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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. .τονίζει ότι η κατασπατάληση τροφίμων συνιστά οικονομικό κόστος και πρόκληση στο 
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές·

2. ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει την ημερομηνία στην επισήμανση ("καλύτερα 
πριν", "κατανάλωση έως") προκειμένου να μειωθεί η αβεβαιότητα ως προς το κατά πόσον 
το τρόφιμο είναι βρώσιμο·

3. ενθαρρύνει πρωτοβουλίες για την πρόληψη της σπατάλης με μια μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία του τροφίμου και την κρίση του ιδίου του 
καταναλωτή σχετικά με τη βρωσιμότητα -όψη, οσμή και γεύση-, ξεκινώντας από τα 
σχολεία·

4. καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν κοινές ευθύνες· τους 
ενθαρρύνει να ενισχύσουν το συντονισμό στο πλαίσιο της αλυσίδας διανομής τροφίμων 
και να βελτιώσουν την επιμελητεία, τη διαχείριση των αποθεμάτων και τη συσκευασία· 
πιστεύει ότι οι προσφορές θα έπρεπε ως επί το πλείστον να έχουν ως στόχο τη διάθεση 
των πλεοναζόντων αποθεμάτων και των τροφίμων με κοντινή ημερομηνία λήξης·

5. ζητεί από τους λιανοπωλητές να επωφεληθούν της καθημερινής τους επαφής με τους 
καταναλωτές για να τους προτείνουν τρόπους καλύτερης αποθήκευσης και χρήσης των 
τροφίμων, επί παραδείγματι με πρακτικά τεχνάσματα και ενημερωτικές εκστρατείες·

6. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει συστάσεις σχετικά με τις θερμοκρασίες των ψυγείων των 
καταστημάτων λιανικής, των νοικοκυριών και των δημοσίων υπηρεσιών με βάση την 
ένδειξη ότι η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί ανώφελη σήψη·

7. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει ένα φιλικό για το χρήστη εγχειρίδιο σχετικά με τη 
χρήση των περιττών και ληγμένων προϊόντων για δωρεά και για ζωοτροφές εκθέτοντας 
τις βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο της διατροφικής αλυσίδας·

8. καλεί τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους να μοιραστούν και να καταστήσουν 
διαθέσιμες τις βέλτιστες πρακτικές συνδυάζοντας τις γνώσεις από τα σχετικά φόρα και 
πλατφόρμες, επί παραδείγματι το Φόρουμ για τα Καταναλωτικά Αγαθά.


