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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az élelmiszer-pazarlás gazdasági költségekkel jár és belső piaci 
problémát jelent mind a vállalkozások, mind a fogyasztók számára; 

2. kéri a Bizottságot, hogy egyértelműsítse az időpontok jelölését az élelmiszerek címkéin 
(„minőségét megőrzi”, „fogyasztható”), hogy csökkentse az élelmiszer fogyaszthatóságát 
illető bizonytalanságot;

3. ösztönzi a pazarlás megelőzésére szolgáló kezdeményezéseket, amelyek megerősítik az 
élelmiszer értékére vonatkozó jelzéseket és a fogyasztónak a fogyaszthatóságra vonatkozó 
saját – látvány alapján, szaglás vagy ízlelés útján hozott – ítéletét, iskolás gyerekek 
tanításával kezdve;

4. felkéri az érintett feleket, hogy továbbra is osszák meg a felelősséget; ösztönzi őket, hogy 
erősítsék meg a koordinációt az élelmiszerlánc teljes hosszán, valamint javítsák a 
logisztikát, a készletgazdálkodást és a csomagolást; úgy véli, hogy a kedvezményes 
ajánlatoknak nagyobb mértékben kellene a készletfeleslegre és a nemsokára lejáró 
szavatosságú élelmiszerekre irányulnia;

5. sürgeti a kiskereskedőket, hogy a fogyasztókkal való napi kapcsolatuk során 
hatékonyabban tájékoztassák őket az élelmiszerek tárolásának és felhasználásának 
módjairól, pl. praktikus tanácsok és figyelemfelkeltő kampányok révén;

6. felkéri a Bizottságot, hogy adjon ki ajánlásokat a kiskereskedelmi egységekben, 
háztartásokban és közszolgáltatást nyújtó helyeken található hűtőszekrények 
hőmérsékletét illetően, azon bizonyítékok alapján, melyek szerint a magas hőmérséklet 
szükségtelen pazarláshoz vezet;

7. sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen közzé felhasználóbarát kézikönyvet a hulladékként 
elhelyezett és lejárt szavatosságú termékek élelmiszer-adományként vagy állati 
takarmányként való felajánlásáról, az élelmiszerláncra vonatkozó bevált gyakorlatokra 
építve;

8. felkéri a tagállamokat és az érintett feleket, osszák meg és tegyék elérhetővé a bevált 
gyakorlatokat, az illetékes fórumok és platformok – például a Consumer Goods Forum 
(fogyasztási cikkek fóruma) tudását ötvözve.


