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FORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 

Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 

forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. bemærker, at fødevarespild skyldes en række faktorer og er et problem på hvert trin i 

kæden, og der er det samme ansvar for at gribe ind på hvert trin, uanset om det er i 

produktion, forarbejdning, afsætning, transport og forbrug; insisterer derfor på, at det er 

nødvendigt at forbedre kommunikationen mellem alle aktører i fødevareforsyningskæden, 

navnlig mellem leverandører og distributører med henblik på at matche udbud og 

efterspørgsel; 

2. opfordrer alle berørte parter i fødevareproduktion, forsynings- og forbrugskæder til at 

benytte forskellige bedste praksis og udveksle oplysninger og erfaringer vedrørende 

effektive foranstaltninger fra EU's medlemsstater til at bekæmpe madspild og forebygge 

madspild på forskellige stadier af fødevareproduktions-, -forsynings- og -forbrugskæderne 

og opfordrer Kommissionen til at foreslå retningslinjer baseret på dokumenterede data og 

bedste praksis; 

3. understreger, at landbrugernes livsgrundlag afhænger af at producere til markedet på 

rimelige betingelser og til rentable priser, og at tab af produktion på bedrifterne, herunder 

produktion, der går tabt på grund af ekstreme eller usædvanlige klimatiske begivenheder, 

bliver beskadiget eller ødelagt i en naturkatastrofe, fordi markedet er mistet eller priserne 

er lave, fører til sig et tab af investeringer og indkomst for landbrugerne; minder i den 

forbindelse om, at prisvolatiliteten på markederne for landbrugsvarer indvirker på 

landbrugernes produktion og indkomst og kan føre til madspild, og at det derfor er 

nødvendigt, at den fælles landbrugspolitik tilbyder værktøjer til at bekæmpe denne 

volatilitet; 

4. understreger, at Kommissionen og medlemsstaterne først og fremmest bør rådgive sig 

med alle centrale interessenter - herunder landbrugssektoren – og udføre en 

konsekvensanalyse af hvilket som helst tiltag, der måtte foreslås gennemført for at 

forebygge madspild i hele Unionen; 

5. understreger, at madspild skal undersøges på tværkulturel vis, da det vedrører mange 

forskellige politikker på samme tid, herunder landbrug, fiskeri, fødevaresikkerhed, miljø, 

sociale anliggender og skattepolitik; insisterer derfor på, at det i højere grad er nødvendigt 

at harmonisere de forskellige politikker og sikre, at reduktionen af fødevarespild er en 

prioritet for de eksisterende politikker og understreger, at bekæmpelsen af fødevarespild 

ikke må bringe fødevaresikkerhed og miljøstandarder eller dyrebeskyttelsesstandarder, 

navnlig dyresundhed og — velfærd, i fare; 

6. fremhæver konklusionerne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning: "Bekæmpelse af 

madspild: en mulighed for EU for at forbedre anvendelsen af ressourcer i 

fødevarekæden", som understreger, at Kommissionens indsats vedrørende fødevarespild 

hidtil har været spredt og fragmentet, samtidig med der påpeges mangler såsom at 

forsinke medlemsstaternes forpligtelse til at rapportere om fødevareaffald og udsætte 

fristen for at vedtage en gennemførelsesretsakt om fastlæggelse af en fælles metode til 

vurdering af fødevaremængderne; 
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7. understreger, at Kommissionen endnu ikke har foretaget en undersøgelse for at fastslå 

virkningen af forskellige reformer vedrørende omfanget af landbrugsproduktionen og dets 

indvirkning på fødevarespild og opfordrer derfor Kommissionen til at integrere 

spørgsmålet om fødevarespild i sin fremtidige politikudvikling og gennemførelse af den 

fælles landbrugspolitik; 

8. opfordrer Kommissionen til i sin fremtidige politik at skelne strengt mellem madspild, 

som er forårsaget af forbrugernes adfærd og som kan minimeres ved hjælp af tilsvarende 

initiativer og kampagner for en øget bevidsthed, og madsvind, som er uundgåeligt i 

primærproduktionen på grund af force majeure som eksempelvis uvejr; 

9. bifalder den nylige etablering af EU's platform om madsvind og madspild for at lade 

interessenter dele information med forbindelse til optimering af tidligere fødevarer samt 

biproduktioner fra fødevarekæden i foderproduktion samt dens betydning for 

primærproduktionen; opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet en detaljeret 

tidsplan for de igangværende foranstaltninger og de opstillede mål samt en statusrapport 

om arbejdet med en fælles metode og om donationer samt opfordrer Kommissionen til at 

få arbejderne fra EU's platform om madsvind og madspild oversat til de 24 EU-sprog;  

10. fremhæver initiativerne i handlingsplanen for cirkulær økonomi, som vedrører 

foranstaltninger for oprettelse af en finansiel støtteplatform, der skal tiltrække 

investeringer og innovationer, som har til formål at mindske tab, samt retningslinjer til 

medlemsstaterne for, hvordan nogle fødevaretab eller biprodukter fra landbruget 

omdannes til energi;  

11. understreger, at energibehov bør imødekommes ved anvendelse af affald og biprodukter, 

som ikke er nyttige i nogen andre processer højere oppe i affaldshierarkiet; 

12. opfordrer Kommissionen til at anerkende den rolle, som de offentlige virksomheder, der 

leverer tjenesteydelser af almen interesse inden for affaldshåndtering og bekæmpelse af 

madspild, og henstiller til Kommissionen at anerkende disse virksomheder, der bidrager 

direkte til den cirkulære økonomi, såsom SMV'er; 

13. understreger, at madspild har store miljømæssige konsekvenser, bidrager til 

klimaforandringer og udgør et spild af begrænsede ressourcer såsom land, energi og vand; 

14. bemærker, at potentialet for optimering af anvendelsen af fødevarer, der uundgåeligt går 

tabt eller smides ud og biprodukter fra fødevarekæden, navnlig af animalsk oprindelse, i 

foder, genbrug af kompost samt produktion af jordforbedringsmidler og deres betydning 

for den primære produktion;  

15. opfordrer Kommissionen til at undersøge de juridiske hindringer for anvendelsen af 

tidligere fødevarer i foderproduktion og til at fremme forskning på dette område, samtidig 

med at det understreges, at det er nødvendigt med øget sporbarhed, overholdelse af 

standarder for biosikkerhed og anvendelsen af teknikker til separering og bearbejdning, 

der udelukker risici i fødevaresikkerheden; 

16. opfordrer til, at der indføres et omfattende fødevareaffaldshierarki i EU-lovgivning med et 

klart fokus på kildeforebyggelse; understreger, at forebyggelse udøvet direkte ved kilden 

har højeste prioritet i affaldshierarkiet for madspild; bemærker, at brug af fødevareaffald 
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til human ernæring følger som næste prioritet, og først derefter følger udnyttelse til 

dyrefoder, dernæst kompostering og anaerob nedbrydning, f.eks.: 

 a) kildeforebyggelse 

 b) fødevaredonationer, hvor brug til mennesker kommer før dyrefoder og videre 

forarbejdning til ikkefødevarer 

 c) kompostering 

 d) energimæssig udnyttelse 

 e) bortskaffelse; 

17. bemærker potentialet for optimering af anvendelsen af tidligere fødevarer og biprodukter 

fra fødevarekæden i foderproduktionen og dens betydning for primærproduktion, men 

understreger brugen af affaldshierarkier og nødvendigheden af øget sporbarhed; 

18. understreger vigtigheden af, at landbrugere samles i andelsforetagender eller 

professionelle sammenslutninger for at nedbringe fødevaretab ved at styrke deres viden 

om markedet, om stordriftsfordele, der muliggør en mere effektiv planlægning, samt at 

øge deres kompetencer i at afsætte deres produkter; 

19. fremhæver betydningen af samarbejde, f.eks. via producentorganisationer eller andre 

former for strukturer såsom brancheforeninger eller kooperativer, for øget adgang til 

finansiering af innovation og investering i teknologi til behandling såsom kompostering 

og anaerob nedbrydning, når det er hensigtsmæssigt, eller videre forarbejdning af 

produkter, der kan give landbrugerne mulighed for at få adgang til nye produkter, 

markeder og kunder; påpeger i denne forbindelse, at sektorspecifik tilrettelæggelse og 

anvendelse af kontrakter fører til en bedre produktionsstyring og mere effektive 

foranstaltninger til bekæmpelse af fødevarespild; mener, at det er vigtigt, at dette foregår 

på lokalt eller regionalt plan for at respektere nærhedsprincippet; 

20. noterer sig fordelene ved samarbejde og digitalisering, der giver mulighed for bedre 

adgang til data og forventet efterspørgsel, udvikling af programmer til forskudsproduktion 

for landbrugerne, så de får mulighed for at tilpasse deres produktion til efterspørgslen, 

koordinere bedre med de andre sektorer i fødevareforsyningskæden og minimere spild; 

understreger, at en effektiv anvendelse af madspild, herunder inden for bioøkonomi, bør 

fremmes i betragtning af de udfordringer, der er forbundet med at reducere uundgåeligt 

fødevareaffald; 

21. mener, med henblik på en bedre sammenhæng mellem produkternes udbud og 

efterspørgsel, at mærkningsregler, der giver passende information om ingrediensernes 

oprindelse og om produktions- og forarbejdningsteknikkerne, ville kunne sætte 

forbrugeren i stand til at foretage mere kvalificerede indkøb og dermed indirekte påvirke 

produktionsfaktorerne med positive indvirkninger i miljømæssig, økonomisk og social 

henseende; 

22. opfordrer Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for yderligere 

incitamenter til forebyggelsen af madspild; 
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23. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at oplyse landbrugere og forbrugere 

bedre om, hvordan energi-, vand- og naturressourcer langs hele fødevarekæden kan 

udnyttes mere effektivt for at nedbringe spild af ressourcer og fødevarer betydeligt og med 

målet om at nedbringe produktionsomkostninger og spild af næringsstoffer samt at øge 

innovation og bæredygtighed i landbrugssystemer; 

24. mener, at der er behov for mere forskning og oplysning for at undgå madspild i 

primærproduktionen og for at udskifte fremgangsmåder i landbrugsproduktionen, 

fødevareforarbejdningen eller distributionen, der medfører stort ressourcespild, med 

miljøvenlige fremgangsmåder; 

25. understreger, at landbrugere bør stilles i en sådan situation, at de kan anvende deres 

produkter på den mest ressourceeffektive måde, både teknisk og økonomisk, for at holde 

madspild på et absolut minimum; 

26. mener, at det er nødvendigt med øget samarbejdet blandt producenter og udnyttelse af 

producentorganisationer for at muliggøre og fremme adgang til sekundære 

markedsmuligheder, andre medier og alternative anvendelser for overskydende mad, som 

ellers ville blive pløjet tilbage i jorden spildt, idet der gives prioritet til genbrug, som 

egner sig til menneskeføde, såsom salg af forarbejdede fødevarer af lavere kvalitet og salg 

på lokale markeder; 

27. bemærker, at disse produkter, der fortsat kan anvendes til nonfoodformål, f.eks. 

omdannelse til foder, gødskning af områder eller anvendelse til fremstilling af kompost og 

energi, tydeligt bør kunne skelnes fra dem, der anses for at være affald, således at deres 

genanvendelse ikke skades; 

28. bemærker risikoen for forurening fra plastik og metal i fødevareaffald, der bruges til 

kompost og muldjord, og derfra videre i ferskvands- og marine økosystemer, og opfordrer 

indtrængende til, at denne forureningsvej minimeres; minder også om direktivets formål 

om anvendelse af spildevandsslam i landbruget for at minimere forurening af 

landbrugsjord; opfordrer derfor til forsigtighed ved planer om at blande affaldsstrømme og 

til at indføre passende sikkerhedsforanstaltninger; 

29. fremhæver, at FUSIONS-projektet påpeger, at der kun er få metoder til rådighed til måling 

af fødevaretab i primærproduktionens aktiviteter såsom landbrug, gartneri, akvakultur 

eller fiskeri, og at dette kan forhindre en akkurat måling af det samlede omfang af 

madspild i Europa; 

30. bemærker vanskelighederne i forbindelse med kvantificeringen af fødevarespild og 

fødevaretab i primærproduktionen frembragt af heterogene produkter og disses respektive 

processer og af manglen på en klar definition af fødevarespild; opfordrer Kommissionen 

til at identificere og sprede bedste praksis til medlemsstaterne i forbindelse med 

indsamling af data vedrørende bedrifters fødevaretab og fødevarespild uden at pålægge 

landbrugerne yderligere administrative byrder eller udgiftsbyrder; opfordrer 

Kommissionen til hurtigt at indføre en fælles terminologi og definition af fødevarespild, 

der desuden skelner mellem fødevarespild og fødevaretab i primærproduktionssektoren; 

31. mener, at initiativer, der ledes af landbrugerne og lokalsamfund kan tilbyde bæredygtige 

økonomiske løsninger og give valuta for produkter, som ellers ville gå til spilde ved at 
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udvikle afsætningsmuligheder for produkter, der normalt ellers ville blive ekskluderet fra 

fødevarekæden, og fremhæver potentialet for sociale innovationsprojekter, der ledes af 

landbrugerne og lokalsamfundene, såsom indsamling og donation af overskydende 

fødevarer til fødevarebanker; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 

anerkende og tilskynde til en sådan praksis under den fælles landbrugspolitiks anden søjle; 

32. understreger i forbindelse med reducering af spild i produktionsfasen, at der bør anvendes 

innovative teknikker og teknologier, som gør det muligt dels at optimere ydelsen på 

markerne, og dels at omdanne produkter, der ikke lever op til markedets standarder, til 

forarbejdningsprodukter; 

33. opfordrer til at genetablere en virkningsfuld politik til regulering af landbrugsmarkedet for 

bedre at kunne matche udbud til efterspørgsel og dermed nedbringe madspild; 

34. bemærker, at en del af spil og tab på bedriftsniveau ikke blot kommer fra 

produktspecifikationer, der pålægges leverandører, men også fra andre restriktive praksis, 

såsom annullering af ordrer som reaktion på ændringer i forbrugernes efterspørgsel, 

overproduktion som følge af kravet om at imødekomme sæsonbetinget efterspørgsel og 

anvendelse af basisfødevarer som "slagtilbud" for at øge markedsandelen; understreger 

behovet for at revidere markedsføringsstandarder for landbrugsprodukters kvalitet, æstetik 

og klassificering; 

35. mener, at der er behov for mere forskning og oplysning, som er tilpasset til hvert enkelt 

produkt med hensyn til udløbsdato, samt at fremme og styrke forbruget af friske produkter 

og løsvarer og mindske mængden af langtidsholdbare emballerede fødevarer samt 

opbevaringen af disse; 

36. understreger betydningen af en hensigtsmæssig tilpasning af distributions-, opbevarings- 

og pakningsmåden til produktets karakteristika og forbrugernes behov for at begrænse 

spild af sådanne produkter; 

37. bemærker, at handelsnormer kan bidrage til fødevarespild og opfordrer Kommissionen til 

at fremme forskning i forholdet mellem handelsnormer og fødevarespild; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde på at øve indflydelse på De Forenede 

Nationers Økonomiske Kommission for Europas (UNECE’s) offentlige standarder med 

henblik på at undgå ressourcespildet ved at forebygge, at der generes fødevareaffald. 

38. bemærker, at urimelig handelspraksis og prisdumping i fødevaresektoren fører til, at 

fødevarer ofte sælges under deres egentlige værdi, og derfor bidrager til mere spild, og at 

et salgsforbud under kostprisen også ville være fremmende for forbrugernes bevidsthed 

om den ægte værdi af fødevarer; 

39. opfordrer ud fra anbefalingerne i Parlamentets resolution af 7. juni 2016 Kommissionen 

og medlemsstaterne til at koordinere deres indsats så hurtigt som muligt og fremsætte en 

ramme for en fælleseuropæisk løsning på problemet med urimelig handelspraksis i 

fødevareforsyningskæden1; mener, at en løsning på dette problem vil forbedre positionen 

for landbrugerne, det svageste led i kæden, og at en sænkning af overproduktionen og 

ophobningen af overskydende fødevarer både ville kunne hjælpe med at stabilisere priser 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0247. 
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og give landbrugerne rimelige og rentable og priser ab bedrift og mindske fødevarespild i 

hele kæden og tab hos familielandbrug; understreger, at et mere ligeligt vederlag til 

producenter ville bibringe produkterne større værdi og derved føre til reduceret madspild i 

de sidste led i forsyningskæden; 

40. fremhæver betydningen af initiativer og foranstaltninger til uddannelse og bevidstgørelse, 

navnlig for husholdningssektoren, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 

tilskynde til udveksling af bedste praksis og fremme bevidstgørelseskampagner om 

værdien af fødevarer og landbrugsprodukter, madspildets årsager og konsekvenser af 

madspild og om måder, hvorpå det kan reduceres, samtidig med at principperne om 

bæredygtighed og solidaritet fremmes; 

41. opfordrer medlemsstaterne til at fremme indførelsen af kostundervisning på alle 

uddannelsesniveauer og understreger den vigtige rolle, som lokale myndigheder og 

kommunale virksomheder sammen med detailhandlerne og medierne spiller i forhold til at 

formidle oplysninger og yde bistand til borgerne om, hvordan man bedst kan opbevare 

og/eller bruge fødevarer med henblik på at forhindre og reducere madspild; 

42. henleder opmærksomheden på den vigtige rolle, som skoleordningen for frugt, grøntsager 

og mælk spiller i forbindelse med bevidstgørelse af offentligheden og navnlig indførelse 

af obligatoriske ledsageforanstaltninger, såsom fremme af bevidst fødevareforbrug i 

uddannelse, og understreger betydningen af at anvende disse foranstaltninger til at 

formidle oplysende budskaber om forebyggelse af fødevarespild; 

43. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fortsat at støtte projekter og 

støtteorienterede uddannelseskampagner, der lærer børn i en tidlig alder at spise friske, 

sunde lokalt producerede fødevarer; 

44. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme lokale og økologiske 

fødevarer og støtte korte fødevarekæder og hjemmesalg af landbrugsprodukter; 

45. understreger, at lokale og regionale produkter samt medlemsbaserede landbrugsordninger 

muliggør en kortere forsyningskæde, hvilket højner produkternes kvalitetsniveau og følger 

med sæsonens efterspørgsel, samtidig med at de medfører betydelige sociale, 

miljømæssige og økonomiske fordele; 

46. mener, at korte forsyningskæder kan spille en central rolle i at nedbringe madspild og 

overflødig emballering, mindske de afstande, fødevarerne skal transporteres over, sørge 

for en højere fødevarekvalitet, sikre transparente fødevarekæder og derved understøtte det 

økonomiske livsgrundlag i landdistrikterne; 

47. mener, at den største hindring i EU for at kunne levere overskydende mad, som stadig er 

spiselig, til folk i nød, er manglen på, og til tider det totale fravær af, kapacitet i 

distributionskanalen; bemærker, at velgørenhedsorganisationer og organer for socialt 

arbejde, som enten styres på statsligt eller lokalt niveau, ikke har nok materiale eller 

menneskelige ressourcer til at transportere og distribuere de stadig spiselige fødevarer, 

som gives til velgørende formål; bemærker, at dette navnlig gør sig gældende i de dårligst 

stillede regioner; 

48. mener, at EU-fondene fremmer fødevaredonation, f.eks. Den Europæiske Fond for 
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Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD), der bl.a. bidrager til finansiering af 

fødevaredonationsorganisationernes lager- og transportinfrastruktur; mener, at 

medlemsstaterne ikke udnytter disse muligheder i tilstrækkelig grad; anbefaler i lyset af 

ovenstående, at man under indførslen af FEAD omfordeler programmets tilgængelige 

ressourcer og bruger dem på levering af overskydende fødevarer; bemærker, at ved en 

omfordeling af ressourcerne – ifølge en tidligere model fra europæiske 

velgørenhedsorganisationer – kunne værdien af de fødevarer, der leveres til de mest 

trængende, gøres 14 gange større end med den nuværende brug af FEAD-programmet; 

49. bemærker, at fødevareindustrien allerede har taget initiativer til at nedbringe madspild ved 

at styrke samarbejdet med fødevarehjælpeorganisationer, herunder fødevarebanker på 

tværs af Europa; 

50. Opfordrer medlemsstaterne til at overveje institutionelle og økonomiske støttemidler til 

sociale butikker eller supermarkeder; 

51. opfordrer til øget inddragelse af alle interessenter for at sikre, at fødevarer, der er ved at 

udløbe, først doneres til velgørende formål; bemærker dog, at der stadig eksisterer 

forhindringer, hovedsageligt af lovmæssig karakter, for fødevaredonationer; opfordrer 

Kommissionen til at klarlægge, hvilke tolkninger af de lovmæssige bestemmelser der står 

i vejen for donationer;  

52. understreger, at anvendelsen af lagre og fødevarer, som ellers ville være gået til spilde, 

ikke fjerner behovet for god udbudsstyring og forsvarlig forvaltning af fødevarekæden for 

at undgå systematisk, strukturel overskudsproduktion; 

53. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne, uden at der lægges en unødvendig byrde på 

SMV'er og frivillige organisationer, til at overvåge fødevaredonationer nøje for at sikre 

sig, at maden ikke misbruges til at skabe et alternativt marked, hvilket vil føre til, at 

mennesker i nød ikke får gavn af fødevaredonationerne, og at erhvervsdrivende afholder 

sig fra at donere på grund af risiko for unfair konkurrence; 

54. opfordrer Kommissionen til at afklare reglerne om anvendelse af momsdirektivet i 

forbindelse med fødevarehjælp og fremsætte en ændring af momsdirektivet, der 

udtrykkeligt tillader afgiftsfritagelse for fødevaredonationer; opfordrer medlemsstaterne til 

at efterkomme Kommissionens anbefalinger og fastsætte en lav eller ganske ubetydelig 

momssats for fødevarer, som doneres tæt på datoen for mindste holdbarhed eller ikke er 

egnet til salg; 

55. understreger, at fødevarespild i produktionsleddet også kan skyldes ødelæggelsen af vores 

produktionsapparat med den allerede konstaterede forringelse af jordkvaliteten, 

biodiversiteten (aftagende bestøvning) og alle naturressourcer, og at der bør tages hensyn 

til dette forhold i udviklingen af landbrugssektoren og den fælles landbrugspolitik; 

56. konstaterer vigtigheden af, at landbrugere har adgang til plantebeskyttelsesmidler for at 

sikre, at kvaliteten på afgrøderne opretholdes, og at en høst ikke går til spilde på grund af 

ugunstige vejrforhold, skadedyr og sygdomme; 

57. finder det vigtigt at overvåge forvaltningen af jordressourcen i den fælles landbrugspolitik 

og de nationale politikker for at begrænse indirekte fødevarespild i landbruget som følge 
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af en uhensigtsmæssige styring af urbaniseringen og infrastrukturudviklingen og endog 

ren og skær nedlæggelse af landbrugsarealer, som ikke længere udnyttes på grund af 

manglende økonomisk interesse for landbruget; 

58. bemærker målene om at have nedbragt madspild i 2030 i FN's verdensmål for bæredygtig 

udvikling; 

59. minder om betydningen af begrebet "vandfodaftryk" for fødevarer og foder; 

60. minder om, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 medtager 

"vand, der bevidst tilsættes fødevarer i forbindelse med deres fremstilling, tilberedning 

eller behandling" blandt fødevarerne, og at vand er en afgørende strategisk ressource i 

hele forsyningskæden for landbrugsfødevarer; 

61. understreger, at madspild alt efter typen og mængden af det vand, der anvendes til 

produktion af fødevarer, også medfører spild af vand; 

62. understreger betydningen af at forbedre vandforvaltningen inden for landbrug, udvikle 

"vandsmarte" systemer til fødevareproduktion og forbedre vand- og 

fødevareforsyningssikkerheden i de områder, der er mest truet som følge af 

klimaændringerne; 

63. bemærker, at mængden af kasserede afgrøder ville kunne mindskes, hvis de blev solgt 

mere direkte til forbrugeren, for eksempel på landbrugsmarkeder eller i gårdbutikker, hvor 

der gøres brug af korte distributionskanaler og køb af lokale, mindre forarbejdede varer; 

64. opfordrer EU-Kommissionen og medlemsstaterne til at lancere kampagner, der øger 

opmærksomheden hos EU-borgerne om de alvorlige økonomiske, sociale og 

miljømæssige følger, madspild har; 

65. minder om, at marketingsstrategier som "to for éns pris" øger risikoen for, at forbrugerne 

køber mere, end de skal bruge, og dermed risikoen for fødevarespild, når produkterne ikke 

er tæt på datoen for mindste holdbarhed; glæder sig over, at visse handlende sælger 

produkter tæt på datoen for mindste holdbarhed til lavere priser, og mener, at denne 

praksis bør vinde almindelig udbredelse. 
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