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Amendement 1
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat voedselverspilling 
economische kosten met zich meebrengt en
voor zowel ondernemingen als 
consumenten op de interne markt een 
uitdaging vormt;

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

Or. en

Amendement 2
Mitro Repo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat voedselverspilling 
economische kosten met zich meebrengt en 
voor zowel ondernemingen als 
consumenten op de interne markt een 
uitdaging vormt;

1. benadrukt dat voedselverspilling een 
ecologische uitdaging vormt, economische 
kosten met zich meebrengt en voor zowel 
ondernemingen als consumenten op de 
interne markt een uitdaging vormt;

Or. en

Amendement 3
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat voedselverspilling 1. benadrukt dat voedselverspilling 
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economische kosten met zich meebrengt en 
voor zowel ondernemingen als 
consumenten op de interne markt een 
uitdaging vormt;

economische, ecologische en 
maatschappelijke kosten met zich 
meebrengt en voor zowel ondernemingen 
als consumenten op de interne markt een 
uitdaging vormt;

Or. fr

Amendement 4
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat voedselverspilling 
economische kosten met zich meebrengt en 
voor zowel ondernemingen als 
consumenten op de interne markt een 
uitdaging vormt;

1. benadrukt dat voedselverspilling zowel
economische als ecologische kosten met 
zich meebrengt en voor zowel 
ondernemingen als consumenten op intern 
vlak een uitdaging vormt;

Or. da

Amendement 5
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat voedselverspilling 
economische kosten met zich meebrengt en 
voor zowel ondernemingen als 
consumenten op de interne markt een 
uitdaging vormt;

1. benadrukt dat voedselverspilling niet 
alleen economische kosten met zich 
meebrengt maar dikwijls ook 
neveneffecten heeft op ecologisch, 
sociaal, ethisch, voedings- en 
gezondheidsvlak en voor zowel 
ondernemingen als consumenten op de 
interne markt een uitdaging vormt;

Or. en
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Amendement 6
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat voedselverspilling
economische kosten met zich meebrengt
en voor zowel ondernemingen als 
consumenten op de interne markt een 
uitdaging vormt;

1. benadrukt dat voedselverspilling ook 
een verkwisting van middelen op zowel 
economisch als ecologisch vlak
meebrengt; onderstreept dat dit probleem
voor zowel ondernemingen als 
consumenten op de interne markt een 
uitdaging vormt en onderstreept de 
noodzaak van aanzienlijke politieke 
inspanningen om aan deze praktijk een 
eind te maken;

Or. sv

Amendement 7
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat voedselverspilling 
economische kosten met zich meebrengt en 
voor zowel ondernemingen als 
consumenten op de interne markt een 
uitdaging vormt;

1. benadrukt dat voedselverspilling 
economische en ecologische kosten met 
zich meebrengt en voor zowel 
ondernemingen als consumenten op de 
interne markt een uitdaging vormt;

Or. en

Amendement 8
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. pleit voor de invoering van 
gemeenschappelijke standaardindicatoren 
op het niveau van de Unie om de 
voedselverspilling te berekenen en in 
kaart te brengen; 

Or. da

Amendement 9
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. dringt erop aan dat elke lidstaat 
nationale streefdoelen vaststelt voor de 
vermindering van voedselverspilling en 
dat de Commissie hetzelfde doet op het 
niveau van de Unie;

Or. da

Amendement 10
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. dringt erop aan dat de lidstaten 
economische stimuli vaststelt met als doel 
voedselverspilling te beperken; 

Or. da
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Amendement 11
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. da

Amendement 12
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. is van mening dat de Commissie 
meer dan ooit privé- en 
overheidsinitiatieven tegen 
voedselverspilling in de EU zou moeten 
aanmoedigen; 

Or. da

Amendement 13
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie meer 
duidelijkheid te creëren omtrent de
etikettering van levensmiddelen (ten 

2. verzoekt de Commissie meer 
duidelijkheid te creëren omtrent de
betekenis van de data op de etiketten (ten 
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minste houdbaar tot/te gebruiken tot) om 
onzekerheid over de geschiktheid voor 
consumptie van levensmiddelen uit de weg 
te ruimen;

minste houdbaar
tot/houdbaarheidsdatum/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;

Or. en

Amendement 14
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie meer 
duidelijkheid te creëren omtrent de 
etikettering van levensmiddelen (ten 
minste houdbaar tot/te gebruiken tot) om 
onzekerheid over de geschiktheid voor 
consumptie van levensmiddelen uit de weg 
te ruimen;

2. 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; acht 
het daarom dringend noodzakelijk dat 
alles in het werk wordt gesteld opdat meer 
Europese consumenten de betekenis van 
de data op de etiketten van 
levensmiddelen goed begrijpen; verzoekt
bijgevolg de Commissie meer duidelijkheid 
te creëren omtrent de etikettering van 
levensmiddelen (ten minste houdbaar tot/te 
gebruiken tot) om onzekerheid over de 
geschiktheid voor consumptie van 
levensmiddelen uit de weg te ruimen;
spoort aan tot vereenvoudiging, veeleer 
dan tot verdubbeling van de vermelde data 
(uiterste verkoopdatum én uiterste 
consumptiedatum) om niet nog meer 
verwarring te stichten;
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Or. fr

Amendement 15
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie meer 
duidelijkheid te creëren omtrent de 
etikettering van levensmiddelen (ten 
minste houdbaar tot/te gebruiken tot) om 
onzekerheid over de geschiktheid voor 
consumptie van levensmiddelen uit de weg 
te ruimen;

2. verzoekt de Commissie meer 
duidelijkheid te creëren omtrent de 
etikettering van levensmiddelen binnen de 
EU (ten minste houdbaar tot/te gebruiken 
tot) om onzekerheid over de geschiktheid 
voor consumptie van levensmiddelen uit de 
weg te ruimen;

Or. da

Amendement 16
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie meer 
duidelijkheid te creëren omtrent de 
etikettering van levensmiddelen (ten 
minste houdbaar tot/te gebruiken tot) om 
onzekerheid over de geschiktheid voor 
consumptie van levensmiddelen uit de weg 
te ruimen;

2. verzoekt de Commissie meer 
duidelijkheid te creëren omtrent de 
etikettering van levensmiddelen (ten 
minste houdbaar tot/te gebruiken tot)
enerzijds om onzekerheid over de 
geschiktheid voor consumptie van 
levensmiddelen uit de weg te ruimen en 
anderzijds om maatregelen zoals de 
vermelding van twee data op het etiket te 
evalueren en aan te moedigen; 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 praktische maatregelen te 
nemen om de voedselverspilling uiterlijk 
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in 2025 met de helft te verminderen;

Or. en

Amendement 17
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie meer 
duidelijkheid te creëren omtrent de 
etikettering van levensmiddelen (ten
minste houdbaar tot/te gebruiken tot) om 
onzekerheid over de geschiktheid voor 
consumptie van levensmiddelen uit de weg 
te ruimen;

2. verzoekt de Commissie in dat verband 
richtsnoeren op te stellen en te preciseren 
in hoeverre de etikettering van 
levensmiddelen (productiedatum/ten
minste houdbaar tot/te gebruiken tot) de
consumenten kan helpen bij het maken 
van een oordeelkundige keuze betreffende 
de geschiktheid voor consumptie van
levensmiddelen;

Or. sv

Amendement 18
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie meer 
duidelijkheid te creëren omtrent de 
etikettering van levensmiddelen (ten 
minste houdbaar tot/te gebruiken tot) om 
onzekerheid over de geschiktheid voor 
consumptie van levensmiddelen uit de weg 
te ruimen;

2. verzoekt de Commissie meer 
duidelijkheid te creëren omtrent de 
etikettering van levensmiddelen (ten 
minste houdbaar tot/te gebruiken tot) om 
onzekerheid over de geschiktheid voor 
consumptie van levensmiddelen uit de weg 
te ruimen; wijst erop dat de consumenten 
vaak wegens gebrek aan informatie 
levensmiddelen weggooien die er niet 
goed meer uitzien, terwijl zij nog geschikt 
zijn voor consumptie;
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Or. lt

Amendement 19
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 20
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst erop dat voedselverspilling het 
gevolg is van een economisch stelsel dat 
zowel leidt tot overproductie als tot een 
ongelijke verdeling van de 
levensmiddelen;

Or. sv

Amendement 21
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 quater. 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;

Or. en

Amendement 22
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor initiatieven op het gebied van 
afvalpreventie waarbij consumenten
bewust worden gemaakt van de waarde 
van voedsel en worden gewezen op hun 
eigen verantwoordelijkheid als het gaat
om de vraag of bepaalde levensmiddelen
nog eetbaar zijn (uiterlijk, geur en 
smaak), te beginnen met de bewustmaking 
van schoolkinderen;

3. dringt er bij de Commissie, de lidstaten 
en de belanghebbenden op aan 
pedagogische en informatiemaatregelen 
die het voorkomen van voedselverspilling 
op het oog hebben aan te moedigen en de
consumenten bewuster te maken 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
te beginnen met de bewustmaking van 
schoolkinderen; steunt eveneens de 
uitvoering van concrete maatregelen in 
kantines van scholen, openbare besturen 
en publieke en private ondernemingen om 
voedselverspilling te voorkomen;

Or. en

Amendement 23
Rolandas Paksas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. pleit voor initiatieven op het gebied van 
afvalpreventie waarbij consumenten 
bewust worden gemaakt van de waarde van 
voedsel en worden gewezen op hun eigen 
verantwoordelijkheid als het gaat om de 
vraag of bepaalde levensmiddelen nog 
eetbaar zijn (uiterlijk, geur en smaak), te 
beginnen met de bewustmaking van 
schoolkinderen;

3. pleit voor initiatieven op het gebied van 
afvalpreventie waarbij consumenten wordt 
geleerd een oordeelkundiger gedrag ten 
aanzien van levensmiddelen aan te nemen 
en zij bewust worden gemaakt van de 
waarde van voedsel en worden gewezen op 
hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat 
om de vraag of bepaalde levensmiddelen 
nog eetbaar zijn (uiterlijk, geur en smaak), 
te beginnen met de bewustmaking van 
schoolkinderen;

Or. lt

Amendement 24
Adam Bielan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt aan op het bevorderen van 
initiatieven die als doel hebben, te 
beginnen bij de individuele consument, 
voedselverkwisting te voorkomen door een 
consumptiebewustzijn te creëren en een 
bewust consumptiegedrag en meer 
bepaald een bewust koopgedrag te 
ontwikkelen;

Or. pl

Amendement 25
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. roept alle belanghebbenden op de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich 
te blijven 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; is van mening dat door middel 
van aanbiedingen vaker overtollige 
voorraden en levensmiddelen waarvan de 
uiterste houdbaarheidsdatum bijna is 
verstreken aan de man zouden kunnen 
worden gebracht;

4. roept alle belanghebbenden op de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich 
te blijven 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; 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;

Or. en

Amendement 26
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept alle belanghebbenden op de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich 
te blijven 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; is van mening dat door middel 
van aanbiedingen vaker overtollige 
voorraden en levensmiddelen waarvan de 
uiterste houdbaarheidsdatum bijna is 
verstreken aan de man zouden kunnen 
worden gebracht;

4. roept alle belanghebbenden op de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich 
te blijven 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; is van mening dat door middel 
van aanbiedingen vaker overtollige 
voorraden, levensmiddelen waarvan de 
uiterste houdbaarheidsdatum bijna is 
verstreken en geschonden levensmiddelen 
aan de man zouden kunnen worden 
gebracht; wijst met klem op de noodzaak 
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om de verpakkingen te verminderen en 
het aanbod van bulkproducten uit te 
breiden;

Or. en

Amendement 27
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept alle belanghebbenden op de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich 
te blijven 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; is van mening dat door middel 
van aanbiedingen vaker overtollige 
voorraden en levensmiddelen waarvan de 
uiterste houdbaarheidsdatum bijna is 
verstreken aan de man zouden kunnen 
worden gebracht;

4. roept alle belanghebbenden van de 
voedselketen ertoe op meer
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;

Or. sv

Amendement 28
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept alle belanghebbenden op de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich 
te blijven nemen; moedigt hen aan de 
coördinatie tussen de verschillende 
schakels in de voedselvoorzieningsketen te 

4. roept alle belanghebbenden op de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich 
te blijven nemen; moedigt hen aan de 
coördinatie tussen de verschillende 
schakels in de voedselvoorzieningsketen te 
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vergroten en de logistiek, het 
voorraadbeheer en de wijze waarop
levensmiddelen worden verpakt te 
verbeteren; is van mening dat door middel 
van aanbiedingen vaker overtollige 
voorraden en levensmiddelen waarvan de 
uiterste houdbaarheidsdatum bijna is 
verstreken aan de man zouden kunnen 
worden gebracht;

vergroten door meer aandacht te besteden 
aan de opslag en het vervoer van
levensmiddelen; is van mening dat door 
middel van aanbiedingen vaker overtollige 
voorraden en levensmiddelen waarvan de 
uiterste houdbaarheidsdatum bijna is 
verstreken aan de man zouden kunnen 
worden gebracht;

Or. lt

Amendement 29
Adam Bielan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. roept alle belanghebbenden op de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich 
te blijven 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; is van mening dat door middel 
van aanbiedingen vaker overtollige 
voorraden en levensmiddelen waarvan de 
uiterste houdbaarheidsdatum bijna is 
verstreken aan de man zouden kunnen 
worden gebracht;

4. roept alle belanghebbenden op de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich 
te blijven nemen; moedigt hen aan de 
coördinatie tussen de verschillende 
schakels in de voedselvoorzieningsketen te 
vergroten, de huidige verschillen in de 
distributie van levensmiddelen te 
bestrijden en te vermijden dat voedsel ten 
onrechte wordt weggegooid, alsook om de 
logistiek, het voorraadbeheer en de wijze 
waarop levensmiddelen worden verpakt te 
verbeteren; is van mening dat door middel 
van aanbiedingen vaker overtollige 
voorraden en levensmiddelen waarvan de 
uiterste houdbaarheidsdatum bijna is 
verstreken aan de man zouden kunnen 
worden gebracht;

Or. pl

Amendement 30
Mitro Repo
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de levensmiddelenindustrie 
en de andere belanghebbenden 
verschillende grootten van 
levensmiddelenverpakkingen voor te 
stellen en meer rekening te houden met 
eenpersoonsgezinnen om 
voedselverspilling en bijgevolg de CO2-
voetafdruk te beperken;

Or. en

Amendement 31
Adam Bielan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. acht het van groot belang om te 
blijven investeren in innoverende 
productietechnologieën en bijgevolg in 
efficiënte technologieën voor verpakking 
en bewaring van levensmiddelen; 

Or. pl

Amendement 32
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er bij de detailhandel op aan om 
de dagelijkse contacten met consumenten 
te benutten om consumenten voor te 
lichten over de manier waarop 

5. dringt er bij de detailhandel op aan om 
de dagelijkse contacten met consumenten 
te benutten om hen voor te lichten over de 
manier waarop levensmiddelen het best 
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levensmiddelen het best kunnen worden 
bewaard en gebruikt, bijvoorbeeld door 
praktische tips te geven of 
bewustmakingscampagnes op te zetten;

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 
aan de man zouden kunnen worden 
gebracht, bijvoorbeeld door binnen 24 uur 
voor de uiterste houdbaarheidsdatum de 
prijs met de helft te verlagen;

Or. en

Amendement 33
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er bij de detailhandel op aan om 
de dagelijkse contacten met consumenten 
te benutten om consumenten voor te
lichten over de manier waarop 
levensmiddelen het best kunnen worden 
bewaard en gebruikt, bijvoorbeeld door 
praktische tips te geven of 
bewustmakingscampagnes op te zetten;

5. dringt er bij de detailhandel, de 
overheden en de lokale actoren op aan om 
de dagelijkse contacten met consumenten 
te benutten om consumenten voor te 
lichten over de manier waarop 
levensmiddelen het best kunnen worden 
bewaard en gebruikt, bijvoorbeeld door 
praktische tips te geven of 
bewustmakingscampagnes op te zetten;

Or. fr

Amendement 34
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er bij de detailhandel op aan om 5. dringt er bij de detailhandel op aan om 
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de dagelijkse contacten met consumenten 
te benutten om consumenten voor te 
lichten over de manier waarop 
levensmiddelen het best kunnen worden 
bewaard en gebruikt, bijvoorbeeld door 
praktische tips te geven of 
bewustmakingscampagnes op te zetten;

de dagelijkse contacten met consumenten 
te benutten om consumenten voor te 
lichten over de manier waarop 
levensmiddelen het best kunnen worden 
bewaard en gebruikt, bijvoorbeeld door 
praktische tips te geven of 
bewustmakingscampagnes op te zetten en 
door de verspreiding van kennis over 
efficiënte recyclage van de 
levensmiddelenverpakkingen;

Or. en

Amendement 35
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
richtsnoeren op te stellen voor het gebruik 
van koel- en vriestoonbanken door 
kleinhandelaars in levensmiddelen, te 
meer daar de sector momenteel 
toonbanken in gebruik heeft die teveel 
energie verbruiken en hierdoor de 
milieubalans in negatieve zin doen 
doorslaan en bovendien het risico 
inhouden dat de erin opgeslagen 
levensmiddelen voor de uiterste 
houdbaarheidsdatum ongeschikt voor 
consumptie zijn;

Or. sv

Amendement 36
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie aanbevelingen te 
doen met betrekking tot de temperatuur 
van koelkasten in winkels, huishoudens en 
overheidsgebouwen, uitgaande van het 
gegeven dat een te hoge
koelkasttemperatuur leidt tot onnodige 
verspilling;

6. verzoekt de Commissie aanbevelingen te 
doen met betrekking tot de temperatuur 
van koelkasten in winkels, huishoudens en 
overheidsgebouwen, uitgaande van het 
gegeven dat een verkeerde instelling van 
de koelkasttemperatuur leidt tot onnodige 
verspilling;

Or. sv

Amendement 37
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie aanbevelingen te 
doen met betrekking tot de temperatuur 
van koelkasten in winkels, huishoudens en 
overheidsgebouwen, uitgaande van het 
gegeven dat een te hoge 
koelkasttemperatuur leidt tot onnodige 
verspilling;

6. verzoekt de Commissie in 
samenwerking met de lidstaten 
aanbevelingen te doen met betrekking tot 
de temperatuur voor koeling van 
levensmiddelen, uitgaande van het gegeven 
dat een te hoge koelkasttemperatuur leidt 
tot onnodige verspilling; onderstreept dat 
harmonisatie van de koeltemperaturen de 
bewaring van levensmiddelen kan 
verbeteren en de voedselverspilling kan 
verminderen voor producten die 
grensoverschrijdend worden vervoerd en 
verkocht;

Or. en

Amendement 38
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. dringt er bij de Commissie op aan een 
gebruikersvriendelijke handleiding op te 
stellen over de mogelijkheid om 
afgedankte levensmiddelen of 
levensmiddelen waarvan de 
houdbaarheidsdatum is verstreken te 
doneren of als diervoedsel te gebruiken, 
en daarbij voort te bouwen op de beste 
praktijken binnen de 
voedselvoorzieningsketen;

7. 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 binnen de 
voedselvoorzieningsketen;

Or. en

Amendement 39
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt er bij de Commissie op aan een 
gebruikersvriendelijke handleiding op te 
stellen over de mogelijkheid om 
afgedankte levensmiddelen of 
levensmiddelen waarvan de 
houdbaarheidsdatum is verstreken te 
doneren of als diervoedsel te gebruiken, en 
daarbij voort te bouwen op de beste 
praktijken binnen de 
voedselvoorzieningsketen;

7. dringt er bij de belanghebbenden op
Europees, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau op aan een gebruikersvriendelijke 
handleiding op te stellen over de 
mogelijkheid om afgedankte 
levensmiddelen of levensmiddelen 
waarvan de houdbaarheidsdatum is 
verstreken te doneren of als diervoedsel te 
gebruiken, en daarbij voort te bouwen op 
de beste praktijken binnen de 
voedselvoorzieningsketen;

Or. fr

Amendement 40
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. dringt er bij de Commissie op aan een 
gebruikersvriendelijke handleiding op te 
stellen over de mogelijkheid om 
afgedankte levensmiddelen of 
levensmiddelen waarvan de 
houdbaarheidsdatum is verstreken te
doneren of als diervoedsel te gebruiken, en 
daarbij voort te bouwen op de beste 
praktijken binnen de 
voedselvoorzieningsketen;

7. dringt er bij de Commissie op aan een 
gebruikersvriendelijke handleiding voor de 
detailhandel en de consumenten op te 
stellen over de mogelijkheid om 
afgedankte levensmiddelen of 
levensmiddelen waarvan de 
houdbaarheidsdatum is verstreken te 
gebruiken, en daarbij voort te bouwen op 
de beste praktijken binnen de 
voedselvoorzieningsketen;

Or. sv

Amendement 41
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt er bij de Commissie op aan een 
gebruikersvriendelijke handleiding op te 
stellen over de mogelijkheid om 
afgedankte levensmiddelen of 
levensmiddelen waarvan de 
houdbaarheidsdatum is verstreken te 
doneren of als diervoedsel te gebruiken, en
daarbij voort te bouwen op de beste 
praktijken binnen de 
voedselvoorzieningsketen;

7. dringt er bij de Commissie op aan een 
gebruikersvriendelijke handleiding op te 
stellen over de mogelijkheid om 
afgedankte levensmiddelen of 
levensmiddelen waarvan de 
houdbaarheidsdatum is verstreken te 
doneren, en de samenwerking tussen de 
consumenten en de maatschappelijke 
verenigingen die zich om de dieren 
bekommeren, aan te moedigen;

Or. lt

Amendement 42
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. 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;

Or. fr

Amendement 43
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. 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;

Or. sv

Amendement 44
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de lidstaten en 
belanghebbenden hun beste praktijken 
onderling uit te wisselen en beschikbaar te 
stellen en daarbij tevens gebruik te maken 
van de kennis van diverse fora en 
platforms, zoals het forum 
consumentengoederen.

8. 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.;

Or. en

Amendement 45
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de lidstaten en 
belanghebbenden hun beste praktijken 
onderling uit te wisselen en beschikbaar te 
stellen en daarbij tevens gebruik te maken 
van de kennis van diverse fora en 
platforms, zoals het forum 
consumentengoederen.

8. verzoekt de lidstaten en 
belanghebbenden hun beste praktijken 
onderling uit te wisselen en beschikbaar te 
stellen en daarbij tevens gebruik te maken 
van de kennis van diverse fora en 
platforms; is in dat opzicht van mening 
dat voedselverspilling kan worden 
verminderd door samenwerking tussen de 
consumenten, de detailhandel, de 
levensmiddelenproducenten, de 
verpakkingsfabrikanten, de 
onderwijswereld, de diverse 
gouvernementele actoren en de 
verenigingen zonder winstoogmerk en 
overweegt daarom de oprichting van een 
Europees internetplatform dat open staat 
voor alle belanghebbenden en als doel 
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heeft de verspreiding van de kennis over 
het voorkomen van voedselverkwisting.

Or. da

Amendement 46
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de lidstaten en 
belanghebbenden hun beste praktijken 
onderling uit te wisselen en beschikbaar te 
stellen en daarbij tevens gebruik te maken 
van de kennis van diverse fora en 
platforms, zoals het forum 
consumentengoederen.

8. verzoekt de lidstaten en 
belanghebbenden hun beste praktijken 
onderling uit te wisselen en beschikbaar te 
stellen en daarbij tevens gebruik te maken 
van de kennis van diverse fora en 
platforms;

Or. sv

Amendement 47
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie ook het 
probleem aan te pakken van de 
voedselverspilling binnen de instellingen 
van de Unie zelf, door in de kantines en 
restaurants een informatiecampagne te 
voeren en door methodes uit te werken om 
de hoeveelheid voedsel te meten dat door 
personeelsleden met 
beslissingsbevoegdheid in de instellingen 
verloren gaat; 

Or. sv
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Amendement 48
Adam Bielan

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. verzoekt de lidstaten de 
merkproducten te promoten en de 
doelstelling van het levensmiddelenbeleid 
van de Unie te realiseren, namelijk het 
kwaliteitsspectrum van de levensmiddelen 
op de interne markt uit te breiden;

Or. pl


