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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że marnotrawienie żywności 
przyczynia się do powstania kosztów 
gospodarczych i z punktu widzenia rynku 
wewnętrznego stanowi wyzwanie dla
przedsiębiorców i konsumentów;

1. podkreśla, że marnotrawienie żywności 
stanowi problem zarówno środowiskowy i 
etyczny, jak i koszt gospodarczy, co z 
punktu widzenia rynku wewnętrznego 
stawia wyzwania przed przedsiębiorcami i 
konsumentami;

Or. en

Poprawka 2
Mitro Repo

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że marnotrawienie żywności 
przyczynia się do powstania kosztów 
gospodarczych i z punktu widzenia rynku 
wewnętrznego stanowi wyzwanie dla 
przedsiębiorców i konsumentów;

1. podkreśla, że marnotrawienie żywności 
stanowi wyzwanie dla środowiska, 
przyczynia się do powstania kosztów 
gospodarczych i z punktu widzenia rynku 
wewnętrznego stanowi wyzwanie dla 
przedsiębiorców i konsumentów;

Or. en

Poprawka 3
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że marnotrawienie żywności 
przyczynia się do powstania kosztów
gospodarczych i z punktu widzenia rynku 
wewnętrznego stanowi wyzwanie dla 
przedsiębiorców i konsumentów;

1. podkreśla, że marnotrawienie żywności 
przyczynia się do powstania kosztów dla 
gospodarki, środowiska i społeczeństwa, a
z punktu widzenia rynku wewnętrznego 
stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców i 
konsumentów;

Or. fr

Poprawka 4
Christel Schaldemose

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że marnotrawienie żywności 
przyczynia się do powstania kosztów 
gospodarczych i z punktu widzenia rynku 
wewnętrznego stanowi wyzwanie dla 
przedsiębiorców i konsumentów;

1. podkreśla, że marnotrawienie żywności 
przyczynia się do powstania kosztów 
gospodarczych i środowiskowych oraz z 
punktu widzenia wewnętrznego stanowi 
wyzwanie dla przedsiębiorców i 
konsumentów;

Or. da

Poprawka 5
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że marnotrawienie żywności 
przyczynia się do powstania kosztów 
gospodarczych i z punktu widzenia rynku 
wewnętrznego stanowi wyzwanie dla 
przedsiębiorców i konsumentów;

1. podkreśla, że marnotrawienie żywności 
przyczynia się nie tylko do powstania 
kosztów gospodarczych, ale i etycznych, 
środowiskowych, społecznych, 
żywieniowych oraz odbija się na zdrowiu i 
z punktu widzenia rynku wewnętrznego 
stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców i 
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konsumentów;

Or. en

Poprawka 6
Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że marnotrawienie żywności
przyczynia się do powstania kosztów
gospodarczych i z punktu widzenia rynku 
wewnętrznego stanowi wyzwanie dla 
przedsiębiorców i konsumentów;

1. podkreśla, że marnotrawienie żywności
to również marnotrawienie zasobów, 
zarówno gospodarczych, jak i 
środowiskowych; z punktu widzenia rynku 
wewnętrznego stanowi ono wyzwanie dla 
przedsiębiorców i konsumentów;
podkreśla, że potrzebne są zdecydowane 
działania polityczne, aby położyć kres 
marnotrawieniu żywności;

Or. sv

Poprawka 7
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że marnotrawienie żywności 
przyczynia się do powstania kosztów 
gospodarczych i z punktu widzenia rynku 
wewnętrznego stanowi wyzwanie dla 
przedsiębiorców i konsumentów;

1. podkreśla, że marnotrawienie żywności 
przyczynia się do powstania kosztów 
gospodarczych i środowiskowych, a z 
punktu widzenia rynku wewnętrznego 
stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców i 
konsumentów;

Or. en
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Poprawka 8
Christel Schaldemose

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zaleca opracowanie wspólnych 
unijnych parametrów umożliwiających 
dokonywanie pomiaru i rejestrowanie 
stopnia marnotrawienia żywności;

Or. da

Poprawka 9
Christel Schaldemose

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa, by każde państwo określiło 
krajowe cele redukcji marnotrawstwa 
żywności, a Komisję do określenia celów 
redukcji żywności na szczeblu unijnym;

Or. da

Poprawka 10
Christel Schaldemose

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wzywa państwa członkowskie do 
stwarzania zachęt finansowych służących 
ograniczaniu marnotrawstwa żywności;

Or. da
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Poprawka 11
Christel Schaldemose

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. sugeruje, by Komisja współpracowała 
z FAO w zakresie zdefiniowania 
wspólnych celów ograniczenia światowego 
marnotrawstwa żywności;

Or. da

Poprawka 12
Christel Schaldemose

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. jest zdania, że Komisja powinna w 
większym stopniu niż czyni to obecnie 
wspierać prywatne i państwowe inicjatywy 
na rzecz ograniczenia marnotrawstwa 
żywności w UE;

Or. da

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do Komisji o doprecyzowanie 
oznaczeń dat na etykietach produktów 
żywnościowych („najlepiej spożyć przed”, 

2. zwraca się do państw członkowskich o 
doprecyzowanie znaczenia oznaczeń dat 
na etykietach produktów żywnościowych
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„spożyć do”) w celu zmniejszenia 
niepewności co do ich zdatności do 
spożycia;

(„najlepiej spożyć przed”, „data 
przydatności”, „spożyć do”) w celu 
zmniejszenia niepewności konsumentów 
co do ich zdatności do spożycia oraz do 
rozpowszechniania wśród społeczeństwa 
dokładnych informacji, szczególnie 
wyjaśniających, że minimalna data 
ważności oznaczona jako „najlepiej 
spożyć przed” odnosi się do jakości, 
podczas gdy określenie „spożyć do” 
odnosi się do bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 14
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do Komisji o doprecyzowanie 
oznaczeń dat na etykietach produktów 
żywnościowych („najlepiej spożyć przed”,
„spożyć do”) w celu zmniejszenia 
niepewności co do ich zdatności do 
spożycia;

2. przypomina wyniki badania 
przeprowadzonego przez Komisję 
(Consumer Empowerment in the EU -
SEC(2011) 469), według którego 18% 
przebadanych obywateli europejskich nie 
rozumie sformułowania „najlepiej spożyć 
przed”; zauważa w związku z tym, że pilną 
sprawą jest polepszenie u obywateli 
europejskich zrozumienia dokładnego 
znaczenia dat na etykietach; zwraca się
wobec tego do Komisji o doprecyzowanie 
oznaczeń dat na etykietach produktów 
żywnościowych („najlepiej spożyć przed”,
„spożyć do”) w celu zmniejszenia 
niepewności co do ich zdatności do 
spożycia; zachęca raczej do uproszczenia, 
a nie do mnożenia dat (data 
wprowadzenia do obrotu i data 
przydatności do spożycia), aby nie 
zwiększać zamieszania;

Or. fr



AM\878652PL.doc 9/25 PE472.396v01-00

PL

Poprawka 15
Christel Schaldemose

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do Komisji o doprecyzowanie 
oznaczeń dat na etykietach produktów 
żywnościowych („najlepiej spożyć przed”, 
„spożyć do”) w celu zmniejszenia 
niepewności co do ich zdatności do 
spożycia;

2. zwraca się do Komisji o doprecyzowanie 
oznaczeń dat na etykietach produktów
żywnościowych w obrębie UE („najlepiej 
spożyć przed”, „spożyć do”) w celu 
zmniejszenia niepewności co do ich 
zdatności do spożycia;

Or. da

Poprawka 16
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do Komisji o doprecyzowanie 
oznaczeń dat na etykietach produktów 
żywnościowych („najlepiej spożyć przed”, 
„spożyć do”) w celu zmniejszenia 
niepewności co do ich zdatności do 
spożycia;

2. zwraca się do Komisji o doprecyzowanie 
oznaczeń dat na etykietach produktów 
żywnościowych („najlepiej spożyć przed”, 
„spożyć do”) w celu zmniejszenia 
niepewności co do ich zdatności do 
spożycia oraz ocenienia i zachęcania do 
stosowania takich środków, jak 
umieszczanie dwóch oznaczeń dat; zwraca 
się do Komisji o nadanie wszystkim 
aspektom marnotrawienia żywności 
priorytetowego charakteru w ramach 
polityki europejskiej; wzywa Komisję do 
opracowania konkretnych działań w celu 
zmniejszenia marnotrawienia żywności o 
połowę do 2025 r.;

Or. en
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Poprawka 17
Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do Komisji o doprecyzowanie
oznaczeń dat na etykietach produktów 
żywnościowych („najlepiej spożyć przed”, 
„spożyć do”) w celu zmniejszenia 
niepewności co do ich zdatności do 
spożycia;

2. zwraca się do Komisji o opracowanie 
wytycznych, co do sposobu, w jaki 
oznaczenia dat na etykietach produktów 
żywnościowych („data produkcji”, 
„najlepiej spożyć przed”, „spożyć do”) 
mogą podwyższyć świadomość 
konsumentów co do ich zdatności do 
spożycia;

Or. sv

Poprawka 18
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do Komisji o doprecyzowanie 
oznaczeń dat na etykietach produktów 
żywnościowych („najlepiej spożyć przed”, 
„spożyć do”) w celu zmniejszenia 
niepewności co do ich zdatności do 
spożycia;

2. zwraca się do Komisji o doprecyzowanie 
oznaczeń dat na etykietach produktów 
żywnościowych („najlepiej spożyć przed”, 
„spożyć do”) w celu zmniejszenia 
niepewności co do ich zdatności do 
spożycia; zauważa, że ze względu na brak 
informacji konsumenci często wyrzucają 
żywność, kiedy traci ona idealną formę, 
chociaż nadaje się jeszcze do spożycia;

Or. lt

Poprawka 19
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do rozważenia 
ewentualnych zmian w przepisach 
regulujących zamówienia publiczne, 
zwłaszcza na usługi gastronomiczne, w 
celu lepszego uwzględnienia problemu 
marnotrawienia żywności;

Or. en

Poprawka 20
Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że marnotrawstwo żywności 
to konsekwencja funkcjonowania struktur 
gospodarczych prowadzących do 
nadmiernej produkcji oraz nierównego 
rozdziału żywności;

Or. sv

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

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. zauważa, że niedawno przyjęte 
rozporządzenie w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat 
żywności precyzuje, że żywność z datą 
oznaczoną „spożyć do” należy uznać za 
niebezpieczną po przekroczeniu tego 
terminu;
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Poprawka 22
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca do podejmowania inicjatyw w 
zakresie zapobiegania marnotrawieniu, 
uwrażliwiających na wartość żywności i 
umożliwiających konsumentom, 
począwszy od dzieci w szkołach, 
dokonanie samodzielnej oceny –
wizualnej, węchowej i smakowej –
przydatności do spożycia;

3. wzywa Komisję, państwa członkowskie i 
zainteresowane podmioty do zachęcania 
do podejmowania inicjatyw 
informacyjnych i edukacyjnych w zakresie 
zapobiegania marnotrawieniu żywności,
uwrażliwiających – począwszy od dzieci w 
szkołach – na wartość żywności oraz 
dokonywanie wizualnej, węchowej i 
smakowej oceny przydatności do spożycia;
zachęca również do podejmowania 
konkretnych działań zapobiegania 
marnotrawieniu żywności w stołówkach 
szkolnych, stołówkach administracji 
publicznej oraz przedsiębiorstw 
publicznych i prywatnych;

Or. en

Poprawka 23
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca do podejmowania inicjatyw w 
zakresie zapobiegania marnotrawieniu,
uwrażliwiających na wartość żywności i
umożliwiających konsumentom, 
począwszy od dzieci w szkołach, 
dokonanie samodzielnej oceny – wizualnej, 
węchowej i smakowej – przydatności do 
spożycia;

3. zachęca do podejmowania inicjatyw w 
zakresie zapobiegania marnotrawieniu,
które nauczą konsumentów 
rozsądniejszego postępowania z 
żywnością, uwrażliwią na wartość 
żywności i umożliwią konsumentom, 
począwszy od dzieci w szkołach, 
dokonanie samodzielnej oceny – wizualnej, 
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węchowej i smakowej – przydatności do 
spożycia;

Or. lt

Poprawka 24
Adam Bielan

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zachęca do promowania inicjatyw w 
zakresie zapobiegania marnotrawieniu 
żywności już na szczeblu indywidualnego 
konsumenta poprzez kreowanie 
świadomości konsumenckiej i 
odpowiedzialnych postaw np. przy 
dokonywaniu zakupów;

Or. pl

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa zainteresowane podmioty do 
dalszego dzielenia się odpowiedzialnością;
zachęca je do większej koordynacji w 
ramach całego łańcucha dostaw żywności
oraz do poprawy logistyki, zarządzania 
zapasami i sposobu pakowania; uważa, że 
oferty rabatowe powinny w większym 
stopniu dotyczyć nadwyżek produktów lub 
żywności o bliskim upływu terminie 
przydatności do spożycia;

4. wzywa zainteresowane podmioty do 
dalszego dzielenia się odpowiedzialnością; 
zachęca je do większej koordynacji w 
ramach całego łańcucha dostaw w celu 
dalszej poprawy ich logistyki, zarządzania 
zapasami i sposobu pakowania; zwraca się 
również do zainteresowanych podmiotów 
o uznanie i wyjaśnianie wartości 
żywieniowej produktów rolnych o 
niedoskonałych rozmiarach/kształtach w 
celu ograniczenia liczby odrzucanych 
produktów;
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Or. en

Poprawka 26
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa zainteresowane podmioty do 
dalszego dzielenia się odpowiedzialnością;
zachęca je do większej koordynacji w 
ramach całego łańcucha dostaw żywności 
oraz do poprawy logistyki, zarządzania 
zapasami i sposobu pakowania; uważa, że 
oferty rabatowe powinny w większym 
stopniu dotyczyć nadwyżek produktów lub 
żywności o bliskim upływu terminie 
przydatności do spożycia;

4. wzywa zainteresowane podmioty do 
dalszego dzielenia się odpowiedzialnością; 
zachęca je do większej koordynacji w 
ramach całego łańcucha dostaw żywności 
oraz do poprawy logistyki, zarządzania 
zapasami i sposobu pakowania w celu 
zajęcia się problemem marnotrawienia 
żywności w ramach całego łańcucha 
dostaw; uważa, że oferty rabatowe 
powinny w większym stopniu dotyczyć 
nadwyżek produktów lub żywności o 
bliskim upływu terminie przydatności do 
spożycia, a także uszkodzonej żywności;
kładzie nacisk na konieczność 
ograniczania opakowań i oferowania 
towarów luzem;

Or. en

Poprawka 27
Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa zainteresowane podmioty do 
dalszego dzielenia się odpowiedzialnością;
zachęca je do większej koordynacji w 
ramach całego łańcucha dostaw żywności 
oraz do poprawy logistyki, zarządzania 
zapasami i sposobu pakowania; uważa, że 
oferty rabatowe powinny w większym 

4. wzywa wszystkie zainteresowane 
podmioty wchodzące w skład łańcucha 
żywnościowego do przyjęcia na siebie 
większej odpowiedzialności; zachęca je do 
większej koordynacji w ramach całego 
łańcucha dostaw żywności oraz do 
poprawy logistyki, zarządzania zapasami i 
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stopniu dotyczyć nadwyżek produktów lub 
żywności o bliskim upływu terminie 
przydatności do spożycia;

sposobu pakowania;

Or. sv

Poprawka 28
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa zainteresowane podmioty do 
dalszego dzielenia się odpowiedzialnością;
zachęca je do większej koordynacji w 
ramach całego łańcucha dostaw żywności
oraz do poprawy logistyki, zarządzania 
zapasami i sposobu pakowania; uważa, że 
oferty rabatowe powinny w większym 
stopniu dotyczyć nadwyżek produktów lub 
żywności o bliskim upływu terminie 
przydatności do spożycia;

4. wzywa zainteresowane podmioty do 
dalszego dzielenia się odpowiedzialnością;
zachęca je do większej koordynacji w 
ramach całego łańcucha dostaw żywności
poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na 
przechowywanie i transport artykułów 
spożywczych; uważa, że oferty rabatowe 
powinny w większym stopniu dotyczyć 
nadwyżek produktów lub żywności o 
bliskim upływu terminie przydatności do 
spożycia;

Or. lt

Poprawka 29
Adam Bielan

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa zainteresowane podmioty do 
dalszego dzielenia się odpowiedzialnością;
zachęca je do większej koordynacji w 
ramach całego łańcucha dostaw żywności 
oraz do poprawy logistyki, zarządzania 
zapasami i sposobu pakowania; uważa, że 
oferty rabatowe powinny w większym 
stopniu dotyczyć nadwyżek produktów lub 

4. wzywa zainteresowane podmioty do 
dalszego dzielenia się odpowiedzialnością;
zachęca je do większej koordynacji w 
ramach całego łańcucha dostaw żywności, 
do zwalczania istniejących dysproporcji w 
dystrybucji żywności i ograniczania 
niepotrzebnej utylizacji oraz do poprawy 
logistyki, zarządzania zapasami i sposobu 
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żywności o bliskim upływu terminie 
przydatności do spożycia;

pakowania; uważa, że oferty rabatowe 
powinny w większym stopniu dotyczyć 
nadwyżek produktów lub żywności o 
bliskim upływu terminie przydatności do 
spożycia;

Or. pl

Poprawka 30
Mitro Repo

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa przemysł spożywczy i inne 
zainteresowane strony do oferowania 
różnych rozmiarów opakowań i do 
lepszego uwzględniania jednoosobowych 
gospodarstw domowych w celu 
ograniczenia marnotrawienia żywności i 
tym samym zmniejszenia śladu węglowego 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 31
Adam Bielan

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla jak ważne jest dalsze 
inwestowanie w rozwój innowacyjnych 
technik produkcyjnych tj, metody 
wydajnego pakowania i przechowywania 
produktów;

Or. pl
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Poprawka 32
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa detalistów do wykorzystania 
codziennych kontaktów z konsumentami w 
celu informowania ich o sposobach 
przechowywania i bardziej efektywnego 
wykorzystywania żywności, np. za 
pośrednictwem praktycznych wskazówek 
lub kampanii poszerzających wiedzę;

5. wzywa detalistów do wykorzystania 
codziennych kontaktów z konsumentami w 
celu informowania ich o sposobach 
przechowywania i bardziej efektywnego 
wykorzystywania żywności oraz 
zachęcania konsumentów do planowania
zakupów żywności (np. dzięki praktycznym 
wskazówkom i kampaniom poszerzającym
wiedzę); uważa, że oferty rabatowe 
powinny w większym stopniu dotyczyć 
nadwyżek produktów lub żywności o 
bliskim upływu terminie przydatności do 
spożycia, np. oferując 50% zniżkę na 24 
godziny przed upływem terminu 
przydatności do spożycia;

Or. en

Poprawka 33
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa detalistów do wykorzystania 
codziennych kontaktów z konsumentami w 
celu informowania ich o sposobach 
przechowywania i bardziej efektywnego 
wykorzystywania żywności, np. za 
pośrednictwem praktycznych wskazówek 
lub kampanii poszerzających wiedzę;

5. wzywa detalistów, władze publiczne i 
podmioty lokalne do wykorzystania 
codziennych kontaktów z konsumentami w 
celu informowania ich o sposobach 
przechowywania i bardziej efektywnego 
wykorzystywania żywności, np. za 
pośrednictwem praktycznych wskazówek 
lub kampanii poszerzających wiedzę;

Or. fr
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Poprawka 34
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa detalistów do wykorzystania 
codziennych kontaktów z konsumentami w 
celu informowania ich o sposobach 
przechowywania i bardziej efektywnego 
wykorzystywania żywności, np. za 
pośrednictwem praktycznych wskazówek 
lub kampanii poszerzających wiedzę;

5. wzywa detalistów do wykorzystania 
codziennych kontaktów z konsumentami w 
celu informowania ich o sposobach 
przechowywania i bardziej efektywnego 
wykorzystywania żywności, np. za 
pośrednictwem praktycznych wskazówek 
lub kampanii poszerzających wiedzę, a 
także do rozpowszechniania wiedzy o 
skutecznym recyklingu opakowań 
żywności;

Or. en

Poprawka 35
Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do opracowania 
wytycznych dotyczących rodzaju witryn i 
lad chłodniczych, jakie powinno się 
stosować w handlu detalicznym 
żywnością; obecnie stosowane witryny i 
lady chłodnicze są zbyt energochłonne, co 
jest niekorzystne z punktu widzenia 
środowiskowego oraz może ponadto 
spowodować, że produkty żywnościowe 
staną się niejadalne przed upływem daty 
ich przydatności do spożycia;

Or. sv
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Poprawka 36
Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do wydania zaleceń 
dotyczących ustawień temperatur w 
chłodziarkach znajdujących się w punktach 
sprzedaży detalicznej, gospodarstwach 
domowych i punktach świadczących usługi 
publiczne w oparciu o fakt, że wysoka
temperatura prowadzi do niepotrzebnego 
marnotrawstwa;

6. wzywa Komisję do wydania zaleceń 
dotyczących ustawień temperatur w 
chłodziarkach znajdujących się w punktach 
sprzedaży detalicznej, gospodarstwach 
domowych i punktach świadczących usługi 
publiczne w oparciu o fakt, że niewłaściwa
temperatura prowadzi do niepotrzebnego 
marnotrawstwa;

Or. sv

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do wydania zaleceń 
dotyczących ustawień temperatur w 
chłodziarkach znajdujących się w punktach 
sprzedaży detalicznej, gospodarstwach 
domowych i punktach świadczących usługi 
publiczne w oparciu o fakt, że wysoka 
temperatura prowadzi do niepotrzebnego 
marnotrawstwa;

6. wzywa Komisję do wydania we 
współpracy z państwami członkowskimi 
zaleceń dotyczących ustawień temperatur 
chłodzenia w oparciu o fakt, że wysoka 
temperatura prowadzi do niepotrzebnego 
marnotrawstwa; podkreśla, że 
harmonizacja poziomów temperatur 
poprawiłaby konserwację produktów i 
ograniczyłaby marnotrawienie żywności w 
przypadku produktów przewożonych i 
sprzedawanych zagranicą;

Or. en

Poprawka 38
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do opublikowania 
przyjaznego dla użytkowników 
podręcznika na temat wykorzystania 
produktów, które są do wyrzucenia lub 
których termin do spożycia minął, jako 
darów żywnościowych lub karmy dla 
zwierząt, w oparciu o najlepsze praktyki w 
ramach łańcucha dostaw żywności;

7. wzywa Komisję do opublikowania 
przyjaznego dla użytkowników 
podręcznika na temat wykorzystania 
żywności o bliskim upływu terminie 
przydatności do spożycia – przy 
zapewnieniu bezpieczeństwa żywności –
jako darów lub karmy dla zwierząt, w 
oparciu o najlepsze praktyki w ramach 
łańcucha dostaw żywności;

Or. en

Poprawka 39
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do opublikowania 
przyjaznego dla użytkowników 
podręcznika na temat wykorzystania 
produktów, które są do wyrzucenia lub 
których termin do spożycia minął, jako 
darów żywnościowych lub karmy dla 
zwierząt, w oparciu o najlepsze praktyki w 
ramach łańcucha dostaw żywności;

7. wzywa zainteresowane podmioty 
szczebla europejskiego, krajowego, 
regionalnego i lokalnego do 
opublikowania przyjaznego dla 
użytkowników podręcznika na temat 
wykorzystania produktów, które są do 
wyrzucenia lub których termin do spożycia 
minął, jako darów żywnościowych lub 
karmy dla zwierząt, w oparciu o najlepsze 
praktyki w ramach łańcucha dostaw 
żywności;

Or. fr

Poprawka 40
Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do opublikowania 
przyjaznego dla użytkowników
podręcznika na temat wykorzystania 
produktów, które są do wyrzucenia lub 
których termin do spożycia minął, jako 
darów żywnościowych lub karmy dla 
zwierząt, w oparciu o najlepsze praktyki w 
ramach łańcucha dostaw żywności;

7. wzywa Komisję do opublikowania 
przyjaznego dla handlu detalicznego i 
konsumentów podręcznika na temat 
wykorzystania produktów, które są do 
wyrzucenia lub których termin do spożycia 
minął w oparciu o najlepsze praktyki w 
ramach łańcucha dostaw żywności;

Or. sv

Poprawka 41
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do opublikowania 
przyjaznego dla użytkowników 
podręcznika na temat wykorzystania 
produktów, które są do wyrzucenia lub 
których termin do spożycia minął, jako 
darów żywnościowych lub karmy dla 
zwierząt, w oparciu o najlepsze praktyki w 
ramach łańcucha dostaw żywności;

7. wzywa Komisję do opublikowania 
przyjaznego dla użytkowników 
podręcznika na temat wykorzystania 
produktów, które są do wyrzucenia lub 
których termin do spożycia minął, oraz do 
wspierania współpracy konsumentów z 
organizacjami społecznymi zajmującymi 
się zwierzętami;

Or. lt

Poprawka 42
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zauważa, że, jako alternatywa na 
wyrzucanie, interesujące byłoby 
rozwinięcie systemu kompostowania 
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produktów spożywczych ulegających 
rozkładowi; wyraża zadowolenie z 
inicjatyw podjętych w państwach 
członkowskich z myślą o zaproponowaniu 
obywatelom zbiorowych przestrzeni do 
tego celu; zwraca się do Komisji o 
wspieranie takiego podejścia poprzez 
promowanie wymiany doświadczeń i 
dobrych praktyk na szczeblu europejskim;

Or. fr

Poprawka 43
Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. stwierdza, że państwa członkowskie 
mogą ulepszyć swą gospodarkę odpadami, 
co przyczyni się do efektywizacji łańcucha 
żywnościowego; wzywa Komisję do 
zbadania współzależności pomiędzy 
marnotrawstwem żywności a jakością 
gospodarki odpadami, a także do 
dokonania oceny, jakie środki w 
dziedzinie gospodarki odpadami 
należałoby wprowadzić, aby ograniczyć 
powstawanie niedoborów żywności;

Or. sv

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

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie i 
zainteresowane podmioty do dzielenia się 

8. wzywa Komisję, państwa członkowskie i 
zainteresowane podmioty do wymiany 



AM\878652PL.doc 23/25 PE472.396v01-00

PL

najlepszymi praktykami i do ich 
udostępniania przez łączenie wiedzy w 
ramach odnośnych forów i platform, takich 
jak Consumer Goods Forum (Forum 
Towarów Konsumenckich).

najlepszych praktyk przez łączenie wiedzy 
w ramach odnośnych forów i platform, 
takich jak UE Retail Forum on 
Sustainability (Forum Detalistów UE na 
rzecz Trwałości), EU Food Sustainable 
Consumption and Production Roundtable 
(Okrągły stół UE na rzecz zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji żywności), Forum 
Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy 
Funkcjonowania Łańcucha Dostaw 
Żywności, nieoficjalna sieć państw 
członkowskich „Friends of Sustainable 
Food” (Przyjaciele zrównoważonej 
żywności), Consumer Goods Forum 
(Forum Towarów Konsumenckich) itd.

Or. en

Poprawka 45
Christel Schaldemose

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie i 
zainteresowane podmioty do dzielenia się 
najlepszymi praktykami i do ich 
udostępniania przez łączenie wiedzy w 
ramach odnośnych forów i platform, takich 
jak Consumer Goods Forum (Forum 
Towarów Konsumenckich).

8. wzywa państwa członkowskie i 
zainteresowane podmioty do dzielenia się 
najlepszymi praktykami i do ich 
udostępniania przez łączenie wiedzy w 
ramach odnośnych forów i platform; jest w 
związku z tym zdania, że marnotrawstwo 
żywności można ograniczać w drodze 
bliższej współpracy pomiędzy 
konsumentami, handlem detalicznym, 
producentami żywności, producentami 
opakowań, szkołami oraz pozostałymi 
podmiotami państwowymi oraz 
organizacjami non-profit, życzyłby sobie w 
związku z tym stworzenia unijnej 
platformy internetowej przekazującej 
informacje na temat zapobiegania 
marnotrawstwu żywności, do tworzenia 
której mogłyby przyczynić się wszystkie 
zainteresowane podmioty.
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Or. da

Poprawka 46
Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie i 
zainteresowane podmioty do dzielenia się 
najlepszymi praktykami i do ich 
udostępniania przez łączenie wiedzy w 
ramach odnośnych forów i platform, takich 
jak Consumer Goods Forum (Forum 
Towarów Konsumenckich).

8. wzywa państwa członkowskie i 
zainteresowane podmioty do dzielenia się 
najlepszymi praktykami i do ich 
udostępniania przez łączenie wiedzy w 
ramach odnośnych forów i platform.

Or. sv

Poprawka 47
Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisje do przyjrzenia się 
kwestii marnotrawstwa żywności w 
instytucjach unijnych; można tego 
dokonać w drodze kampanii 
informacyjnej w stołówkach i 
restauracjach, a także za pomocą metod 
pozwalających na dokonanie oceny 
poziomu marnotrawienia żywności przez 
same organy decyzyjne instytucji;

Or. sv

Poprawka 48
Adam Bielan
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Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania produktów "dobrej marki" i 
realizowania celu wspólnotowej polityki w 
zakresie żywności, polegającego na 
poszerzaniu obszaru wysokiej jakości 
żywności na wspólnym rynku;

Or. pl


