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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at madspild giver både miljømæssige og etiske problemer og økonomiske og 
sociale omkostninger, som stiller virksomheder og forbrugere over for en række 
udfordringer på det indre marked;

2. understreger, at der er behov for politisk vilje for at finde løsninger på madspildet; 
opfodrer indtrængende Kommissionen til at prioritere alle aspekter af madspild i den 
europæiske politiske planlægning; anmoder Kommissionen om i samråd med 
medlemsstaterne at fastlægge mål for begrænsning af madspild og anmoder 
medlemsstaterne og alle berørte parter om at træffe praktiske foranstaltninger for at 
opfylde disse mål;

3. opfordrer indtrængende Kommissionen til at samarbejde med FAO om at fastlægge fælles 
mål for begrænsning af madspild på verdensplan;

4. henviser til resultaterne af Kommissionens undersøgelse (Consumer Empowerment in the 
EU – SEK(2011)0469), som viser, at 18 % af de europæiske borgere ikke forstår 
mærkningen "mindst holdbar til"; anmoder derfor Kommissionen og medlemsstaterne om 
at tydeliggøre betydningen af datomærkninger ("mindst holdbar til", "sidste 
holdbarhedsdato" og "sidste anvendelsesdato") for at begrænse forbrugernes usikkerhed 
med hensyn til spiseligheden af fødevarer og for at give offentligheden præcise 
oplysninger, især forståelse for, at datoen for "mindst holdbar til" angår kvalitet, mens 
"sidste anvendelsesdato" angår sikkerhed, således at forbrugerne kan træffe velfunderede 
valg;

5. bemærker, at det i den nyligt vedtagne forordning om fødevareinformation til forbrugerne 
præciseres, at fødevarer med en "sidste anvendelsesdato" efter denne dato bør betragtes 
som farlige;

6. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de berørte parter til at fremme oplysnings-
og uddannelsestiltag om begrænsning af madspild i første omgang for skolebørn, som 
bidrager til at gøre den enkelte forbruger mere bevidst og træffe ansvarlige valg, og som 
styrker forbrugerens forståelse af madens værdi og evne til at bedømme spiseligheden af 
fødevarer på grundlag af udseende, duft, følelse og smag; tilskynder også til, at der træffes 
praktiske foranstaltninger til begrænsning af madspild i skolekantiner, hos offentlige 
myndigheder, i offentlige og private virksomheder og i de europæiske institutioner;

7. opfordrer Kommissionen til at overveje eventuelle ændringer af reglerne om offentlige 
udbud, navnlig vedrørende catering, for at tage bedre hånd om problemet med madspild;

8. opfordrer alle berørte parter til at påtage sig en større del af ansvaret; tilskynder dem til at 
øge koordineringen, så logistik, transport, lagerforvaltning og emballering forbedres med 
henblik på at bekæmpe madspildet i hele forsyningskæden; opfordrer desuden de berørte 
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parter til at erkende og forklare den ernæringsmæssige værdi af landbrugsprodukter med 
mangelfuld størrelse eller form for at begrænse mængden af varer, der kasseres;

9. understreger, at det er vigtigt at fortsætte med at investere i udviklingen af innovative 
fremstillingsteknologier, bl.a. effektive teknikker til emballering og opbevaring af varer;

10. opfordrer fødevareindustrien og andre berørte parter til at udbyde fødevarer pakket i flere 
forskellige størrelser emballage, undersøge fordelene ved at tilbyde flere bulkvarer og til 
at tage større hensyn til husstande med en enkelt person for at begrænse madspildet og 
dermed forbrugernes CO2-fodaftryk;

11. opfordrer indtrængende detailhandlerne og de lokale myndigheder til gennem deres 
daglige kontakt med forbrugerne at oplyse disse om metoder til mere effektiv opbevaring 
og anvendelse af fødevarer og til at tilskynde forbrugerne til at planlægge deres indkøb af 
fødevarer (f.eks. via praktisk rådgivning og oplysningskampagner); mener, at rabattilbud i 
højere grad bør anvendes på overskudslagre og beskadigede men sikre fødevarer med 
snarlig udløbsdato, f.eks. med tilbud om 50 % prisfald 24 timer før sidste 
anvendelsesdato;

12. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at fremsætte henstillinger 
om nedkølingstemperaturer, da det er dokumenteret, at ikke-optimale og forkerte 
temperaturindstillinger gør fødevarer uspiselige tidligere end forventet og fører til unødigt 
madspild; understreger, at harmoniserede temperaturniveauer i hele fødevarekæden vil 
forbedre opbevaringen af varer og begrænse madspildet for varer, der transporteres og 
sælges på tværs af grænserne;

13. opfordrer indtrængende Kommissionen til at offentliggøre en brugervenlig vejledning om 
anvendelsen af fødevarer med snarlig udløbsdato og sikre fødevaresikkerhed i 
fødevaredonationer og foderstof på grundlag af bedste praksis blandt de involverede parter 
i fødevarekæden bl.a. med henblik på hurtigere og mere effektivt at matche udbud og 
efterspørgsel;

14. henviser til fordelene ved at udvikle kompostering af biologisk nedbrydelige fødevarer 
frem for kassering af disse; glæder sig over initiativer i medlemsstaterne, som stiller fælles 
anlæg til rådighed for borgerne til dette formål; anmoder Kommissionen om at fremme 
sådanne initiativer ved at tilskynde til udveksling af erfaringer og bedste praksis på 
europæisk plan;

15. opfordrer medlemsstaterne til at skabe økonomiske incitamenter til begrænsning af 
madspild;

16. bemærker, at medlemsstaterne kan forbedre deres affaldsforvaltning og derved bidrage til 
at effektivisere fødevarekæden; opfordrer Kommissionen til at undersøge sammenhængen 
mellem madspild og kvaliteten af affaldsforvaltning og vurdere, hvilke foranstaltninger 
der kan træffes på området for affaldsforvaltning for at begrænse madspild;

17. mener, at madspild kan begrænses gennem en styrkelse af samarbejdet mellem forbrugere, 
producenter, fabrikanter, detailhandlere, cateringvirksomheder, restauranter, offentlige 
myndigheder og ngo'er; tilskynder i så henseende til brug af internettet og nye teknologier;
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18. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de berørte parter til at udveksle bedste 
praksis ved at kombinere viden fra relevante fora og platforme, såsom det europæiske 
forum for detailhandlen om bæredygtighed, det europæiske rundbordsforum om 
bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion, forummet på højt plan om en bedre 
fungerende fødevareforsyningskæde, det uformelle netværk mellem medlemsstater 
"Friends of Sustainable Food", The Consumer Goods Forum mv.
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