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Amendamentul 1
Renate Sommer

Proiect de aviz
Liniuța 1

Proiectul de aviz Amendamentul

– întrucât în întreaga Europă pierderile 
alimentare survenite în etapa de producție, 
de post-recoltare și de prelucrare și risipa 
de alimente din etapa de comercializare și 
consum se ridică la 280 kg/an pe cap de 
locuitor, din care o mare parte ajung în 
gropile de gunoi sau în incineratoare, 
producând o cantitate mare de gaze cu 
efect de seră (metan) în timpul proceselor 
de putrefacție și de ardere;

– întrucât în Uniunea Europeană 
pierderile alimentare survenite în etapa de 
producție, de post-recoltare și de prelucrare 
și risipa de alimente din etapa de 
comercializare și consum se ridică la 179
kg/an pe cap de locuitor;

Or. de

Amendamentul 2
Renate Sommer

Proiect de aviz
Liniuța 1 – nota de subsol 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. Pierderi alimentare și risipa alimentelor 
la nivel mondial, FAO, Roma 2011, p. 5, 
figura 2.

1. Studiu pregătitor privind risipa 
alimentelor în cele 27 de state membre ale 
UE, Comisia Europeană, Paris 2010, p. 
11.

Or. de

Amendamentul 3
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proiect de aviz
Liniuța 1a (nouă)
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Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât 60 % din risipa de hrană din 
gospodăriile europene ar putea fi evitată, 
iar 20 % din hrană se aruncă datorită 
confuziei cu privire la datele de pe 
eticheta produselor 2

__________________
2 Revista „Mediul pentru europeni”, 
Direcția Generală Mediu a Comisiei 
Europene, Luxemburg 2011, p. 8

Or. ro

Amendamentul 4
Csaba Sándor Tabajdi

Proiect de aviz
Liniuța 2

Proiectul de aviz Amendamentul

– întrucât în Europa și America de Nord 
risipa alimentară survine cu predominanță 
în etapa comercializării și în cea a 
consumului, spre deosebire de lumea în 
curs de dezvoltare, unde producția, 
recoltarea, prelucrarea și transportul sunt 
etapele care pun principalele probleme;

– întrucât în Europa și America de Nord, în 
deceniile anterioare, când producția
alimentară a fost foarte mare, risipa 
alimentară nu a reprezentat o prioritate 
politică, ceea ce a condus la sporirea 
risipei alimentare la nivel mondial în 
cadrul lanțului de aprovizionare cu 
alimente; întrucât în Europa și America 
de Nord risipa alimentară survine cu 
predominanță în etapa comercializării și în 
cea a consumului, spre deosebire de lumea 
în curs de dezvoltare, unde producția, 
recoltarea, prelucrarea și transportul sunt 
etapele care pun principalele probleme;

Or. en

Amendamentul 5
Renate Sommer
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Proiect de aviz
Liniuța 2

Proiectul de aviz Amendamentul

– întrucât în Europa și America de Nord 
risipa alimentară survine cu predominanță 
în etapa comercializării și în cea a 
consumului, spre deosebire de lumea în 
curs de dezvoltare, unde producția, 
recoltarea, prelucrarea și transportul sunt 
etapele care pun principalele probleme,

– întrucât în Europa și America de Nord 
risipa alimentară survine cu predominanță 
în etapa comercializării și în cea a 
consumului, spre deosebire de lumea în 
curs de dezvoltare, unde producția, 
recoltarea, prelucrarea și transportul sunt 
etapele care prin pierderile lor pun 
principalele probleme,

Or. de

Amendamentul 6
Kartika Tamara Liotard
în numele Grupului GUE/NGL
Anna Rosbach
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Liniuța 2a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât este necesară o schimbare 
fundamentală pentru o schimbare pozitivă 
a comportamentului consumatorilor în 
vederea reducerii risipei alimentare, se 
pot adopta deja măsuri în acest sens în 
cadrul lanțului alimentar din UE cu 
privire la gestionarea depozitării, a 
transportului și a etapelor de distribuție;

Or. en

Amendamentul 7
Renate Sommer

Proiect de aviz
Liniuța 2a (nouă)
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Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât risipa alimentară nu numai că 
nu generează doar costuri economice, dar 
nici nu este justificabilă nici din punct de 
vedere etic și ecologic

Or. de

Amendamentul 8
Jill Evans, Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Liniuța 2a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât producția alimentară este legată 
de un nivel sporit de emisii de CO2 și de 
utilizare a resurselor (inclusiv soluri și 
apă);

Or. en

Amendamentul 9
Elisabetta Gardini

Proiect de aviz
Liniuța 2a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât se estimează că doar în Europa 
există anual pierderi post-recoltare în 
valoare de 4 miliarde de euro;

Or. it

Amendamentul 10
Csaba Sándor Tabajdi
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. nutrește convingerea că prevenirea 
pierderilor alimentare trebuie să constituie 
principala prioritate a unui politici UE în 
materie de deșeuri biologice, atât din punct 
de vedere etic, cât și din punct de vedere 
ecologic;

1. nutrește convingerea că prevenirea 
pierderilor alimentare trebuie să constituie 
principala prioritate a unui politici UE în 
materie de deșeuri biologice, atât din punct 
de vedere etic, cât și din punct de vedere 
ecologic; subliniază că nu există nicio 
definiție armonizată a risipei alimentare, 
ceea ce dă naștere unor grave discrepanțe 
în colectarea datelor statistice și constituie 
un obstacol pentru acțiunile eficiente la 
nivel european și național;

Or. en

Amendamentul 11
Christa Klaß, Renate Sommer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. nutrește convingerea că prevenirea 
pierderilor alimentare trebuie să constituie 
principala prioritate a unui politici UE în 
materie de deșeuri biologice, atât din 
punct de vedere etic, cât și din punct de 
vedere ecologic;

1. nutrește convingerea că prevenirea 
pierderilor alimentare trebuie să constituie 
principala prioritate, deoarece alimentele 
sunt bunuri puține și de valoare, iar 
milioane de oameni suferă de foame;

Or. de

Amendamentul 12
Kartika Tamara Liotard
în numele Grupului GUE/NGL
Anna Rosbach
în numele Grupului ECR



PE474.043v01-00 8/46 AM\881048RO.doc

RO

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. nutrește convingerea că prevenirea 
pierderilor alimentare trebuie să constituie 
principala prioritate a unui politici UE în 
materie de deșeuri biologice, atât din punct 
de vedere etic, cât și din punct de vedere 
ecologic;

1. nutrește convingerea că prevenirea 
pierderilor alimentare trebuie să constituie 
principala prioritate a politicilor UE în 
materie de risipă alimentară și deșeuri 
biologice, atât din punct de vedere etic și 
social, cât și din punct de vedere ecologic;

Or. en

Amendamentul 13
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. nutrește convingerea că prevenirea 
pierderilor alimentare trebuie să constituie 
principala prioritate a unui politici UE în 
materie de deșeuri biologice, atât din punct 
de vedere etic, cât și din punct de vedere 
ecologic;

1. nutrește convingerea că prevenirea 
pierderilor alimentare trebuie să constituie 
principala prioritate a unui politici UE în 
materie de deșeuri biologice, atât din punct 
de vedere etic și economic, cât și din punct 
de vedere ecologic;

Or. en

Amendamentul 14
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. nutrește convingerea că prevenirea 
pierderilor alimentare trebuie să constituie 
principala prioritate a unui politici UE în 
materie de deșeuri biologice, atât din punct 
de vedere etic, cât și din punct de vedere 

1. nutrește convingerea că prevenirea 
pierderilor alimentare trebuie să constituie 
principala prioritate a unui politici UE în 
materie de deșeuri biologice, atât din punct 
de vedere etic și economic, cât și din punct 
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ecologic; de vedere ecologic; solicită să se adopte 
măsuri pentru a se asigura că în domeniul 
industriei alimentare și al comerțului, în 
unitățile de alimentație publică și în 
unitățile sanitare, școli etc. se reduc 
emisiile provenite de la produsele 
alimentare, întrucât multe deșeuri 
biologice sunt asociate cu producția de 
produse alimentare și utilizarea publică a 
acestora;

Or. lt

Amendamentul 15
Christa Klaß, Renate Sommer

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că politica UE în materie de 
deșeuri biologice trebuie chibzuită și 
ajustată, atât din punct de vedere etic, cât 
și din punct de vedere ecologic;

Or. de

Amendamentul 16
Kartika Tamara Liotard
în numele Grupului GUE/NGL
Anna Rosbach
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. este de părere că reducerea risipei 
alimentare este mai eficientă decât 
compostarea, incinerarea sau depozitarea 
ca deșeuri a alimentelor risipite deoarece 
astfel se reduc emisiile de gaze cu efect de 
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seră (GES) și cantitatea de apă risipită;

Or. en

Amendamentul 17
Jill Evans, Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște că reducerea risipei de 
alimente are avantaje ecologice 
semnificative, nu numai din punctul de 
vedere al reducerii efectelor negative ale 
depozitării deșeurilor, ci și cu privire la 
economisirea de energie și apă și la 
reducerea emisiilor și a utilizării 
terenurilor în procesul de producție, dar și 
la reducerea efectelor negative legate de 
practicile de producție agricolă potențial 
nesustenabile, precum poluarea apei sau 
pierderea biodiversității;

Or. en

Amendamentul 18
Marit Paulsen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. este preocupat de faptul că impactul 
negativ al producției asupra mediului, de 
exemplu, cantitatea de apă dulce folosită 
pentru prepararea unui hamburger, nu se 
reflectă în mod corespunzător în prețurile 
de consum;

Or. en
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Amendamentul 19
Anna Rosbach, Kartika Tamara Liotard

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că deșeurile (alimentare) ar 
trebui recunoscute drept resursă; în cazul 
în care acestea nu mai pot fi utilizate sub 
nicio formă ca alimente, ar trebui 
consolidate oportunitățile de utilizare a 
deșeurilor în instalațiile de obținere a 
biogazului și ar trebui sprijinită într-o mai 
mare măsură producția de biogaz; 

Or. en

Amendamentul 20
Jill Evans, Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită Comisiei să propună obiective 
clare privind reducerea risipei alimentare 
în Directiva-cadru privind deșeurile; 
solicită Comisiei să se concentreze în mod 
deosebit asupra risipei alimentare în 
evaluarea programelor, obiectivelor și 
indicatorilor de prevenire a acumulării 
deșeurilor ale statelor membre în 
conformitate cu Directiva-cadru privind 
deșeurile; solicită ca, în cadrul evaluării 
de impact a fiecărei propuneri legislative 
referitoare la alimente, să se estimeze 
efectele asupra generației care se 
confruntă cu risipa alimentară;

Or. en
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Amendamentul 21
Jill Evans, Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. solicită statelor membre ca, în cadrul 
programelor de prevenire a acumulării 
deșeurilor, să se concentreze în mod 
deosebit asupra risipei alimentare și să 
adopte măsuri legislative pentru 
reducerea risipei alimentare de-a lungul 
întregului lanț de producție, inclusiv la 
nivelul comerțului cu amănuntul și al 
comerțului angro; acestea ar trebui să 
includă stabilirea de obiective pentru 
reducerea, separarea și redistribuirea 
deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 22
Jill Evans, Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. încurajează societățile din sectorul 
hotelier, structurile publice, precum 
școlile și spitalele, comercianții cu 
amănuntul și comercianții angro să 
înființeze programe de redistribuire, în 
parteneriat cu organizațiile umanitare 
locale, astfel încât alimentele 
neconsumate, dar comestibile, să fie 
donate persoanelor care au nevoie; 
subliniază că această măsură nu 
determină reducerea alocațiilor publice 



AM\881048RO.doc 13/46 PE474.043v01-00

RO

acordate persoanelor sărace;

Or. en

Amendamentul 23
Renate Sommer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. are la cunoștință faptul că, într-o 
oarecare măsură, pierderile și risipa de 
alimente sunt fenomene inevitabile, care, 
odată produse, trebuie abordate prin cele 
mai bune mijloace care ne sunt 
disponibile și care necesită investiții nu 
numai în tehnologie, ci și în conduita 
noastră, în scopul de a se evita cele mai 
puțin dezirabile opțiuni, și anume 
depozitarea în gropi de gunoi și 
incinerarea;

2. are la cunoștință faptul că, într-o 
oarecare măsură, pierderile și risipa de 
alimente sunt fenomene inevitabile și pot fi 
evitate prin reglementare și legiferare 
doar într-o măsură limitată; subliniază de 
aceea că principalul beneficiu trebuie să 
provină dintr-un schimb de bune practici, 
din îmbunătățirea practicilor uzuale 
utilizate în tratarea alimentelor și dintr-o 
schimbare de comportament din partea 
întreprinderilor și a populației; solicită 
Comisiei și statelor membre să organizeze 
campanii adecvate de informare și de 
educare;

Or. de

Amendamentul 24
Daciana Octavia Sârbu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. are la cunoștință faptul că, într-o 
oarecare măsură, pierderile și risipa de 
alimente sunt fenomene inevitabile, care, 
odată produse, trebuie abordate prin cele 
mai bune mijloace care ne sunt disponibile 
și care necesită investiții nu numai în 
tehnologie, ci și în conduita noastră, în 

2. are la cunoștință faptul că, într-o 
oarecare măsură, pierderile și risipa de 
alimente sunt fenomene inevitabile, care, 
odată produse, trebuie abordate prin cele 
mai bune mijloace care ne sunt disponibile 
și care necesită investiții nu numai în 
tehnologie, ci și în conduita noastră, în 
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scopul de a se evita cele mai puțin 
dezirabile opțiuni, și anume depozitarea în 
gropi de gunoi și incinerarea;

scopul de a se evita cele mai puțin 
dezirabile opțiuni, și anume depozitarea în 
gropi de gunoi și incinerarea; subliniază 
nevoia sporirii numărului de instalații de 
reciclare ecologică și a intensificării 
colectării în gospodării a deșeurilor 
alimentare iminente, precum și a 
compușilor nenecesari din produsele 
alimentare; sprijină acțiuni, precum 
producerea compostului în gospodării ale 
populației și reciclarea ecologică în 
agricultură;

Or. en

Amendamentul 25
Jill Evans, Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. are la cunoștință faptul că, într-o 
oarecare măsură, pierderile și risipa de 
alimente sunt fenomene inevitabile, care, 
odată produse, trebuie abordate prin cele 
mai bune mijloace care ne sunt 
disponibile și care necesită investiții nu 
numai în tehnologie, ci și în conduita 
noastră, în scopul de a se evita cele mai 
puțin dezirabile opțiuni, și anume 
depozitarea în gropi de gunoi și 
incinerarea;

2. solicită aplicarea strictă a ierarhiei 
deșeurilor conform prevederilor 
Directivei-cadru privind deșeurile; 
consideră, prin urmare, că deșeurile 
alimentare generate în ciuda tuturor 
eforturilor de prevenire ar trebui 
transformate în compost sau utilizate în 
instalațiile de biogaz în loc să fie 
incinerate sau depozitate în gropi de 
gunoi;

Or. en

Amendamentul 26
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. are la cunoștință faptul că, într-o 
oarecare măsură, pierderile și risipa de 
alimente sunt fenomene inevitabile, care, 
odată produse, trebuie abordate prin cele 
mai bune mijloace care ne sunt disponibile 
și care necesită investiții nu numai în 
tehnologie, ci și în conduita noastră, în 
scopul de a se evita cele mai puțin 
dezirabile opțiuni, și anume depozitarea în 
gropi de gunoi și incinerarea;

2. are la cunoștință faptul că, într-o 
oarecare măsură, pierderile și risipa de 
alimente sunt fenomene inevitabile, care, 
odată produse, trebuie abordate prin cele 
mai bune mijloace care ne sunt disponibile 
și care necesită investiții nu numai în 
tehnologie, ci și în conduita noastră, în 
scopul de a se evita cele mai puțin 
dezirabile opțiuni, și anume depozitarea în 
gropi de gunoi și incinerarea; consideră că 
în ceea ce privește protecția sănătății 
cetățenilor, accentul trebuie pus pe 
principiul precauției, întrucât procesarea 
și folosirea deșeurilor biologice ar putea 
influența, din nou, în mod indirect, lanțul 
alimentar și prelucrarea produselor 
alimentare, iar aceste deșeuri ar putea fi 
utilizate în importurile de produse 
alimentare și hrana pentru animale; 

Or. lt

Amendamentul 27
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. are la cunoștință faptul că, într-o 
oarecare măsură, pierderile și risipa de 
alimente sunt fenomene inevitabile, care, 
odată produse, trebuie abordate prin cele 
mai bune mijloace care ne sunt disponibile 
și care necesită investiții nu numai în 
tehnologie, ci și în conduita noastră, în 
scopul de a se evita cele mai puțin 
dezirabile opțiuni, și anume depozitarea în 
gropi de gunoi și incinerarea;

2. are la cunoștință faptul că, într-o 
oarecare măsură, pierderile și risipa de 
alimente sunt fenomene inevitabile, care, 
odată produse, trebuie abordate prin cele 
mai bune mijloace care ne sunt disponibile 
și care necesită nu numai investiții în 
tehnologie, ci și o schimbare a conduitei 
noastre, în scopul de a se evita cele mai 
puțin dezirabile opțiuni, și anume 
depozitarea în gropi de gunoi și 
incinerarea;

Or. en
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Amendamentul 28
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. are la cunoștință faptul că, într-o 
oarecare măsură, pierderile și risipa de 
alimente sunt fenomene inevitabile, care, 
odată produse, trebuie abordate prin cele 
mai bune mijloace care ne sunt disponibile 
și care necesită investiții nu numai în 
tehnologie, ci și în conduita noastră, în 
scopul de a se evita cele mai puțin 
dezirabile opțiuni, și anume depozitarea în 
gropi de gunoi și incinerarea;

2. are la cunoștință faptul că, într-o 
oarecare măsură, pierderile și risipa de 
alimente sunt fenomene inevitabile, care, 
odată produse, trebuie abordate prin cele 
mai bune mijloace care ne sunt disponibile 
și care necesită nu numai investiții în 
tehnologie, ci și o schimbare a conduitei 
noastre, în scopul de a se evita cele mai 
puțin dezirabile opțiuni, și anume 
depozitarea în gropi de gunoi și 
incinerarea;

Or. en

Amendamentul 29
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că alimentele reprezintă o 
resursă și că tratarea deșeurilor 
alimentare trebuie să respecte ierarhia 
începând cu prevenirea, reutilizarea, 
reciclarea și, ca ultimă măsură, 
incinerarea sau depozitarea în gropi de 
gunoi;

Or. en

Amendamentul 30
Anna Rosbach, Kartika Tamara Liotard
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Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. este de părere că ambalajele trebuie 
optimizate și reduse; cercetarea și 
inovarea în domeniul ambalării
inteligente trebuie promovate pentru a 
explora soluții optime pentru ca produsele 
individuale să poată fi utilizate efectiv 
până la data lor limită de consum;

Or. en

Amendamentul 31
Elisabetta Gardini

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. nutrește convingerea că trebuie 
încurajată în rândul consumatorilor 
dezvoltarea unei conștiințe ecologice, 
respectând și protejând resursele de 
mediu, pentru a ilustra modul în care 
fiecare acțiune de consum are un impact 
asupra mediului în care trăim;

Or. it

Amendamentul 32
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că emisiile de GES 
generate prin producerea, ambalarea și 
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transportul deșeurilor alimentare, 
reprezintă emisii suplimentare inutile; 
constată că îmbunătățirea eficienței 
lanțului de aprovizionare cu alimente, 
pentru prevenirea risipei alimentare și 
eliminarea deșeurilor alimentare 
comestibile, reprezintă o acțiune-cheie pe 
calea atenuării schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 33
Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să analizeze cantitatea 
totală a produselor alimentare risipite, 
generată deja la recoltare; dacă acest 
procent este semnificativ, Comisia trebuie 
să propună acțiuni și măsuri care să 
faciliteze agricultorilor evitarea acestei 
situații;

Or. sv

Amendamentul 34
Anna Rosbach, Kartika Tamara Liotard

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că ar trebui încurajate 
vânzările în supermarketuri în cantități 
reduse și în porții variabile în funcție de 
necesități pentru reducerea achiziționării 
de alimente în exces de către 
consumatori;
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Or. en

Amendamentul 35
Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază că pe ambalajele 
produselor alimentare trebuie să se 
introducă o mențiune clară privind 
termenul de comercializare și data-limită 
de consum pentru a informa consumatorii 
cu privire la perioada de depozitare a unui 
produs, înainte și după achiziționare;

Or. en

Amendamentul 36
Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 2d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. solicită să se examineze dacă 
reglementările adoptate anterior prevăd 
norme inutile care obligă 
supermarketurile și magazinele 
alimentare să arunce alimente care sunt 
perfect comestibile;

Or. en

Amendamentul 37
Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 2e (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2e. consideră că, în cazul în care acest 
lucru este posibil, normele trebuie 
adaptate în vederea facilitării colectării 
alimentelor neconsumate de către 
depozitele de alimente, organizațiile 
umanitare, instituțiile publice etc. pentru 
redistribuirea acestora nevoiașilor, fără a 
pune în pericol securitatea alimentară;

Or. en

Amendamentul 38
Renate Sommer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. are la cunoștință faptul că în Europa, 
unde în mare parte risipa alimentară are 
loc la nivelul comerțului cu amănuntul și 
la nivelul consumului, există relativ 
puține posibilități de reglementare și 
legiferare pentru îmbunătățirea situației 
și că principalul beneficiu trebuie să 
provină dintr-un schimb de bune practici, 
din îmbunătățirea practicilor uzuale 
utilizate în tratarea alimentelor și dintr-o 
schimbare de comportament din partea 
întreprinderilor și a populației; invită, 
prin urmare, insistent Comisia și statele 
membre să sprijine campaniile care 
urmăresc aceste obiective;

eliminat

Or. de

Amendamentul 39
Csaba Sándor Tabajdi
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. are la cunoștință faptul că în Europa, 
unde în mare parte risipa alimentară are loc 
la nivelul comerțului cu amănuntul și la 
nivelul consumului, există relativ puține
posibilități de reglementare și legiferare 
pentru îmbunătățirea situației și că 
principalul beneficiu trebuie să provină 
dintr-un schimb de bune practici, din 
îmbunătățirea practicilor uzuale utilizate în 
tratarea alimentelor și dintr-o schimbare de 
comportament din partea întreprinderilor și 
a populației; invită, prin urmare, insistent 
Comisia și statele membre să sprijine 
campaniile care urmăresc aceste 
obiective;

3. are la cunoștință faptul că în Europa, 
unde în mare parte risipa alimentară are loc 
la nivelul comerțului cu amănuntul și la 
nivelul consumului, numai o acțiune 
coordonată între organele de 
reglementare, industria și organizațiile de 
consumatori europene și naționale poate 
da rezultate concrete și că principalul 
beneficiu trebuie să provină dintr-un 
schimb de bune practici, din îmbunătățirea 
practicilor uzuale utilizate în tratarea 
alimentelor, din norme consolidate privind 
ambalarea (de exemplu, ambalaje 
resigilabile), dintr-o consecvență sporită a 
etichetării privind depozitarea alimentelor
și dintr-o schimbare de comportament din 
partea întreprinderilor și a populației;

Or. en

Amendamentul 40
Jill Evans, Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. are la cunoștință faptul că în Europa, 
unde în mare parte risipa alimentară are loc 
la nivelul comerțului cu amănuntul și la 
nivelul consumului, există relativ puține 
posibilități de reglementare și legiferare 
pentru îmbunătățirea situației și că 
principalul beneficiu trebuie să provină 
dintr-un schimb de bune practici, din 
îmbunătățirea practicilor uzuale utilizate în 
tratarea alimentelor și dintr-o schimbare de 
comportament din partea întreprinderilor și 
a populației; invită, prin urmare, insistent 

3. are la cunoștință faptul că în Europa, 
unde în mare parte risipa alimentară are loc 
la nivelul comerțului cu amănuntul și la 
nivelul consumului, principalul beneficiu 
trebuie să provină dintr-un schimb de bune 
practici, din îmbunătățirea practicilor 
uzuale utilizate în tratarea alimentelor și 
dintr-o schimbare de comportament din 
partea întreprinderilor și a populației; 
invită, prin urmare, insistent Comisia și 
statele membre să sprijine campaniile și 
măsurile de sensibilizare care urmăresc 
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Comisia și statele membre să sprijine 
campaniile care urmăresc aceste obiective;

aceste obiective;

Or. en

Amendamentul 41
Rolandas Paksas

Proiectul de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. are la cunoștință faptul că în Europa, 
unde în mare parte risipa alimentară are loc 
la nivelul comerțului cu amănuntul și la 
nivelul consumului, există relativ puține 
posibilități de reglementare și legiferare 
pentru îmbunătățirea situației și că 
principalul beneficiu trebuie să provină 
dintr-un schimb de bune practici, din 
îmbunătățirea practicilor uzuale utilizate în 
tratarea alimentelor și dintr-o schimbare de 
comportament din partea întreprinderilor și 
a populației; invită, prin urmare, insistent 
Comisia și statele membre să sprijine 
campaniile care urmăresc aceste 
obiective;

3. are la cunoștință faptul că în Europa, 
unde în mare parte risipa alimentară are loc 
la nivelul comerțului cu amănuntul și la 
nivelul consumului, există relativ puține 
posibilități de reglementare și legiferare 
pentru îmbunătățirea situației și că 
principalul beneficiu trebuie să provină 
dintr-un schimb de bune practici, din 
îmbunătățirea practicilor uzuale utilizate în 
tratarea alimentelor și dintr-o schimbare de 
comportament din partea întreprinderilor și 
a populației, cu accent deosebit pe 
campanii de informare, în timpul cărora, 
producătorii și consumatorii sunt 
informați în ceea ce privește legăturile 
dintre utilizare, producție, costuri, deșeuri 
mediu și sănătate;

Or. lt

Amendamentul 42
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. are la cunoștință faptul că în Europa, 
unde în mare parte risipa alimentară are loc 
la nivelul comerțului cu amănuntul și la 

3. are la cunoștință faptul că în Europa, 
unde în mare parte risipa alimentară are loc 
la nivelul comerțului cu amănuntul și la 
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nivelul consumului, există relativ puține 
posibilități de reglementare și legiferare 
pentru îmbunătățirea situației și că 
principalul beneficiu trebuie să provină 
dintr-un schimb de bune practici, din 
îmbunătățirea practicilor uzuale utilizate în 
tratarea alimentelor și dintr-o schimbare de 
comportament din partea întreprinderilor și 
a populației; invită, prin urmare, insistent 
Comisia și statele membre să sprijine 
campaniile care urmăresc aceste obiective;

nivelul consumului, există relativ puține 
posibilități de reglementare și legiferare 
pentru îmbunătățirea situației și că 
principalul beneficiu trebuie să provină 
dintr-un schimb de bune practici, din 
îmbunătățirea practicilor uzuale utilizate în 
tratarea alimentelor și dintr-o schimbare de 
comportament din partea întreprinderilor și 
a populației de-a lungul întregului lanț
alimentar; invită, prin urmare, insistent 
Comisia și statele membre să sprijine 
campaniile care urmăresc aceste obiective;

Or. en

Amendamentul 43
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. are la cunoștință faptul că în Europa, 
unde în mare parte risipa alimentară are loc 
la nivelul comerțului cu amănuntul și la 
nivelul consumului, există relativ puține 
posibilități de reglementare și legiferare 
pentru îmbunătățirea situației și că 
principalul beneficiu trebuie să provină 
dintr-un schimb de bune practici, din 
îmbunătățirea practicilor uzuale utilizate în 
tratarea alimentelor și dintr-o schimbare de 
comportament din partea întreprinderilor și 
a populației; invită, prin urmare, insistent 
Comisia și statele membre să sprijine
campaniile care urmăresc aceste obiective;

3. are la cunoștință faptul că în Europa, 
unde în mare parte risipa alimentară are loc 
la nivelul comerțului cu amănuntul și la 
nivelul consumului, există relativ puține 
posibilități de reglementare și legiferare 
pentru îmbunătățirea situației și că 
principalul beneficiu trebuie să provină 
dintr-un schimb de bune practici, din 
îmbunătățirea practicilor uzuale utilizate în 
tratarea alimentelor și dintr-o schimbare de 
comportament din partea întreprinderilor și 
a populației;

constată că sensibilizarea față de risipa 
alimentară este foarte slab conturată; 
invită, prin urmare, insistent Comisia și 
statele membre să inițieze campaniile care 
urmăresc o sensibilizare mai profundă 
pentru a putea determina o modificare 
durabilă a comportamentului și stăvili 
considerabil risipa alimentară; un rol 
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important îl pot juca aici, de exemplu,
învățământul preșcolar și educația în 
școli;

Or. de

Amendamentul 44
Esther de Lange

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. are la cunoștință faptul că în Europa, 
unde în mare parte risipa alimentară are loc 
la nivelul comerțului cu amănuntul și la 
nivelul consumului, există relativ puține 
posibilități de reglementare și legiferare 
pentru îmbunătățirea situației și că 
principalul beneficiu trebuie să provină 
dintr-un schimb de bune practici, din 
îmbunătățirea practicilor uzuale utilizate în 
tratarea alimentelor și dintr-o schimbare de 
comportament din partea întreprinderilor și 
a populației; invită, prin urmare, insistent 
Comisia și statele membre să sprijine 
campaniile care urmăresc aceste obiective;

3. are la cunoștință faptul că în Europa, 
unde în mare parte risipa alimentară are loc 
la nivelul comerțului cu amănuntul și la 
nivelul consumului, există relativ puține 
posibilități de reglementare și legiferare 
pentru îmbunătățirea situației și că 
principalul beneficiu trebuie să provină 
dintr-un schimb de bune practici, din 
îmbunătățirea practicilor uzuale utilizate în 
tratarea alimentelor și dintr-o schimbare de 
comportament din partea întreprinderilor și 
a populației; invită, prin urmare, insistent 
Comisia și statele membre să sprijine 
campaniile care urmăresc aceste obiective;
în acest context, subliniază importanța 
înființării unei Comunități de cunoaștere 
și inovare (CCI) pentru produsele 
alimentare care să se concentreze pe 
prevenirea risipei alimentare;

Or. nl

Amendamentul 45
Juozas Imbrasas

Proiectul de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. are la cunoștință faptul că în Europa, 
unde în mare parte risipa alimentară are loc 
la nivelul comerțului cu amănuntul și la 
nivelul consumului, există relativ puține 
posibilități de reglementare și legiferare 
pentru îmbunătățirea situației și că 
principalul beneficiu trebuie să provină 
dintr-un schimb de bune practici, din 
îmbunătățirea practicilor uzuale utilizate în 
tratarea alimentelor și dintr-o schimbare de 
comportament din partea întreprinderilor și 
a populației; invită, prin urmare, insistent 
Comisia și statele membre să sprijine 
campaniile care urmăresc aceste 
obiective;

3. are la cunoștință faptul că în Europa, 
unde în mare parte risipa alimentară are loc 
la nivelul comerțului cu amănuntul și la 
nivelul consumului, există relativ puține 
posibilități de reglementare și legiferare 
pentru îmbunătățirea situației și că 
principalul beneficiu trebuie să provină 
dintr-un schimb de bune practici, din 
îmbunătățirea practicilor uzuale utilizate în 
tratarea alimentelor și dintr-o schimbare de 
comportament din partea întreprinderilor și 
a populației, cu accent deosebit pe 
campanii de informare, în timpul cărora, 
producătorii și consumatorii sunt 
informați în ceea ce privește legăturile 
dintre utilizare, producție, costuri, deșeuri 
mediu și sănătate;

Or. lt

Amendamentul 46
Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. are la cunoștință faptul că în Europa, 
unde în mare parte risipa alimentară are loc 
la nivelul comerțului cu amănuntul și la 
nivelul consumului, există relativ puține
posibilități de reglementare și legiferare
pentru îmbunătățirea situației și că 
principalul beneficiu trebuie să provină 
dintr-un schimb de bune practici, din
îmbunătățirea practicilor uzuale utilizate în 
tratarea alimentelor și dintr-o schimbare de 
comportament din partea întreprinderilor și 
a populației; invită, prin urmare, insistent 
Comisia și statele membre să sprijine 
campaniile care urmăresc aceste obiective

3. are la cunoștință faptul că în Europa, 
unde în mare parte risipa alimentară are loc 
la nivelul comerțului cu amănuntul și la 
nivelul consumului, există multe 
posibilități pentru îmbunătățirea situației 
dintr-un schimb de bune practici, din 
îmbunătățirea practicilor uzuale utilizate în 
tratarea alimentelor și dintr-o schimbare de 
comportament din partea întreprinderilor și 
a populației; invită, prin urmare, insistent 
Comisia și statele membre să sprijine 
campaniile care urmăresc aceste obiective 
și să revizuiască legislația existentă în 
acest domeniu;
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Or. sv

Amendamentul 47
Daciana Octavia Sârbu

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. este preocupat de anumite practici de 
comercializare cu amănuntul – precum 
acordarea de reduceri pentru cumpărături 
multiple și vânzarea de cantități mari de 
produse proaspete preambalate – care par 
să încurajeze consumatorii să cumpere 
alimente în exces și care, prin urmare, pot 
intensifica risipa de alimente și pot reduce 
sau chiar elimina total beneficiile 
economice pentru consumatori;

Or. en

Amendamentul 48
Csaba Sándor Tabajdi

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei și statelor membre să 
includă în pachetul legislativ privind 
reforma politicii agricole comune măsuri 
de prevenire a risipei alimentare în 
etapele de producție, recoltare, prelucrare 
și transport și să propună acțiuni concrete 
de sensibilizare a publicului și de sporire 
a responsabilității consumatorilor în 
etapele de comercializare și consum;

Or. en
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Amendamentul 49
Christa Klaß, Renate Sommer

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că în toate școlile este 
necesară o formare casnică solidă drept 
competență de viață pentru fete și băieți 
pentru a transmite cunoștințe privind 
tratarea alimentelor, pregătirea lor, 
conservarea și valorificarea resturilor, și 
că astfel se utilizează mai multe alimente 
și se aruncă mai puține;

Or. de

Amendamentul 50
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să efectueze o analiză 
a întregului lanț alimentar pentru a 
identifica în cadrul cărui sector alimentar 
se înregistrează cea mai mare risipă de 
alimente și care ar fi soluțiile pentru 
prevenirea acesteia;

Or. en

Amendamentul 51
Anna Rosbach, Kartika Tamara Liotard

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că trebuie adoptate 
inițiative concrete pentru o mai bună 
informare și educare a consumatorilor în 
vederea sensibilizării și sporirii 
cunoștințelor publicului cu privire la 
gestionarea rațională a alimentelor și la 
modalitatea de reducere la minimum a 
risipei alimentare;

Or. en

Amendamentul 52
Andres Perello Rodriguez

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. insistă asupra necesității de a crea 
sisteme de colectare selectivă pentru 
deșeurile organice, astfel încât aceste 
reziduuri să poată fi valorificate și 
refolosite în măsura posibilului;

Or. es

Amendamentul 53
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că risipa de alimente poate 
fi prevenită în mare parte dacă lanțul 
alimentar de la producător până la 
consumator este cât mai scurt, 
prevenindu-se astfel depozitarea și 
transportarea de lungă durată;



AM\881048RO.doc 29/46 PE474.043v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 54
Anna Rosbach, Kartika Tamara Liotard

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. este de părere că educarea și 
sensibilizarea cu privire la alimente ca 
resursă de valoare ar trebui introdusă de 
la o vârstă fragedă; 

Or. en

Amendamentul 55
Andres Perello Rodriguez

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că „cerințele de calitate” 
excesive (impuse fie de legislația 
europeană sau națională, fie de regulile 
interne ale întreprinderilor) stau la baza 
multor cazuri în care alimentele sunt 
aruncate inutil, ceea ce conduce la 
creșterea cantității alimentelor risipite;

eliminat

Or. es

Amendamentul 56
Csaba Sándor Tabajdi

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că „cerințele de calitate” 
excesive (impuse fie de legislația 
europeană sau națională, fie de regulile 
interne ale întreprinderilor) stau la baza 
multor cazuri în care alimentele sunt 
aruncate inutil, ceea ce conduce la 
creșterea cantității alimentelor risipite;

4. consideră că „cerințele de calitate” 
excesive (impuse fie de legislația 
europeană sau națională, fie de regulile 
interne ale întreprinderilor), interpretarea 
eronată sau confuzia cu privire la datele 
indicate pe etichetă și lipsa de 
consecvență în utilizarea termenilor („a se 
consuma de preferință înainte de”, „a se 
consuma înainte de”, „termen de 
comercializare”, „termen de expunere”)
stau la baza multor cazuri în care 
alimentele sunt aruncate inutil, ceea ce 
conduce la creșterea cantității alimentelor 
risipite;

Or. en

Amendamentul 57
Renate Sommer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că „cerințele de calitate” 
excesive (impuse fie de legislația 
europeană sau națională, fie de regulile 
interne ale întreprinderilor) stau la baza 
multor cazuri în care alimentele sunt 
aruncate inutil, ceea ce conduce la 
creșterea cantității alimentelor risipite;

4. consideră că cerințele de calitate
exterioară impuse fie de legislația 
europeană sau națională, fie de regulile 
interne ale întreprinderilor, care stabilesc 
mărimea și forma, mai ales a fructelor și
a legumelor proaspete, stau la baza multor 
cazuri în care alimentele sunt aruncate 
inutil, ceea ce conduce la creșterea 
cantității alimentelor risipite;

Or. de

Amendamentul 58
Kartika Tamara Liotard
în numele Grupului GUE/NGL
Anna Rosbach
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în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că „cerințele de calitate” 
excesive (impuse fie de legislația 
europeană sau națională, fie de regulile 
interne ale întreprinderilor) stau la baza 
multor cazuri în care alimentele sunt 
aruncate inutil, ceea ce conduce la
creșterea cantității alimentelor risipite;

4. consideră că „cerințele de calitate” 
excesive, precum data-limită de consum și 
nu numai, sunt necesare pentru ca 
cetățenii UE să poată consuma alimente 
sigure, sănătoase, adecvate și hrănitoare, 
deși aceste „cerințe de calitate” ar putea 
conduce la creșterea cantității alimentelor 
risipite;

Or. en

Amendamentul 59
Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că „cerințele de calitate” 
excesive (impuse fie de legislația 
europeană sau națională, fie de regulile 
interne ale întreprinderilor) stau la baza 
multor cazuri în care alimentele sunt 
aruncate inutil, ceea ce conduce la 
creșterea cantității alimentelor risipite;

4. consideră că informațiile insuficiente 
despre semnificația „cerințelor de 
calitate” existente (impuse fie de legislația 
europeană sau națională, fie de regulile 
interne ale întreprinderilor) stau la baza 
multor cazuri în care alimentele sunt 
aruncate inutil, ceea ce conduce la 
creșterea cantității alimentelor risipite; 
invită Comisia și statele membre să 
revizuiască situația privind marcarea 
datei și să ia în considerare introducerea 
unor cerințe de etichetare privind data 
ambalării;

Or. sv

Amendamentul 60
Sophie Auconie
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că „cerințele de calitate” 
excesive (impuse fie de legislația 
europeană sau națională, fie de regulile 
interne ale întreprinderilor) stau la baza 
multor cazuri în care alimentele sunt 
aruncate inutil, ceea ce conduce la 
creșterea cantității alimentelor risipite;

4. consideră că „cerințele de calitate” 
excesive pot sta la baza cazurilor în care 
alimentele sunt aruncate inutil, conducând 
astfel la creșterea cantității alimentelor 
risipite, atât în activitatea de 
comercializare, cât și în consum; solicită 
dezvoltarea unor inițiative de colectare a 
acestor produse alimentare care încă sunt 
bune pentru consum în vederea 
distribuirii persoanelor celor mai 
defavorizate;

Or. fr

Amendamentul 61
Anna Maria Corazza Bildt, Renate Sommer

Proiect de aviz
Punctul 4 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază că și consumatorii individuali 
își pot asuma responsabilitatea pentru 
conceperea unor modalități mai bune de 
utilizare a produselor alimentare care lor 
nu le mai sunt de folos în gospodăriile 
private;

Or. en

Amendamentul 62
Gerben-Jan Gerbrandy, Marit Paulsen

Proiect de aviz
Punctul 4 – litera a (nouă)
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Proiect de aviz Amendamentul

(a) consideră că noile dezvoltări în 
materie de tehnologie, precum frigiderele 
inteligente și ambalarea cu ajutorul 
nanotehnologiilor, pot juca un rol 
semnificativ în reducerea deșeurilor 
alimentare; îndeamnă Comisia ca, în 
cadrul programelor de cercetare ale 
acesteia, să acorde o atenție deosebită 
reducerii risipei alimentare;

Or. nl

Amendamentul 63
Csaba Sándor Tabajdi

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită îmbunătățirea cerințelor UE 
privind raportarea risipei de alimente, o 
mai mare coerență în etichetarea 
termenelor de valabilitate a produselor 
alimentare, organizarea la nivel european 
și național a unor campanii de 
sensibilizare orientate și realizarea unui 
studiu de fezabilitate privind obiectivele 
UE pentru prevenirea risipei alimentare;

Or. en

Amendamentul 64
Oreste Rossi

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită statele membre să faciliteze 
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activitatea organizațiilor care se ocupă cu 
strângerea voluntară și neremunerată de 
bunuri alimentare care nu sunt expirate 
sau care au un termen de expirare 
apropiat, pentru a le distribui persoanelor 
sau familiilor nevoiașe;

Or. it

Amendamentul 65
Renate Sommer, Christa Klaß

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că necunoașterea de către
consumatori a semnificației datei 
durabilității minime și a datei limită de 
consum reprezintă o cauză principală a 
aruncării alimentelor; este conștient că, 
din motive de securitate juridică, 
producătorii de alimente sunt extrem de 
atenți la stabilirea datelor de durabilitate 
minimă;

Or. de

Amendamentul 66
Jill Evans, Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită comercianților cu amănuntul 
să își asume responsabilitatea pentru 
reducerea considerabilă a risipei 
alimentare, de exemplu, prin diminuarea 
cerințelor privind standardele de 
comercializare; solicită Comisiei să 
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colecteze și să publice politici privind cele 
mai bune practici pentru reducerea risipei 
alimentare în cadrul sectorului 
comerțului cu amănuntul din Europa, 
precum și soluții practice de gestionare 
sau distribuire a produselor alimentare 
care nu pot fi vândute prin intermediul 
canalelor obișnuite;

Or. en

Amendamentul 67
Linda McAvan, Glenis Willmott

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște confuzia consumatorilor 
privind termenele de valabilitate a 
produselor alimentare; reamintește că 
legislația referitoare la informarea 
consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare impune indicarea pe etichetă a 
datei expirării și a datei până la care 
acestea pot fi consumate de preferință și 
solicită statelor membre să asigure faptul 
că nu se induc în eroare consumatorii 
printr-o etichetare vagă;

Or. en

Amendamentul 68
Matthias Groote

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4 a. invită Comisia să elaboreze o 
strategie, să introducă o evaluare a 
impactului privind răspândirea și risipa 
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alimentară în toate procedurile legislative 
viitoare referitoare la securitatea 
alimentară, precum și la standardele 
alimentare, cu scopul de a reduce în mod 
semnificativ risipa alimentară;

Or. de

Amendamentul 69
Andres Perello Rodriguez

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște importanța reglementării 
practicilor de etichetare și ambalare a 
produselor, în vederea asigurării 
eficienței lanțului alimentar și, în acest 
sens, consideră că o etichetare corectă a 
datelor de expirare și a datelor limită de 
vânzare ar contribui, în mare măsură, la 
prevenirea risipei de alimente;

Or. es

Amendamentul 70
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată că problema risipei 
alimentare ar trebui inclusă în domeniul 
de aplicare a legislației privind utilizarea 
eficientă a resurselor și solicită Comisiei 
să pună în aplicare inițiative specifice 
care să abordeze risipa de alimente în 
temeiul inițiativei emblematice „O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor”;



AM\881048RO.doc 37/46 PE474.043v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 71
Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită continuarea „Programului 
european de ajutor alimentar destinat 
persoanelor celor mai defavorizate” 
(PEAD), care permite asigurarea utilizării 
stocurilor de intervenție ale politicii 
agricole comune, dar și aprovizionarea și, 
prin urmare, asigurarea securității 
alimentare a milioane de europeni; 

Or. fr

Amendamentul 72
Renate Sommer, Christa Klaß

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. face referire, în acest context, la 
articolul 9 și anexa X din noul 
Regulament privind informarea 
consumatorilor referitoare la produsele 
alimentare, care prevede marcarea pe 
ambalaje a datei durabilității minime și a 
datei limită de consum, cât și indicații 
privind condițiile speciale de depozitare și 
utilizare; invită statele membre și sectorul 
alimentar să organizeze campanii de 
informare care să îi ajute pe consumatori 
să înțeleagă marcarea și să interpreteze 
corect mai ales data durabilității minime; 

Or. de
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Amendamentul 73
Andres Perello Rodriguez

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită Comisiei ca, în contextul 
noilor tendințe demografice și sociale, să 
modifice modelele de consum (persoane 
singure, familii monoparentale etc.), să 
analizeze posibilitatea de a prezenta o 
propunere legislativă în favoarea 
ambalajelor individuale sau care conțin o 
singură porție, astfel încât să faciliteze 
achiziționarea de către consumator a 
cantității corecte de produs, de care are 
nevoie. Aceste ambalaje individuale ar 
trebui să fie reciclabile sau refolosibile și 
concepute conform normelor de mediu și 
a recomandărilor de durabilitate a 
Uniunii Europene, astfel încât să nu 
constituie o altă problemă de reziduuri;

Or. es

Amendamentul 74
Renate Sommer

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. consideră, în acest context, că trebuie 
îmbunătățită în general cunoașterea 
populației UE privind alimentele și 
alimentația:

Or. de
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Amendamentul 75
Andres Perello Rodriguez

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. amintește Rezoluția sa din 6 iulie 2010 
referitoare la Cartea verde a Comisiei 
privind gestionarea deșeurilor biologice în 
Uniunea Europeană*, în special punctele 1 
și 4, în care Parlamentul European solicită 
Comisiei să prezinte o propunere 
legislativă concretă pentru tratarea 
deșeurilor biologice, din care risipa 
alimentară este doar o parte;

5. amintește Rezoluția sa din 6 iulie 2010 
referitoare la Cartea verde a Comisiei 
privind gestionarea deșeurilor biologice în 
Uniunea Europeană2, în special punctele 1 
și 4, în care Parlamentul European și
solicită din nou Comisiei să prezinte o 
propunere legislativă cu caracter de 
urgență, concretă pentru tratarea deșeurilor 
biologice, din care risipa alimentară este 
doar o parte;

Or. es

Amendamentul 76
Linda McAvan

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că deșeurile alimentare pot 
constitui o sursă semnificativă și durabilă 
de biomasă și pot fi utilizate pentru 
înlocuirea bioenergiei produse din 
importuri nesustenabile de lemn; 

Or. en

Amendamentul 77
Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să stabilească repere 
referitoare la tipul de frigidere și 
congelatoare care trebuie utilizate în 
magazinele alimentare și recomandări 
privind temperaturile adecvate depozitării 
și transportului produselor alimentare. În 
prezent, se utilizează frigidere și 
congelatoare care duc la prea multă 
pierdere de energie și temperaturi 
inadecvate din punct de vedere ecologic, 
care pot avea ca rezultat riscul ca 
alimentele să devină necomestibile 
prematur;

Or. sv

Amendamentul 78
Renate Sommer

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că incinerarea poate fi 
acceptată numai dacă este corelată cu
recuperarea de energie și împiedică 
producerea de emisii de gaze cu efect de 
seră;

6. consideră că incinerarea alimentelor 
poate fi acceptată numai dacă servește 
obținerii ecologice de energie;

Or. de

Amendamentul 79
Jill Evans, Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că incinerarea poate fi 
acceptată numai dacă este corelată cu 
recuperarea de energie și împiedică 
producerea de emisii de gaze cu efect de 
seră;

6. consideră că reciclarea deșeurilor 
biologice prin transformarea în compost 
sau prin utilizarea în instalații de biogaz 
este mult mai avantajoasă decât
incinerarea acestora;

Or. en

Amendamentul 80
Judith A. Merkies

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că incinerarea poate fi 
acceptată numai dacă este corelată cu 
recuperarea de energie și împiedică 
producerea de emisii de gaze cu efect de 
seră;

6. consideră că incinerarea deșeurilor 
alimentare trebuie evitată și poate fi 
acceptată numai dacă se respectă o 
ierarhie și dacă deșeurile au fost utilizate 
la capacitate maximă;

Or. en

Amendamentul 81
Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că incinerarea poate fi 
acceptată numai dacă este corelată cu 
recuperarea de energie și împiedică 
producerea de emisii de gaze cu efect de 
seră;

6. consideră că utilizarea incinerării ar 
trebui limitată pe cât posibil, cu excepția 
cazului în care aceasta ar putea conduce 
la o valorificare eficientă a energiei;

Or. fr
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Amendamentul 82
Kriton Arsenis

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că potențialul deșeurilor 
alimentare în vederea recuperării 
energetice, nu ar trebui să afecteze sau să 
amâne acțiunile de abordare a problemei 
legate de risipa alimentară;

Or. en

Amendamentul 83
Åsa Westlund

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia să analizeze legătura 
dintre deșeurile alimentare și calitatea 
gestionării deșeurilor în statele membre și 
să evalueze care sunt măsurile din 
domeniul gestionării deșeurilor care pot fi 
luate pentru a reduce risipa de alimente;

Or. sv

Amendamentul 84
Anna Maria Corazza Bildt, Renate Sommer

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită statelor membre să sprijine 
producția și comercializarea locală 
sustenabilă de produse, evitându-se astfel 

7. solicită statelor membre să sprijine 
producția și distribuția locală sustenabilă și 
eficientă, contribuind astfel la reducerea 
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o logistică lungă și uneori complicată și 
reducând amprenta de carbon.

risipei de alimente.

Or. en

Amendamentul 85
Jill Evans, Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită statelor membre să sprijine 
producția și comercializarea locală 
sustenabilă de produse, evitându-se astfel o 
logistică lungă și uneori complicată și 
reducând amprenta de carbon.

7. solicită statelor membre să sprijine 
lanțurile scurte de aprovizionare cu 
alimente și producția și comercializarea 
locală sustenabilă de produse alimentare, 
evitându-se astfel o logistică lungă și 
uneori complicată și reducând amprenta de 
carbon.

Or. en

Amendamentul 86
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei și statelor membre să
promoveze campanii de conștientizare și 
educație a populației autorităților locale și 
să sprijine dialogul cu societatea civilă.

Or. ro

Amendamentul 87
Kartika Tamara Liotard
în numele Grupului GUE/NGL
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Anna Rosbach
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că inițiativele deja adoptate 
în diferite state membre urmăreau 
recuperarea produselor agricole și 
alimentare locale nevândute în vederea 
redistribuirii acestora grupurilor de 
cetățeni fără putere de cumpărare; 
subliniază că aceste inițiative vin în 
completarea sistemelor de securitate 
socială și bunăstare existente în statele 
membre și nu ar trebui să le înlocuiască.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei Europene să se 
asigure că problema eficienței 
consumului alimentar beneficiază de 
același grad de atenție și sensibilizare ca 
și chestiunea privind eficiența 
consumului de energie, deoarece acestea 
sunt la fel de importante pentru mediu și 
viitorul cetățenilor.

Or. en

Amendamentul 89
Pavel Poc
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Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei să stabilească pentru 
statele membre obligații de raportare 
asupra risipei de alimente și o 
standardizare a metodologiilor de 
calculare a cantităților de deșeuri 
alimentare la nivel de stat membru pentru 
asigurarea comparabilității. 

Or. en

Amendamentul 90
Kartika Tamara Liotard
în numele Grupului GUE/NGL
Anna Rosbach
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. este de părere că practicile utilizate în 
funcționarea pieței, precum, printre altele, 
speculațiile cu produse alimentare, 
menținerea artificială a unor niveluri 
înalte ale prețurilor la produsele 
alimentare, acordarea de stimulente 
agricole și tratarea deșeurilor alimentare, 
dau naștere situației în care pentru 
anumiți actori din cadrul lanțului 
alimentar este mai avantajos să arunce 
alimentele decât să le vândă; viitoarele 
politici ale UE în domeniul deșeurilor 
alimentare și al deșeurilor biologice ar 
trebui să prevină această conduită.

Or. en
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Amendamentul 91
Pavel Poc

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. solicită Comisiei ca, până în 2014, să 
stabilească pentru statele membre 
obiective specifice de prevenire a risipei 
de alimente pentru statele membre, în 
cadrul obiectivelor de prevenire a 
generării de deșeuri, conform 
recomandărilor Directivei-cadru privind 
deșeurile din 2008.

Or. en

Amendamentul 92
Pavel Poc

Proiect de aviz
Punctul 7c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. invită Comisia să evalueze o posibilă 
recomandare privind adoptarea de către 
statele membre a unor practici de 
colectare separată a deșeurilor alimentare 
în cadrul gospodăriilor și/sau în cadrul 
sectorului alimentar; de asemenea, ar 
trebui evaluată acordarea unor subvenții 
pentru dezvoltarea unei infrastructuri de 
colectare și tratare separată a deșeurilor 
alimentare.

Or. en


