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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que o desperdício de alimentos representa um problema tanto ambiental como 
ético e tem custos económicos e sociais, o que coloca desafios no contexto do mercado 
interno, tanto para as empresas como para os consumidores;

2. Acentua que é necessária vontade política para encontrar soluções para o problema do 
desperdício de alimentos; exorta a Comissão a dar prioridade a todos os aspectos do 
desperdício de alimentos na agenda política europeia; exorta a Comissão, em consulta 
com os Estados-Membros, a estabelecer objectivos de redução do desperdício de 
alimentos, e solicita aos Estados-Membros e a todas as partes interessadas que adoptem 
medidas concretas para cumprir esses objectivos;

3. Solicita que a Comissão coopere com a FAO na definição de objectivos comuns em 
matéria de redução do desperdício de alimentos à escala mundial;

4. Recorda os resultados do inquérito realizado pela Comissão ("Consumer Empowerment in 
the EU" – SEC(2011)0469), segundo o qual 18 % dos cidadãos europeus não 
compreendem o rótulo "consumir de preferência antes de"; solicita, portanto, à Comissão 
e aos Estados-Membros que clarifiquem a indicação da data nos rótulos ("consumir de 
preferência antes de", "prazo de validade", "consumir até"), a fim de reduzir a incerteza 
dos consumidores no que respeita à comestibilidade dos alimentos, e que forneçam ao 
público informações exactas, nomeadamente a indicação de que a data de durabilidade 
mínima "consumir de preferência antes de" diz respeito à qualidade, enquanto a expressão 
"consumir até" diz respeito à segurança, para ajudar os consumidores a fazer uma escolha 
informada;

5. Assinala que o regulamento relativo à informação dos consumidores sobre os alimentos, 
recentemente aprovado, estabelece claramente que os alimentos com um rótulo que 
indique "consumir até" devem ser considerados perigosos depois de essa data expirar;

6. Solicita à Comissão, aos Estados-Membros e às partes interessadas que encorajem 
iniciativas de informação e educação, começando pelas crianças nas escolas, sobre a 
prevenção do desperdício de alimentos, iniciativas essas que contribuam para a 
sensibilização dos consumidores e para escolhas responsáveis por parte destes e que 
reforcem a sua percepção do valor dos alimentos e a sua capacidade para avaliar a 
comestibilidade dos alimentos através do seu aspecto, odor e sabor; encoraja igualmente 
medidas concretas de prevenção do desperdício de alimentos nas cantinas escolares e da 
administração pública, bem como de empresas públicas e privadas e das instituições 
europeias;

7. Convida a Comissão a examinar eventuais alterações às regras relativas aos contratos de 
direito público, em particular em relação a serviços de fornecimento de refeições, a fim de 
melhor ter em conta o problema do desperdício de alimentos;
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8. Solicita a todos os agentes envolvidos que assumam mais responsabilidades partilhadas; 
incentiva-os a reforçar a coordenação, a fim de melhorar a logística, o transporte, a gestão 
das existências e o acondicionamento dos alimentos de forma a fazer face ao desperdício 
de alimentos ao longo de toda a cadeia alimentar; solicita igualmente às partes 
interessadas que reconheçam e expliquem o valor nutricional dos produtos agrícolas com 
dimensões/formas imperfeitas, a fim de reduzir os produtos rejeitados;

9. Sublinha a importância de continuar a investir no desenvolvimento de tecnologias de 
produção inovadoras, como, por exemplo, técnicas eficazes de acondicionamento e de 
conservação dos produtos;

10. Solicita à indústria alimentar e a outras partes interessadas que proponham embalagens de 
produtos alimentares de várias dimensões, que avaliem os benefícios de oferecer mais 
produtos alimentares a granel e que tenham mais em conta as pessoas que vivem sós, a 
fim de reduzir o desperdício de alimentos e, por consequência, a pegada de carbono dos 
consumidores;

11. Insta os retalhistas e as administrações locais a utilizarem o seu contacto diário com os
consumidores para os informar sobre as várias formas de armazenamento e utilização 
eficiente dos alimentos e para os encorajar a planear as suas compras de alimentos (por 
exemplo, fornecendo-lhes conselhos práticos e desenvolvendo campanhas de 
sensibilização); considera que as ofertas de desconto devem, cada vez mais, visar os 
excedentes e os alimentos deteriorados que ainda possam ser consumidos em segurança, 
apesar de o seu prazo de validade estar prestes a expirar, propondo nomeadamente uma 
redução de 50 % 24 horas antes do fim do prazo de validade;

12. Exorta a Comissão, em cooperação com os Estados-Membros, a formular recomendações 
sobre a temperatura dos frigoríficos, com base no conhecimento de que temperaturas não 
óptimas e inadequadas tornam os alimentos impróprios para o consumo antes do tempo e 
ocasionam desperdícios desnecessários; sublinha que níveis harmonizados de temperatura 
ao longo da cadeia alimentar melhorariam a conservação dos produtos e reduziriam o 
desperdício de alimentos no caso dos produtos transportados e vendidos além-fronteiras;

13. Solicita à Comissão que publique um manual de fácil consulta para o consumidor sobre a 
utilização de produtos alimentares cujo prazo de validade esteja prestes a expirar, 
garantindo simultaneamente a segurança da doação de alimentos e da alimentação animal 
e tirando partido das melhores práticas dos agentes envolvidos na cadeia alimentar, com 
vista, por exemplo, a equilibrar a oferta e a procura de forma mais rápida e eficaz;

14. Regista o interesse, como alternativa aos produtos descartados, do desenvolvimento da 
compostagem dos produtos alimentares biodegradáveis; regozija-se com iniciativas 
tomadas nos Estados-Membros com o objectivo de oferecer aos cidadãos espaços 
colectivos para este fim; solicita à Comissão que encoraje estas iniciativas, fomentando o 
intercâmbio de experiências e boas práticas a nível europeu;

15. Solicita que os Estados-Membros criem incentivos económicos para limitar o desperdício 
de alimentos;

16. Observa que a gestão de desperdícios poderia ser melhorada nos Estados-Membros a fim 
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de contribuir para reforçar a eficácia da cadeia alimentar; insta a Comissão a analisar a 
correlação existente entre o desperdício de alimentos e a qualidade da gestão de resíduos, 
bem como a avaliar as medidas susceptíveis de serem tomadas em matéria de gestão dos 
resíduos a fim de reduzir o desperdício de alimentos;

17. Considera que é possível reduzir o desperdício de alimentos mediante o reforço da 
cooperação entre consumidores, produtores, fabricantes, retalhistas, cantinas da 
restauração pública, restaurantes, administrações públicas e ONG; encoraja a utilização da 
Internet e das novas tecnologias para este efeito;

18. Insta a Comissão, os Estados-Membros e os agentes envolvidos a partilharem melhores 
práticas, combinando os conhecimentos adquiridos em fóruns e plataformas relevantes, 
tais como o Fórum do Comércio Retalhista sobre a Sustentabilidade da UE, a 
Mesa-Redonda sobre Produção e Consumo Sustentáveis de Alimentos, o Fórum de Alto 
Nível sobre a Melhoria do Funcionamento da Cadeia de Abastecimento Alimentar, a rede 
informal de Estados-Membros denominada "Amigos da Alimentação Sustentável", o 
Consumer Goods Forum, etc.;
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