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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că risipa de alimente 
reprezintă un cost economic și constituie o 
provocare pe piața internă, atât pentru 
întreprinderi, cât și pentru consumatori;

1. subliniază faptul că risipa de alimente 
reprezintă deopotrivă o problemă 
ecologică și etică și un cost economic, care 
creează provocări pe piața internă, atât 
pentru întreprinderi, cât și pentru 
consumatori;

Or. en

Amendamentul 2
Mitro Repo

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că risipa de alimente 
reprezintă un cost economic și constituie o 
provocare pe piața internă, atât pentru 
întreprinderi, cât și pentru consumatori;

1. subliniază faptul că risipa de alimente 
reprezintă o provocare pentru mediu, 
determină costuri de ordin economic și 
constituie o provocare pe piața internă, atât 
pentru întreprinderi, cât și pentru 
consumatori;

Or. en

Amendamentul 3
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că risipa de alimente 
reprezintă un cost economic și constituie o 
provocare pe piața internă, atât pentru 
întreprinderi, cât și pentru consumatori;

1. subliniază faptul că risipa de alimente 
reprezintă un cost economic, ecologic și
social și constituie o provocare pe piața 
internă, atât pentru întreprinderi, cât și 
pentru consumatori;

Or. fr

Amendamentul 4
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că risipa de alimente 
reprezintă un cost economic și constituie o 
provocare pe piața internă, atât pentru 
întreprinderi, cât și pentru consumatori;

1. subliniază faptul că risipa de alimente 
reprezintă atât un cost economic, cât și
unul ecologic și constituie o provocare 
internă, atât pentru întreprinderi, cât și 
pentru consumatori;

Or. da

Amendamentul 5
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că risipa de alimente 
reprezintă un cost economic și constituie o 
provocare pe piața internă, atât pentru 
întreprinderi, cât și pentru consumatori;

1. subliniază faptul că risipa de alimente 
nu reprezintă numai costuri economice, ci 
are și implicații etice, ecologice, sociale, 
nutriționale și asupra sănătății și
constituie o provocare pe piața internă, atât 
pentru întreprinderi, cât și pentru 
consumatori;

Or. en
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Amendamentul 6
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că risipa de alimente 
reprezintă un cost economic și constituie o 
provocare pe piața internă, atât pentru 
întreprinderi, cât și pentru consumatori;

1. subliniază faptul că risipa de alimente 
constituie, de asemenea, irosirea 
resurselor atât pe plan economic, cât și pe 
plan ecologic; atrage atenția asupra 
faptului că această problemă constituie o 
provocare pe piața internă, atât pentru 
întreprinderi, cât și pentru consumatori și 
insistă asupra necesității depunerii unor 
eforturi politice importante în vederea 
combaterii acestei practici;

Or. sv

Amendamentul 7
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că risipa de alimente 
reprezintă un cost economic și constituie o 
provocare pe piața internă, atât pentru 
întreprinderi, cât și pentru consumatori;

1. subliniază faptul că risipa de alimente 
reprezintă un cost economic și ecologic și 
constituie o provocare pe piața internă, atât 
pentru întreprinderi, cât și pentru 
consumatori;

Or. en

Amendamentul 8
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recomandă stabilirea de indicatori 
comuni standardizați la nivelul Uniunii 
pentru cuantificarea și înregistrarea 
risipei alimentelor;

Or. da

Amendamentul 9
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită fiecăruia dintre statele 
membre să definească obiective naționale 
de reducere a risipei alimentelor și 
Comisiei să definească astfel de obiective 
la nivelul Uniunii;

Or. da

Amendamentul 10
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. solicită statelor membre să pună în 
aplicare stimulente de ordin economic în 
vederea limitării risipei alimentelor;

Or. da

Amendamentul 11
Christel Schaldemose



AM\878652RO.doc 7/24 PE472.396v01-00

RO

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. solicită Comisiei să coopereze cu FAO 
în vederea elaborării unor orientări 
comune privind reducerea la nivel 
mondial a risipei alimentelor;

Or. da

Amendamentul 12
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 1e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. consideră că ar trebui depuse mai 
multe eforturi de către Comisie în vederea 
încurajării într-o mai mare măsură a 
acțiunilor private și publice de combatere 
a risipei alimentelor în cadrul UE;

Or. da

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să propună o 
modalitate mai clară de etichetare a datei 
alimentelor („A se consuma de preferință 
înainte de”, „A se consuma înainte de”) 
pentru a reduce incertitudinile referitoare la 
caracterul comestibil al alimentelor;

2. solicită statelor membre să clarifice 
semnificația datelor indicate pe etichete
(„A se consuma de preferință înainte de”, 
„Data expirării”, „A se consuma înainte 
de”) pentru a reduce incertitudinile 
consumatorilor referitoare la caracterul 
comestibil al alimentelor și pentru a difuza 
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informații precise în rândul publicului, în 
special cu privire la clarificarea faptului 
că termenul minim de valabilitate „A se 
consuma de preferință înainte de” 
privește calitatea, în timp ce „A se 
consuma înainte de” se referă la 
siguranță;

Or. en

Amendamentul 14
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să propună o 
modalitate mai clară de etichetare a datei 
alimentelor („A se consuma de preferință 
înainte de”, „A se consuma înainte de”) 
pentru a reduce incertitudinile referitoare la 
caracterul comestibil al alimentelor;

2. amintește rezultatele anchetei derulate 
de Comisie („Responsabilizarea 
consumatorilor în UE” – SEC(2011)469), 
potrivit căreia 18 % dintre cetățenii 
europeni intervievați nu înțeleg 
mențiunea „A se consuma de preferință 
înainte de”; observă, prin urmare, 
necesitatea urgentă de sporire a 
înțelegerii de către consumatorii europeni 
a semnificației exacte a datelor indicate 
pe etichete; solicită, prin urmare, Comisiei 
să propună o modalitate mai clară de 
etichetare a datei alimentelor („A se 
consuma de preferință înainte de”, „A se 
consuma înainte de”) pentru a reduce 
incertitudinile referitoare la caracterul 
comestibil al alimentelor; încurajează 
simplificarea etichetării, mai degrabă 
decât menționarea pe etichete a două date 
(termenul de comercializare și termenul 
de valabilitate), pentru evitarea sporirii 
gradului de confuzie;

Or. fr
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Amendamentul 15
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să propună o 
modalitate mai clară de etichetare a datei 
alimentelor („A se consuma de preferință 
înainte de”, „A se consuma înainte de”) 
pentru a reduce incertitudinile referitoare la 
caracterul comestibil al alimentelor;

2. solicită Comisiei să propună o 
modalitate mai clară de etichetare a datei 
alimentelor („A se consuma de preferință 
înainte de”, „A se consuma înainte de”) în 
cadrul UE pentru a reduce incertitudinile 
referitoare la caracterul comestibil al 
alimentelor;

Or. da

Amendamentul 16
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să propună o 
modalitate mai clară de etichetare a datei 
alimentelor („A se consuma de preferință 
înainte de”, „A se consuma înainte de”) 
pentru a reduce incertitudinile referitoare la 
caracterul comestibil al alimentelor;

2. solicită Comisiei să propună o 
modalitate mai clară de etichetare a datei 
alimentelor („A se consuma de preferință 
înainte de”, „A se consuma înainte de”) 
pentru a reduce incertitudinile referitoare la 
caracterul comestibil al alimentelor și să 
evalueze și să promoveze măsuri precum 
precizarea pe etichetă a ambelor date; 
îndeamnă Comisia ca, în cadrul agendei 
politice europene, să acorde prioritate 
tuturor aspectelor privind risipa 
alimentelor; invită Comisia să adopte 
măsuri practice pentru a reduce la 
jumătate risipa alimentelor până în 2025;

Or. en
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Amendamentul 17
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să propună o 
modalitate mai clară de etichetare a datei 
alimentelor („A se consuma de preferință 
înainte de”, „A se consuma înainte de”) 
pentru a reduce incertitudinile referitoare
la caracterul comestibil al alimentelor;

2. solicită Comisiei să elaboreze linii 
directoare care să precizeze în ce măsură 
etichetarea datei alimentelor („Data de 
fabricație”, „A se consuma de preferință 
înainte de”, „A se consuma înainte de”) 
poate ajuta consumatorii să facă o alegere 
în cunoștință de cauză cu privire la 
caracterul comestibil al alimentelor;

Or. sv

Amendamentul 18
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să propună o 
modalitate mai clară de etichetare a datei 
alimentelor („A se consuma de preferință 
înainte de”, „A se consuma înainte de”) 
pentru a reduce incertitudinile referitoare la 
caracterul comestibil al alimentelor;

2. solicită Comisiei să propună o 
modalitate mai clară de etichetare a datei 
alimentelor („A se consuma de preferință 
înainte de”, „A se consuma înainte de”) 
pentru a reduce incertitudinile referitoare la 
caracterul comestibil al alimentelor;
constată că, din cauza lipsei de informații, 
consumatorii aruncă deseori produsele 
alimentare imediat ce acestea și-au 
pierdut caracteristicile ideale, deși acestea 
sunt încă adecvate pentru consum;

Or. lt

Amendamentul 19
Heide Rühle
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Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să analizeze posibile 
modificări ale normelor privind achizițiile 
publice, îndeosebi cu privire la serviciile 
de catering, pentru a ține seama într-o 
mai mare măsură de problema risipei 
alimentelor;

Or. en

Amendamentul 20
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. atrage atenția asupra faptului că 
risipa de alimente este cauzată de 
structurile economice care determină atât 
o supraproducție, cât și o repartizare 
inegală a produselor alimentare;

Or. sv

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

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. constată că regulamentul adoptat de 
curând privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare clarifică faptul că alimentele 
care prezintă o dată a valabilității „A se 
consuma înainte de” ar trebui considerate 
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nesigure după expirarea acestei date;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează inițiativele pentru 
prevenirea risipei care atrag atenția asupra 
valorii alimentelor și măresc capacitatea 
consumatorilor de a judeca singuri 
caracterul comestibil sau necomestibil al 
alimentelor - după aspectul vizual, miros 
și gust -, începând cu programele 
educaționale pentru școlari;

3. solicită Comisiei, statelor membre și 
părților interesate să încurajeze
inițiativele pentru informare și educare cu 
privire la prevenirea risipei alimentelor 
care atrag atenția asupra valorii alimentelor 
și asupra importanței aspectului vizual, 
mirosului și gustului în vederea 
determinării caracterului comestibil sau 
necomestibil al alimentelor, începând cu 
programele educaționale pentru școlari;
încurajează, de asemenea, adoptarea de 
măsuri concrete de prevenire a risipei 
alimentelor în cantinele școlilor și în 
cantinele administrațiilor publice sau ale 
întreprinderilor publice și private;

Or. en

Amendamentul 23
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează inițiativele pentru prevenirea 
risipei care atrag atenția asupra valorii 
alimentelor și măresc capacitatea 
consumatorilor de a judeca singuri 
caracterul comestibil sau necomestibil al 
alimentelor - după aspectul vizual, miros și 

3. încurajează inițiativele pentru prevenirea 
risipei care îi învață pe consumatori să 
adopte un comportament mai avizat cu 
privire la produsele alimentare și care 
atrag atenția asupra valorii alimentelor și 
măresc capacitatea consumatorilor de a 



AM\878652RO.doc 13/24 PE472.396v01-00

RO

gust -, începând cu programele 
educaționale pentru școlari;

judeca singuri caracterul comestibil sau 
necomestibil al alimentelor - după aspectul 
vizual, miros și gust -, începând cu 
programele educaționale pentru școlari;

Or. lt

Amendamentul 24
Adam Bielan

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. îndeamnă să se promoveze inițiativele 
care vizează prevenirea, încă de la nivelul 
consumatorului individual, a risipei de 
alimente prin crearea unei conștiințe a 
consumatorului și prin stimularea unui 
demers responsabil, îndeosebi cu privire 
la cumpărături;

Or. pl

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită părților interesate să continue să 
își asume răspunderea în comun; le 
încurajează să consolideze coordonarea pe 
parcursul lanțului de aprovizionare cu 
alimente și să îmbunătățească logistica, 
gestionarea stocurilor și ambalarea; 
consideră că reducerile de prețuri ar 
trebui să vizeze într-o mai mare măsură 
proviziile excedentare sau alimentele care 
se aproprie de data expirării;

4. solicită părților interesate să continue să 
își asume răspunderea în comun; le 
încurajează să consolideze coordonarea pe 
parcursul lanțului de aprovizionare pentru 
a își îmbunătăți în continuare logistica, 
gestionarea stocurilor și ambalarea; 
solicită, de asemenea, părților interesate 
să recunoască și să explice valoarea 
nutrițională a produselor agricole cu 
dimensiuni/forme imperfecte, în vederea 
reducerii produselor aruncate;
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Or. en

Amendamentul 26
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită părților interesate să continue să 
își asume răspunderea în comun; le 
încurajează să consolideze coordonarea pe 
parcursul lanțului de aprovizionare cu 
alimente și să îmbunătățească logistica, 
gestionarea stocurilor și ambalarea; 
consideră că reducerile de prețuri ar trebui 
să vizeze într-o mai mare măsură proviziile 
excedentare sau alimentele care se aproprie 
de data expirării;

4. solicită părților interesate să continue să 
își asume răspunderea în comun; le 
încurajează să consolideze coordonarea pe 
parcursul lanțului de aprovizionare cu 
alimente și să îmbunătățească logistica, 
gestionarea stocurilor și ambalarea în 
vederea abordării risipei alimentelor pe 
parcursul întregului lanț de 
aprovizionare; consideră că reducerile de 
prețuri ar trebui să vizeze într-o mai mare 
măsură proviziile excedentare sau 
alimentele care se aproprie de data 
expirării precum și produsele alimentare 
deteriorate; subliniază nevoia de a reduce 
ambalajele și de a comercializa într-o mai 
mare măsură produse alimentare în vrac;

Or. en

Amendamentul 27
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită părților interesate să continue să 
își asume răspunderea în comun; le
încurajează să consolideze coordonarea pe 
parcursul lanțului de aprovizionare cu 
alimente și să îmbunătățească logistica, 
gestionarea stocurilor și ambalarea; 
consideră că reducerile de prețuri ar 

4. solicită tuturor actorilor din cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente să 
continue să își asume o răspundere 
sporită; îi încurajează să consolideze 
coordonarea pe parcursul lanțului de 
aprovizionare cu alimente și să 
îmbunătățească logistica, gestionarea 
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trebui să vizeze într-o mai mare măsură 
proviziile excedentare sau alimentele care 
se aproprie de data expirării;

stocurilor și ambalarea;

Or. sv

Amendamentul 28
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită părților interesate să continue să 
își asume răspunderea în comun; le 
încurajează să consolideze coordonarea pe 
parcursul lanțului de aprovizionare cu 
alimente și să îmbunătățească logistica, 
gestionarea stocurilor și ambalarea; 
consideră că reducerile de prețuri ar trebui 
să vizeze într-o mai mare măsură proviziile 
excedentare sau alimentele care se aproprie 
de data expirării;

4. solicită părților interesate să continue să 
își asume răspunderea în comun; le 
încurajează să consolideze coordonarea pe 
parcursul lanțului de aprovizionare cu 
alimente, acordând o atenție sporită 
depozitării și transportării produselor 
alimentare; consideră că reducerile de 
prețuri ar trebui să vizeze într-o mai mare 
măsură proviziile excedentare sau 
alimentele care se aproprie de data 
expirării;

Or. lt

Amendamentul 29
Adam Bielan

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită părților interesate să continue să 
își asume răspunderea în comun; le 
încurajează să consolideze coordonarea pe 
parcursul lanțului de aprovizionare cu 
alimente și să îmbunătățească logistica, 
gestionarea stocurilor și ambalarea; 
consideră că reducerile de prețuri ar trebui 
să vizeze într-o mai mare măsură proviziile 

4. solicită părților interesate să continue să 
își asume răspunderea în comun; le 
încurajează să consolideze coordonarea pe 
parcursul lanțului de aprovizionare cu 
alimente, să lupte împotriva actualelor 
neconcordanțe din cadrul lanțului de 
distribuție a produselor alimentare, să 
limiteze aruncarea inutilă a alimentelor și 
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excedentare sau alimentele care se aproprie 
de data expirării;

să îmbunătățească logistica, gestionarea 
stocurilor și ambalarea; consideră că 
reducerile de prețuri ar trebui să vizeze 
într-o mai mare măsură proviziile 
excedentare sau alimentele care se aproprie 
de data expirării;

Or. pl

Amendamentul 30
Mitro Repo

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită industria alimentară și alte părți 
interesate să pună la dispoziția 
consumatorilor produse ambalate în 
pachete de dimensiuni variate și să țină 
seama într-o mai mare măsură de 
gospodăriile monoparentale în vederea 
reducerii risipei alimentelor și, astfel, a 
amprentei de carbon lăsate de 
consumatori;

Or. en

Amendamentul 31
Adam Bielan

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază importanța investirii în 
continuare în stabilirea unor tehnologii 
de producție inovatoare și, prin urmare, 
în tehnici eficiente de pregătire a 
produselor pentru comercializare și de 
conservare a acestora;
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Or. pl

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă comercianții en detail să se 
folosească de contactul lor zilnic cu 
consumatorii pentru a le comunica moduri 
mai eficiente de depozitare și de utilizare a 
alimentelor, de exemplu prin sfaturi 
practice sau campanii de sensibilizare;

5. îndeamnă comercianții en detail să se 
folosească de contactul lor zilnic cu 
consumatorii pentru a le comunica moduri 
mai eficiente de depozitare și de utilizare a 
alimentelor și pentru a îi încuraja pe 
aceștia să își planifice cumpărăturile de 
produse alimentare (de exemplu prin 
sfaturi practice sau campanii de 
sensibilizare); consideră că reducerile de 
prețuri ar trebui să vizeze într-o mai mare 
măsură proviziile excedentare și 
alimentele care se apropie de data 
expirării, oferindu-se, de exemplu, 50 % 
reducere cu 24 de ore înainte de data 
expirării produsului;

Or. en

Amendamentul 33
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă comercianții en detail să se 
folosească de contactul lor zilnic cu 
consumatorii pentru a le comunica moduri 
mai eficiente de depozitare și de utilizare a 
alimentelor, de exemplu prin sfaturi 
practice sau campanii de sensibilizare;

5. îndeamnă comercianții en detail, 
autoritățile publice și actorii locali să se 
folosească de contactul lor zilnic cu 
consumatorii pentru a le comunica moduri 
mai eficiente de depozitare și de utilizare a 
alimentelor, de exemplu prin sfaturi 
practice sau campanii de sensibilizare;
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Amendamentul 34
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă comercianții en detail să se 
folosească de contactul lor zilnic cu 
consumatorii pentru a le comunica moduri 
mai eficiente de depozitare și de utilizare a 
alimentelor, de exemplu prin sfaturi 
practice sau campanii de sensibilizare;

5. îndeamnă comercianții en detail să se 
folosească de contactul lor zilnic cu 
consumatorii pentru a le comunica moduri 
mai eficiente de depozitare și de utilizare a 
alimentelor, de exemplu prin sfaturi 
practice sau campanii de sensibilizare; de 
asemenea, îi îndeamnă pe aceștia să 
difuzeze cunoștințele cu privire la 
reciclarea eficientă a ambalajelor 
produselor alimentare;

Or. en

Amendamentul 35
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să elaboreze linii 
directoare privind vitrinele frigorifice și 
de refrigerare pe care detailiștii din 
sectorul alimentar ar trebui să le utilizeze, 
având în vedere faptul că profesioniștii 
din acest sector utilizează, în prezent, 
vitrine frigorifice și de refrigerare care 
consumă prea multă energie, afectând 
astfel bilanțul ecologic și chiar calitatea 
alimentelor care ar putea deveni 
necomestibile înainte de data expirării;

Or. sv
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Amendamentul 36
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să propună 
recomandări privind temperatura 
frigiderelor din punctele de vânzare cu 
amănuntul, din gospodării și din serviciile 
publice, pe baza faptului demonstrat că 
temperaturile ridicate cauzează o risipă 
nejustificată;

6. solicită Comisiei să propună 
recomandări privind temperatura 
frigiderelor din punctele de vânzare cu 
amănuntul, din gospodării și din serviciile 
publice, pe baza faptului demonstrat că o 
reglare necorespunzătoare a temperaturii
cauzează o risipă nejustificată;

Or. sv

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să propună 
recomandări privind temperatura 
frigiderelor din punctele de vânzare cu 
amănuntul, din gospodării și din serviciile 
publice, pe baza faptului demonstrat că 
temperaturile ridicate cauzează o risipă 
nejustificată;

6. solicită Comisiei ca, în cooperare cu 
statele membre, să propună recomandări 
privind temperatura de refrigerare, pe baza 
faptului demonstrat că temperaturile 
ridicate cauzează o risipă nejustificată;
subliniază faptul că nivelurile de
temperatură armonizate ar spori 
conservarea produselor și ar reduce risipa 
alimentelor în cazul produselor 
transportate și vândute la nivel 
transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 38
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Lara Comi
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Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să publice un manual 
ușor de folosit pe tema utilizării 
alimentelor expirate sau aruncate pentru 
donații sau ca hrană pentru animale, având 
ca bază cele mai bune practici din lanțul de 
aprovizionare cu alimente;

7. îndeamnă Comisia să publice un manual 
ușor de folosit pe tema utilizării
alimentelor care se apropie de data 
expirării, asigurând în același timp 
siguranța alimentară a produselor folosite
pentru donații sau ca hrană pentru animale, 
având ca bază cele mai bune practici din 
lanțul de aprovizionare cu alimente;

Or. en

Amendamentul 39
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să publice un manual 
ușor de folosit pe tema utilizării 
alimentelor expirate sau aruncate pentru 
donații sau ca hrană pentru animale, având 
ca bază cele mai bune practici din lanțul de 
aprovizionare cu alimente;

7. îndeamnă actorii vizați la nivel 
european, național, regional și local să 
publice un manual ușor de folosit pe tema 
utilizării alimentelor expirate sau aruncate 
pentru donații sau ca hrană pentru animale, 
având ca bază cele mai bune practici din 
lanțul de aprovizionare cu alimente;

Or. fr

Amendamentul 40
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să publice un manual 7. îndeamnă Comisia să publice, în atenția 
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ușor de folosit pe tema utilizării 
alimentelor expirate sau aruncate pentru 
donații sau ca hrană pentru animale, 
având ca bază cele mai bune practici din 
lanțul de aprovizionare cu alimente;

comercianților cu amănuntul și a 
consumatorilor, un manual ușor de folosit 
pe tema utilizării alimentelor expirate sau 
aruncate, având ca bază cele mai bune 
practici din lanțul de aprovizionare cu 
alimente;

Or. sv

Amendamentul 41
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă Comisia să publice un manual 
ușor de folosit pe tema utilizării 
alimentelor expirate sau aruncate pentru 
donații sau ca hrană pentru animale, 
având ca bază cele mai bune practici din 
lanțul de aprovizionare cu alimente;

7. îndeamnă Comisia să publice un manual 
ușor de folosit pe tema utilizării 
alimentelor expirate sau aruncate pentru 
donații și să încurajeze cooperarea dintre 
consumatori și organizațiile sociale care 
se ocupă de animale;

Or. lt

Amendamentul 42
Robert Rochefort

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. observă interesul față de dezvoltarea 
compostării produselor alimentare 
biodegradabile, ca alternativă la 
aruncarea acestora; salută inițiativele 
adoptate de statele membre care propun 
cetățenilor spații colective în acest scop; 
solicită Comisiei să încurajeze acest 
demers favorizând schimbul de experiențe 
și de bune practici la nivel european;
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Amendamentul 43
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. atrage atenția asupra faptului că 
statele membre pot îmbunătăți 
gestionarea deșeurilor, contribuind astfel 
la consolidarea eficienței lanțului de 
aprovizionare cu alimente; invită Comisia 
să analizeze legătura existentă între 
calitatea gestionării deșeurilor și risipa de 
produse alimentare, precum și să evalueze 
măsurile susceptibile de a fi adoptate în 
materie de gestionare a deșeurilor în 
vederea reducerii risipei de produse 
alimentare;

Or. sv

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

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită statelor membre și părților 
interesate să împărtășească și să pună la 
dispoziția publicului larg cele mai bune 
practici, reunind cunoștințe din forumurile 
și platformele relevante, de exemplu prin
Forumul bunurilor de larg consum.

8. solicită Comisiei, statelor membre și 
părților interesate să facă schimb de bune 
practici, reunind cunoștințe din forumurile 
și platformele relevante, precum Forumul 
european al detailiștilor cu privire la 
durabilitate, Masa rotundă a consumului 
și producției alimentare durabile din UE, 
Forumul la nivel înalt pentru 
îmbunătățirea funcționării lanțului de 
aprovizionare cu alimente, rețeaua 
informală a statelor membre „Prietenii 
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alimentelor durabile”, Forumul bunurilor 
de larg consum etc.

Or. en

Amendamentul 45
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită statelor membre și părților 
interesate să împărtășească și să pună la 
dispoziția publicului larg cele mai bune 
practici, reunind cunoștințe din forumurile 
și platformele relevante, de exemplu prin 
Forumul bunurilor de larg consum.

8. solicită statelor membre și părților 
interesate să împărtășească și să pună la 
dispoziția publicului larg cele mai bune 
practici, reunind cunoștințe din forumurile 
și platformele relevante; consideră, în 
acest context, că reducerea risipei de 
alimente este posibilă prin consolidarea 
cooperării dintre consumatori, comerțul 
cu amănuntul, producătorii de alimente, 
producătorii de ambalaje, instituțiile de 
învățământ, diferiții actori statali și 
organizațiile cu scop nelucrativ și solicită, 
în acest scop, crearea unei platforme 
europene pe internet, deschise tuturor 
actorilor în vederea difuzării de informații 
privind prevenirea risipei de alimente.

Or. da

Amendamentul 46
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită statelor membre și părților 
interesate să împărtășească și să pună la 
dispoziția publicului larg cele mai bune 
practici, reunind cunoștințe din forumurile 

8. solicită statelor membre și părților 
interesate să împărtășească și să pună la 
dispoziția publicului larg cele mai bune 
practici, reunind cunoștințe din forumurile 
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și platformele relevante, de exemplu prin 
Forumul bunurilor de larg consum.

și platformele relevante.

Or. sv

Amendamentul 47
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită Comisia să abordeze problema 
risipei produselor alimentare chiar în 
cadrul instituțiilor Uniunii, prin lansarea 
unei campanii de informare în cantine și 
restaurante, precum și prin punerea în 
aplicare a unor metode care să permită 
evaluarea cantității de produse alimentare 
risipite de agenții instituțiilor care dețin 
competențe decizionale;

Or. sv

Amendamentul 48
Adam Bielan

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. invită statele membre să promoveze 
produsele de marcă și să atingă obiectivul 
politicii alimentare a Uniunii care vizează 
extinderea spectrului de calitate a 
produselor alimentare în cadrul pieței 
comune;

Or. pl


