Willmott

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent dat de consument in de war 
is wat de houdbaarheidsdatums van 
voedsel betreft; herinnert eraan dat de 
regelgeving inzake voedselinformatie voor 
de consument bepaalt dat een "te 
gebruiken tot" of "best vóór" datum moet 
worden vermeld, en verzoekt de lidstaten 
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erop toe te zien dat de consumenten niet 
worden misleid door verwarrende 
etikettering;

Or. en

Amendement 68
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie een strategie 
te ontwikkelen om in alle toekomstige 
wetgevingsprocedures inzake 
voedselveiligheid en voedselnormen een 
impactbeoordeling van de verdeling en de 
verspilling van voedsel op te nemen, 
teneinde deze aanzienlijk terug te 
dringen;

Or. de

Amendement 69
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent het belang van regelgeving 
voor de etikettering en verpakking van 
producten om een efficiënte voedselketen 
te waarborgen; is wat dit betreft van 
mening dat een correcte vermelding van 
de "best vóór" en "te verkopen tot" 
datums aanzienlijk kan bijdragen tot het 
voorkomen van voedselafval;

Or. es
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Amendement 70
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat het thema 
voedselafval moet worden behandeld in 
het kader van een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en verzoekt de Commissie in 
het kader van het vlaggenschipinitiatief 
"Efficiënt gebruik van hulpbronnen" 
specifieke initiatieven voor te stellen die 
gericht zijn op het terugdringen van 
voedselafval;

Or. en

Amendement 71
Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt aan op het behoud van het 
Europees voedselhulpprogramma voor de 
meest behoeftigen, dat het niet alleen 
mogelijk maakt de interventievoorraden 
van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid te gebruiken maar ook 
miljoenen Europeanen van voedsel te 
voorzien en bijgevolg hun 
voedselzekerheid te waarborgen;

Or. fr

Amendement 72
Renate Sommer, Christa Klaß
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verwijst in dit verband naar artikel 9 
en bijlage X van de nieuwe verordening 
inzake de verstrekking van 
voedselinformatie aan de consumenten, 
die de vermelding van de minimale 
houdbaarheids- en uiterste gebruiksdatum 
en aanwijzingen voor bijzondere 
bewaarvoorschriften en/of 
gebruiksvoorwaarden op de verpakking 
voorschrijft; dringt er bij de lidstaten en 
de levensmiddelensector op aan 
voorlichtingscampagnes te organiseren 
die de consument in staat stellen de 
vermeldingen te begrijpen en met name de 
minimale houdbaarheidsdatum correct te 
interpreteren;

Or. de

Amendement 73
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie gezien de 
nieuwe demografische en sociale trends 
die de consumptiepatronen veranderen 
(alleenwonende personen, 
eenoudergezinnen, enz.), de mogelijkheid
te onderzoeken van een 
wetgevingsvoorstel betreffende individuele 
en eenportieverpakkingen waardoor de 
consumenten gemakkelijker de juiste 
hoeveelheid van een product kunnen 
kopen; benadrukt dat deze individuele 
verpakkingen recycleerbaar of 
herbruikbaar moeten zijn en moeten 
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voldoen aan de milieunormen en 
duurzaamheidsaanbevelingen van de EU 
zodat ze geen bijkomend afval genereren;

Or. es

Amendement 74
Renate Sommer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. is in dit opzicht van mening dat 
de kennis van de bevolking in de EU over 
levensmiddelen en voeding over het 
algemeen moet worden verbeterd;

Or. de

Amendement 75
Andres Perello Rodriguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verwijst naar zijn resolutie van 6 juli 
2010 over het Groenboek van de 
Commissie over het beheer van bioafval in 
de Europese Unie, met name de paragrafen 
1 t/m 4, waarin het Parlement er bij de 
Commissie op aandringt een specifiek 
wetgevingsvoorstel in te dienen voor de 
verwerking van bioafval, waarvan 
voedselverspilling slechts één onderdeel is;

5. verwijst naar zijn resolutie van 6 juli 
2010 over het Groenboek van de 
Commissie over het beheer van bioafval in 
de Europese Unie, met name de paragrafen 
1 t/m 4, waarin het Parlement er bij de 
Commissie opnieuw op aandringt 
dringend een specifiek wetgevingsvoorstel 
in te dienen voor de verwerking van 
bioafval, waarvan voedselafval slechts één 
onderdeel is;

Or. es
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Amendement 76
Linda McAvan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat echt voedselafval een 
belangrijke en duurzame bron voor 
biomassa kan zijn en kan worden gebruikt 
ter vervanging van bio-energie die wordt 
opgewekt met niet-duurzaam ingevoerd 
hout;

Or. en

Amendement 77
Åsa Westlund

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie richtsnoeren 
op te stellen voor het gebruik van koel- en 
vriestoonbanken in de voedselhandel, 
evenals aanbevelingen in verband met de 
temperatuur voor de opslag en het 
transport van voedsel; wijst erop dat de 
koel- en vriestoonbanken die momenteel 
in gebruik zijn te veel energie verbruiken 
en dat voedsel bij de verkeerde 
temperatuur wordt bewaard, wat slecht is 
voor het milieu en er ook toe kan leiden 
dat voedingsmiddelen vóór de uiterste 
houdbaarheidsdatum ongeschikt zijn voor 
consumptie;

Or. sv

Amendement 78
Renate Sommer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat verbranding enkel 
aanvaardbaar is als deze gekoppeld is aan 
energierecuperatie en de uitstoot van 
broeikasgassen voorkomt;

6. is van oordeel dat verbranding van 
levensmiddelen enkel aanvaardbaar is als 
deze in het teken staat van 
milieuvriendelijke energiewinning;

Or. de

Amendement 79
Jill Evans, Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat verbranding enkel 
aanvaardbaar is als deze gekoppeld is aan 
energierecuperatie en de uitstoot van 
broeikasgassen voorkomt;

6. is van mening dat de recyclage van 
bioafval via compostering of als grondstof 
voor biogasinstallaties veruit te verkiezen 
is boven de verbranding ervan;

Or. en

Amendement 80
Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat verbranding enkel 
aanvaardbaar is als deze gekoppeld is aan 
energierecuperatie en de uitstoot van 
broeikasgassen voorkomt;

6. is van oordeel dat verbranding van 
voedselafval moet worden vermeden en
enkel aanvaardbaar is nadat een hiërarchie 
is geëerbiedigd en het afval tegen zijn 
hoogste waarde is gebruikt;

Or. en
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Amendement 81
Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat verbranding enkel 
aanvaardbaar is als deze gekoppeld is aan 
energierecuperatie en de uitstoot van 
broeikasgassen voorkomt;

6. is van oordeel dat het gebruik van 
verbranding zo veel mogelijk moet worden 
beperkt en bovendien een efficiënte 
energierecuperatie tot gevolg moet 
hebben;

Or. fr

Amendement 82
Kriton Arsenis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat het potentieel van 
voedselafval voor 
energierecuperatiedoeleinden geen 
belemmering of vertraging mag inhouden 
van maatregelen om het 
voedselafvalprobleem op zich aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 83
Åsa Westlund

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie onderzoek te 
doen naar het verband tussen voedselafval 
en de kwaliteit van het afvalbeheer van de 
lidstaten, en na te gaan welke 
maatregelen kunnen worden genomen op 
het gebied van afvalbeheer om 
voedselafval te beperken;

Or. sv

Amendement 84
Anna Maria Corazza Bildt, Renate Sommer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de lidstaten duurzame lokale 
productie en het lokaal verbruik van 
producten te steunen, waardoor 
langdurige en soms complexe logistiek 
wordt vermeden en de koolstofvoetafdruk 
wordt verminderd.

7. verzoekt de lidstaten duurzame en 
efficiënte lokale productie en distributie te 
steunen, wat bijdraagt aan het 
terugdringen van voedselafval.

Or. en

Amendement 85
Jill Evans, Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de lidstaten duurzame lokale 
productie en het lokaal verbruik van
producten te steunen, waardoor langdurige 
en soms complexe logistiek wordt 
vermeden en de koolstofvoetafdruk wordt 

7. verzoekt de lidstaten korte 
voedselvoorzieningsketens en duurzame 
lokale productie en het lokaal verbruik van
voedingsproducten te steunen, waardoor 
langdurige en soms complexe logistiek 
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verminderd. wordt vermeden en de koolstofvoetafdruk 
wordt verminderd.

Or. en

Amendement 86
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bewustmakings- en 
voorlichtingscampagnes voor het grote 
publiek en lokale autoriteiten te 
bevorderen, en de dialoog met het 
maatschappelijk middenveld aan te 
moedigen;

Or. ro

Amendement 87
Kartika Tamara Liotard
namens de GUE/NGL-Fractie
Anna Rosbach
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst op de initiatieven in 
verschillende lidstaten die gericht zijn op 
de inzameling op lokaal niveau van 
onverkochte landbouwproducten en 
voedingsmiddelen om deze te herverdelen 
onder niet-koopkrachtige inwoners; 
benadrukt dat deze initiatieven een 
aanvulling zijn op de bestaande 
socialezekerheids- en welzijnsstelsels in de 
lidstaten en deze niet mogen vervangen;
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Or. en

Amendement 88
Marit Paulsen, Gerben-Jan Gerbrandy, Britta Reimers, Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de kwestie van 
voedselefficiëntie even veel aandacht en 
bewustmaking krijgt als de kwestie van 
energie-efficiëntie, aangezien beide even 
belangrijk zijn voor het milieu en onze 
toekomst;

Or. en

Amendement 89
Pavel Poc

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie voor de 
lidstaten eisen inzake de rapportering over 
voedselafval vast te stellen en de 
methoden voor de berekening van de 
hoeveelheid voedselafval op lidstaatniveau 
te harmoniseren om ervoor te zorgen dat 
de gegevens kunnen worden vergeleken;

Or. en

Amendement 90
Kartika Tamara Liotard
namens de GUE/NGL-Fractie
Anna Rosbach
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namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. is van mening dat de marktwerking, 
bijvoorbeeld onder meer via speculatie in 
voedingsmiddelen, het kunstmatig hoog 
houden van voedselprijzen, 
landbouwsubsidies en afvalverwerking 
van afgedankt voedsel, een situatie creëert 
waarbij het voor sommige betrokkenen in 
de voedselketen interessanter is voedsel af 
te danken dan het te verkopen; benadrukt 
dat het toekomstige EU-beleid inzake 
bestrijding van voedselafval en inzake 
bioafval erop gericht moet zijn dergelijk 
gedrag te voorkomen;

Or. en

Amendement 91
Pavel Poc

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. verzoekt de Commissie in het kader 
van de afvalvoorkomingsdoelstellingen 
tegen 2014 voor de lidstaten specifieke 
doelstellingen ter voorkoming van 
voedselafval vast te stellen, zoals 
aanbevolen in de kaderrichtlijn voor afval 
van 2008;

Or. en

Amendement 92
Pavel Poc
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. verzoekt de Commissie een 
beoordeling te verrichten van eventuele 
aanbevelingen van lidstaten voor de 
afzonderlijke inzameling van voedselafval 
van huishoudens en/of van de 
dienstensector, alsook van subsidies voor 
de ontwikkeling van afzonderlijke 
inzameling en verwerkingsinfrastructuur.

Or. en


