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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jitlob lill-Kumitat għall-Agrikoltura u 
l-Iżvilupp Rurali, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li l-ħela tal-ikel tirrappreżenta spiża ekonomika u toħloq sfida għas-suq intern 
kemm għan-negozji kif ukoll għall-konsumaturi; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiċċara t-tikkettar tad-data tal-ikel ("Uża qabel", "Uża sa") 
sabiex tnaqqas l-inċertezza rigward jekk l-ikel ikunx jista’ jittiekel;

3. Jinkuraġġixxi inizjattivi dwar il-prevenzjoni tal-ħolqien tal-iskart li jsaħħu s-sinjali dwar 
il-valur tal-ikel u l-opinjoni tal-konsumaturi stess dwar jekk l-ikel jistax jittiekel – tad-
dehra, ir-riħa u t-togħma – li jibdew bit-tagħlim lit-tfal tal-iskola;

4. Jitlob lill-partijiet interessati biex ikomplu jassumu r-responsabbiltà maqsuma; 
jinkoraġġihom isaħħu l-koordinazzjoni matul il-katina tal-provvista alimentari u jtejbu l-
loġistika, il-ġestjoni tal-istokk u l-imballaġġ; jemmen li offerti ta' skont għandhom ikunu 
mmirati aktar fuq l-istokk żejjed u l-ikel li jkun wasal biex jiskadi;

5. Iħeġġeġ lill-bejjiegħa jużaw il-kuntatt tagħhom ta' kuljum mal-konsumaturi ħalli 
jikkomunikaw modi aktar effiċjenti tal-ħżin u l-użu tal-ikel, eż. permezz ta' pariri tajbin u 
kampanji ta' tkattir tal-għarfien;

6. Jitlob lill-Kummissjoni tħejji rakkomandazzjonijiet rigward temperaturi għal friġis fil-
ħwienet, fid-djar u fis-servizz pubbliku, abbażi tal-evidenza li temperatura għolja 
tikkawża skart mhux meħtieġ;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippubblika manwal faċli għall-utent dwar l-użu ta' prodotti li 
ntremew u skadew għal donazzjonijiet tal-ikel u għalf tal-annimali, li jibni fuq l-aħjar 
prattiki fil-katina tal-provvista alimentari;

8. Jitlob lill-Istati Membri u lill-partijiet interessati biex jaqsmu l-aħjar prattiki u 
jagħmluhom disponibbli, jikkombinaw it-tagħrif minn fora relevanti u pjattaformi, eż. 
permezz tal-Forum tal-Prodotti tal-Konsumatur.


