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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că risipa de alimente implică probleme ecologice și etice, precum și 
costuri economice și sociale, care creează provocări pe piața internă, atât pentru 
întreprinderi, cât și pentru consumatori;

2. accentuează faptul că este nevoie de voință politică pentru a se găsi soluții la risipa de 
alimente; îndeamnă Comisia ca, în cadrul agendei politice europene, să acorde prioritate 
tuturor aspectelor legate de risipa alimentelor; solicită Comisiei să stabilească, după 
consultarea statelor membre, obiective pentru reducerea risipei de alimente; solicită 
statelor membre și tuturor părților implicate să ia măsuri de ordin practic pentru a 
îndeplini obiectivele respective;

3. îndeamnă Comisia să coopereze cu FAO atunci când stabilește obiective comune pentru 
reducerea risipei de alimente la nivel mondial;

4. amintește rezultatele anchetei derulate de Comisie („Responsabilizarea consumatorilor în 
UE” – SEC(2011)0469), potrivit cărora 18 % dintre cetățenii europeni nu înțeleg 
mențiunea „A se consuma de preferință înainte de”; solicită, prin urmare, Comisiei și 
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, precum și 
să difuzeze informații exacte 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, pentru a-i 
ajuta pe consumatori să ia decizii în cunoștință de cauză;

5. constată că Regulamentul privind informarea consumatorilor referitoare la produsele 
alimentare, adoptat de curând, clarifică faptul că alimentele care prezintă o dată a 
valabilității cu mențiunea „A se consuma înainte de” ar trebui considerate nesigure după 
expirarea datei respective;

6. solicită Comisiei, statelor membre și părților interesate să încurajeze inițiativele pentru 
informare și educare, începând cu vârsta școlară, cu privire la prevenirea risipei de 
alimente, care vor ajuta consumatorii particulari să fie mai conștienți și să ia decizii 
responsabile și le vor consolida percepția despre valoarea alimentelor și abilitatea lor de a 
evalua caracterul comestibil al alimentelor prin privirea, mirosirea, pipăirea și gustarea 
acestora; încurajează, de asemenea, adoptarea de măsuri concrete de prevenire a risipei de 
alimente în cantinele școlilor, ale administrațiilor publice, ale întreprinderilor publice și 
private și ale instituțiilor europene;

7. 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;
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8. invită toate părțile interesate să își asume mai mult răspunderea în comun; le încurajează 
să intensifice coordonarea pentru a îmbunătăți și mai mult logistica, transportul, 
gestionarea stocurilor și ambalarea în vederea abordării problemei risipei de alimente pe 
parcursul întregului lanț de aprovizionare; solicită, de asemenea, părților interesate să 
recunoască și să explice valoarea nutrițională a produselor agricole cu dimensiuni/forme 
imperfecte, în vederea reducerii aruncării de produse;

9. subliniază importanța investirii în continuare în dezvoltarea unor tehnologii de producție 
inovatoare, cum ar fi metode eficiente de ambalare și depozitare a produselor;

10. invită industria alimentară și alte părți interesate să pună la dispoziția consumatorilor 
produse alimentare în ambalaje de dimensiuni diferite, să evalueze avantajele unei mai 
mari oferte de produse alimentare în vrac și să țină seama într-o mai mare măsură de 
gospodăriile cu un singur membru, în vederea reducerii risipei de alimente și, astfel, a 
amprentei de carbon a consumatorilor;

11. îndeamnă comercianții cu amănuntul și autoritățile locale 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 stocurile 
excedentare și alimentele deteriorate dar sigure, care se apropie de data expirării, 
oferindu-se, de exemplu, 50 % reducere cu 24 de ore înainte de data expirării produsului;

12. invită Comisia ca, în cooperare cu statele membre, să emită recomandări privind 
temperatura de refrigerare, pe baza faptului demonstrat că atunci când temperaturile nu 
sunt ideale și adecvate, alimentele devin necomestibile prematur și se produce o risipă 
inutilă; subliniază faptul că nivelurile de temperatură armonizate pe parcursul lanțului de 
aprovizionare ar îmbunătăți conservarea produselor și ar reduce risipa de alimente în cazul 
produselor transportate și vândute la nivel transfrontalier;

13. 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 și având ca bază cele mai bune practici 
ale părților interesate din lanțul de aprovizionare cu alimente, în vederea, de exemplu, a 
corelării mai rapide și mai eficiente a cererii cu oferta;

14. observă interesul față de dezvoltarea practicii compostării produselor alimentare 
biodegradabile, ca alternativă la aruncarea acestora; salută inițiativele adoptate de statele 
membre care oferă cetățenilor spații colective în acest scop; invită Comisia să încurajeze 
acest demers promovând schimbul de experiențe și de bune practici la nivel european;

15. invită statele membre să creeze stimulente economice în vederea limitării risipei de 
alimente;

16. observă că statele membre pot îmbunătăți gestionarea deșeurilor, contribuind astfel la 
eficientizarea lanțului de aprovizionare cu alimente; invită Comisia să studieze legătura 
dintre risipa de alimente și calitatea gestionării deșeurilor, precum și să analizeze măsurile 
care ar putea fi adoptate în materie de gestionare a deșeurilor în vederea reducerii risipei 
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de alimente;

17. consideră că este posibilă reducerea risipei de alimente prin consolidarea cooperării dintre 
consumatori, producători, fabricanți, comercianți cu amănuntul, unități publice de 
restaurație colectivă, restaurante, administrații publice și ONG-uri; încurajează folosirea 
internetului și a noilor tehnologii în acest scop;

18. invită Comisia, statele membre și părțile interesate să facă schimb de bune practici, 
reunind cunoștințe din forumurile și platformele relevante, precum Forumul UE al 
comerțului cu amănuntul privind dezvoltarea durabilă, Masa rotundă europeană a 
consumului și producției alimentare durabile, Forumul la nivel înalt pentru îmbunătățirea 
funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente, rețeaua informală a statelor membre 
„Prietenii alimentelor durabile”, Forumul bunurilor de larg consum etc.
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