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SUGGESTIES

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

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

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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.


