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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 reprezintă un cost economic și constituie o 
provocare pe piața internă, atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori; 

2. solicită Comisiei să propună o modalitate mai clară de etichetare a datei alimentelor („A 
se consuma de preferință înainte de”, „A se consuma înainte de”) pentru a reduce 
incertitudinile referitoare la caracterul comestibil al alimentelor;

3. încurajează inițiativele pentru prevenirea risipei care atrag atenția asupra valorii 
alimentelor și măresc capacitatea consumatorilor de a judeca singuri caracterul comestibil 
sau necomestibil al alimentelor - după aspectul vizual, miros și gust -, începând cu 
programele educaționale pentru școlari;

4. solicită părților interesate să continue să își asume răspunderea în comun; le încurajează să 
consolideze coordonarea pe parcursul lanțului de aprovizionare cu alimente și să 
îmbunătățească logistica, gestionarea stocurilor și ambalarea; consideră că reducerile de 
prețuri ar trebui să vizeze într-o mai mare măsură proviziile excedentare sau alimentele 
care se aproprie de data expirării;

5. îndeamnă comercianții en detail să se folosească de contactul lor zilnic cu consumatorii 
pentru a le comunica moduri mai eficiente de depozitare și de utilizare a alimentelor, de 
exemplu prin sfaturi practice sau campanii de sensibilizare;

6. solicită Comisiei să propună recomandări privind temperatura frigiderelor din punctele de 
vânzare cu amănuntul, din gospodării și din serviciile publice, pe baza faptului demonstrat 
că temperaturile ridicate cauzează o risipă nejustificată;

7. îndeamnă Comisia să publice un manual ușor de folosit pe tema utilizării alimentelor 
expirate sau aruncate pentru donații sau ca hrană pentru animale, având ca bază cele mai 
bune practici din lanțul de aprovizionare cu alimente;

8. solicită statelor membre și părților interesate să împărtășească și să pună la dispoziția 
publicului larg cele mai bune practici, reunind cunoștințe din forumurile și platformele 
relevante, de exemplu prin Forumul bunurilor de larg consum.


