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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att slöseri med livsmedel medför både miljömässiga och etiska 
problem och ekonomiska och sociala kostnader, vilket innebär att både företag och 
konsumenter ställs inför utmaningar på den inre marknaden.

2. Europaparlamentet betonar att det krävs politisk vilja för att finna lösningar på slöseriet 
med livsmedel. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att prioritera alla aspekter 
av slöseriet med livsmedel på den europeiska politiska agendan. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i samråd med medlemsstaterna fastställa mål för minskningen av 
slöseriet med livsmedel, och uppmanar medlemsstaterna och alla berörda parter att vidta 
praktiska åtgärder för att uppnå dessa mål.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation (FAO) om gemensamma mål för minskningen av det globala 
slöseriet med livsmedel.

4. Europaparlamentet påminner om kommissionens undersökning (Consumer Empowerment 
in the EU (SEK(2011)0469)), enligt vilken 18 procent av EU-medborgarna inte förstår 
innebörden av ”bäst före”-datum. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och 
medlemsstaterna att förtydliga innebörden av datummärkningar (”bäst före”-datum, 
sista förbrukningsdag, ”använd senast”-datum) för att minska konsumenternas osäkerhet 
om huruvida livsmedel är ätbara eller ej, och för att sprida korrekt information till 
allmänheten, framför allt förståelsen för att datumet för minsta hållbarhetstid, 
”bäst före”-datum, avser kvaliteten medan ”använd senast”-datum avser säkerheten, i 
syfte att hjälpa konsumenterna att göra välgrundade val.

5. Europaparlamentet konstaterar att den nyligen antagna förordningen om 
livsmedelsinformation till konsumenterna klargör att livsmedel som är märkta med sista 
förbrukningsdag ska anses vara farliga efter det att detta datum har gått ut.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och livsmedelsbranschen 
att uppmuntra informations- och utbildningsinitiativ, framför allt riktade till skolbarn, för 
att förebygga slöseri med livsmedel, som kommer att hjälpa enskilda konsumenter att 
utveckla en större medvetenhet och göra välgrundade val samt stärka deras insikter om 
värdet av mat och deras förmåga att avgöra om livsmedel går att äta genom att titta, lukta, 
beröra och smaka. Parlamentet uppmuntrar också praktiska åtgärder för att förebygga 
slöseri med livsmedel i skolmatsalar och i lunchserveringar vid offentliga myndigheter, i 
offentliga och privata företag samt vid EU:s institutioner.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga eventuella ändringar av de 
bestämmelser som reglerar offentliga kontrakt, särskilt bestämmelserna för 
cateringtjänster, så att problemet med slöseri med livsmedel kan beaktas på ett bättre sätt.
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8. Europaparlamentet uppmanar livsmedelsbranschen att ta ett större delat ansvar och 
uppmuntrar dem att öka samordningen för att ytterligare förbättra logistik, transport, 
lagerförvaltning och paketering, i syfte att minska slöseriet med livsmedel utefter hela 
livsmedelskedjan. Dessutom uppmanar parlamentet livsmedelsbranschen att erkänna och 
informera om näringsvärdet hos jordbruksprodukter som avviker från normal storlek eller 
form i syfte att minska antalet kasserade produkter.

9. Europaparlamentet framhåller att man måste fortsätta investera i innovativ 
produktionsteknik, såsom effektiva metoder för paketering och lagring av livsmedel.

10. Europaparlamentet uppmanar livsmedelsbranschen och övriga aktörer att saluföra 
livsmedel i olika förpackningsstorlekar, att utvärdera fördelarna med att oftare saluföra 
livsmedel i storförpackningar och att i högre grad ta hänsyn till enpersonshushåll, i syfte 
att minska slöseriet med livsmedel och därmed minska konsumenternas koldioxidavtryck.

11. Europaparlamentet uppmanar med kraft detaljhandeln och lokala myndigheter att i sin 
dagliga kontakt med konsumenter, t.ex. genom praktiska tips och kampanjer för att öka 
medvetenheten, informera om hur man kan lagra och använda livsmedel mer effektivt och 
uppmuntra konsumenter att planera sina livsmedelsinköp. Enligt parlamentet bör man i 
större utsträckning erbjuda överskott och skadade livsmedel som är säkra att äta och som 
närmar sig sista förbrukningsdag till rabatterade priser, t.ex. erbjuda produkter som bara 
har 24 timmar kvar till sista förbrukningsdag till halva priset.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med medlemsstaterna ge ut 
rekommendationer om temperaturer för kylning och frysning, baserat på det faktum att 
livsmedel som förvaras vid fel temperaturer blir oätliga i förtid och ofta måste slängas 
bort. Parlamentet betonar att harmoniserade temperaturer i hela livsmedelskedjan skulle 
förbättra lagringen och minska slöseriet med sådana produkter som transporteras och säljs 
över gränserna.

13. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att ge ut en användarvänlig 
handbok om hur man kan använda livsmedel som närmar sig sista förbrukningsdag, 
samtidigt som man garanterar livsmedelssäkerheten vid donationer till välgörenhet och 
användning till djurfoder, och att ta till vara livsmedelsbranschens bästa praxis i 
livsmedelsförsörjningskedjan i syfte att t.ex. samordna utbud och efterfrågan på ett 
snabbare och mer effektivt sätt.

14. Europaparlamentet konstaterar att det finns ett intresse av att utveckla kompostering av 
biologiskt nedbrytbara livsmedel, som ett alternativ till att slänga bort dem. Parlamentet 
välkomnar initiativ i medlemsstaterna att upplåta gemensamma platser där allmänheten 
kan lämna livsmedel för kompostering, och uppmanar kommissionen att främja dessa 
insatser genom att gynna utbyte av erfarenheter och god praxis på europeisk nivå.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa ekonomiska incitament för att 
begränsa slöseriet med livsmedel.

16. Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaternas sophantering skulle kunna förbättras i 
syfte att bidra till en effektivare livsmedelskedja. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utreda sambandet mellan livsmedelsslöseri och kvaliteten på sophantering samt att 
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utvärdera vilka åtgärder man skulle kunna vidta inom sophantering för att minska slöseriet 
med livsmedel.

17. Europaparlamentet anser att slöseri med livsmedel kan avhjälpas genom att konsumenter, 
producenter, detaljhandel, offentliga cateringföretag, restauranger, offentliga myndigheter 
och icke-statliga organisationer samarbetar bättre. Parlamentet uppmuntrar till användning 
av internet och ny teknik i detta syfte.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och livsmedelsbranschen 
att utbyta bästa praxis samt att kombinera kunskap från relevanta forum och plattformar, 
såsom EU:s hållbarhetsforum för detaljhandeln, det europeiska rundabordssamtalet om 
hållbar konsumtion och produktion av livsmedel, högnivåforumet för en bättre fungerande 
livsmedelsförsörjningskedja, det informella nätverket för medlemsstaterna ”Friends of 
Sustainable Food”, Consumer Goods Forum osv.
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