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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat voedselverspilling ecologische en ethische vragen oproept en bovendien 
economische en sociale kosten met zich meebrengt die voor zowel ondernemingen als 
consumenten op de interne markt uitdagingen vormen;

2. onderstreept dat politieke wil nodig is om het probleem van de voedselverspilling op te 
lossen; dringt erop aan dat de Commissie in de Europese politieke agenda prioriteit verleent 
aan alle onderwerpen die verband houden met de voedselverspilling; verzoekt de Commissie 
in overleg met de lidstaten streefdoelen vast te stellen voor het terugdringen van de 
voedselverspilling, en verzoekt de lidstaten en alle belanghebbenden praktische maatregelen 
te nemen om deze streefdoelen te bereiken;

3. dringt erop aan dat de Commissie in samenwerking met de Wereldvoedselorganisatie 
gezamenlijke streefdoelen vaststelt voor het terugdringen van de voedselverspilling op 
wereldvlak;

4. verwijst naar de bevindingen van de enquête van de Commissie (Consumer Empowerment in 
the EU - SEC(2011)469) volgens welke 18% van de ondervraagde Europese burgers de 
vermelding "ten minste houdbaar tot" niet begrijpt; verzoekt daarom de Commissie en de 
lidstaten meer duidelijkheid te creëren omtrent de betekenis van de data op de etiketten ("ten 
minste houdbaar tot", "houdbaarheidsdatum" en "te gebruiken tot") enerzijds om de 
onzekerheid van de consument over de geschiktheid voor consumptie van levensmiddelen uit 
de weg te ruimen en anderzijds om het publiek te voorzien van nauwkeurige informatie, in 
casu over het feit dat de minimale houdbaarheidsdatum "ten minste houdbaar tot" verband 
houdt met de kwaliteit terwijl "te gebruiken tot" slaat op de voedselveiligheid, om op die 
manier de consumenten te helpen een oordeelkundige keuze te maken;

5. wijst erop dat in de onlangs goedgekeurde verordening betreffende levensmiddeleninformatie 
ondubbelzinnig wordt bepaald dat levensmiddelen die verondersteld zijn gebruikt te worden 
voor een bepaalde datum beschouwd moeten worden als gevaarlijk indien zij na die datum 
worden geconsumeerd;

6. dringt er bij de Commissie, de lidstaten en de belanghebbenden op aan steun te verlenen aan 
pedagogische en informatiemaatregelen - in eerste instantie gericht op schoolkinderen - die 
het voorkomen van voedselverspilling op het oog hebben en de consumenten helpen een 
bewuster gedrag te ontwikkelen en verantwoorde keuzes te maken, en die hun perceptie van 
de waarde van voedsel en van het belang van het zicht, de reuk en de smaak om te oordelen 
over de geschiktheid van bepaalde levensmiddelen voor consumptie versterken; steunt 
eveneens de uitvoering van praktische maatregelen in kantines van scholen, openbare 
besturen, publieke en private ondernemingen en Europese instellingen om voedselverspilling 
te voorkomen;

7. verzoekt de Commissie een eventuele wijziging van de regels inzake openbare 
aanbestedingen te overwegen, in het bijzonder op het gebied van de cateringdiensten, 
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teneinde het probleem van voedselverspilling beter onder controle te krijgen;

8. roept alle belanghebbenden op meer gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich te nemen; 
moedigt hen aan de coördinatie tussen de verschillende schakels in de 
voedselvoorzieningsketen te vergroten en de logistiek, het voorraadbeheer en de wijze 
waarop levensmiddelen worden verpakt te verbeteren, opdat in de hele keten 
voedselverkwisting kan worden voorkomen; verzoekt eveneens alle belanghebbenden zich 
bewust te worden van de voedingswaarde van landbouwproducten met afwijkende vorm of 
grootte en informatie daarover te verspreiden om de hoeveelheid producten die wordt 
weggegooid te verminderen;

9. acht het van groot belang om te blijven investeren in innoverende productietechnologieën, 
zoals efficiënte technologieën voor verpakking en bewaring van levensmiddelen;

10. verzoekt de levensmiddelenindustrie en de andere belanghebbenden verschillende grootten 
van levensmiddelenverpakkingen voor te stellen, de voordelen te evalueren van het 
aanbieden van meer bulkproducten en meer rekening te houden met eenpersoonsgezinnen om 
voedselverspilling en bijgevolg de CO2-voetafdruk van de consumenten te beperken;

11. dringt er bij de detailhandel en de plaatselijke overheden op aan om de dagelijkse contacten 
met consumenten te benutten om hen voor te lichten over de manier waarop levensmiddelen 
het best kunnen worden bewaard en gebruikt en hen ertoe aan te moedigen hun 
voedselaankopen te plannen, bijvoorbeeld door bewustmakingscampagnes op te zetten; is 
van oordeel dat door middel van aanbiedingen vaker overtollige voorraden en 
levensmiddelen waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum bijna is verstreken maar nog steeds 
veilig geconsumeerd kunnen worden aan de man zouden kunnen worden gebracht, 
bijvoorbeeld door binnen 24 uur voor de uiterste houdbaarheidsdatum de prijs met de helft te 
verlagen;

12. verzoekt de Commissie in samenwerking met de lidstaten aanbevelingen te doen met 
betrekking tot koeltemperaturen, uitgaande van het gegeven dat een niet-optimale en onjuiste 
koelkasttemperatuur levensmiddelen vroegtijdig ongeschikt voor consumptie maakt en leidt 
tot onnodige verspilling; onderstreept dat harmonisatie van de koeltemperaturen gedurende 
de gehele voedselvoorzieningsketen de bewaring van levensmiddelen kan verbeteren en de 
voedselverspilling kan verminderen voor producten die grensoverschrijdend worden 
vervoerd en verkocht;

13. dringt er bij de Commissie op aan een gebruikersvriendelijke handleiding op te stellen over 
het gebruik van levensmiddelen waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum bijna is verstreken, 
waardoor de veiligheid van gedoneerde of voor diervoeding bestemde levensmiddelen kan 
worden gewaarborgd, en daarbij voort te bouwen op de beste praktijken onder de actoren 
binnen de voedselvoorzieningsketen, bijvoorbeeld om vraag en aanbod sneller en effectiever 
op elkaar te kunnen afstellen;

14. wijst erop dat het composteren van biologisch afbreekbare levensmiddelen een belangrijk 
alternatief is voor het vernietigen ervan; is ingenomen met bepaalde initiatieven van de 
lidstaten waarbij collectieve ruimten daarvoor aan het publiek worden aangeboden; verzoekt 
de Commissie deze aanpak aan te moedigen door uitwisseling van ervaringen en beste 
praktijken op Europese schaal te bevorderen;
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15. dringt erop aan dat de lidstaten economische stimuli vaststelt met als doel voedselverspilling 
te beperken;

16. wijst erop dat de lidstaten hun afvalbeheer kunnen verbeteren en op die manier ertoe 
bijdragen de voedselketen efficiënter te maken; verzoekt de Commissie onderzoek te doen 
naar het verband tussen de kwaliteit van het afvalbeheer en de voedselverkwisting en na te 
denken over maatregelen die kunnen worden genomen op het vlak van afvalbeheer om het 
verloren gaan van levensmiddelen te beperken;

17. acht het mogelijk voedselverspilling te verminderen door het samenspel tussen consumenten, 
producenten, fabrikanten, kleinhandelaars, publieke cateraars, restaurants, 
overheidsinstanties en ngo's; suggereert hiertoe gebruik te maken van het internet en de 
nieuwe technologieën;

18. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de belanghebbenden hun beste praktijken onderling 
uit te wisselen en daarbij gebruik te maken van de kennis van diverse fora en platforms, zoals 
het detailhandelsforum inzake duurzaamheid, de European Food Sustainable Consumption 
and Production Round Table (Europese ronde tafel voor duurzame voedselconsumptie en -
productie), het forum op hoog niveau voor een beter werkende voedselvoorzieningsketen, het 
informele netwerk van lidstaten "Friends of Sustainable Food", het forum 
consumentengoederen, enz.;
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