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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 en ekonomisk kostnad och 
utgör en utmaning för både företag och konsumenter på den inre marknaden. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förtydliga datummärkningen av livsmedel 
(bäst-före-datum, sista förbrukningsdag) för att minska konsumenternas osäkerhet 
avseende om livsmedel är ätbara eller ej.

3. Europaparlamentet uppmuntrar sådana initiativ för att förebygga slöseri som stärker 
signalerna om livsmedlens värde och konsumenternas egen förmåga att genom att titta, 
lukta och smaka avgöra om livsmedel är ätbara, och anser att man i första hand bör rikta 
sig till skolbarn.

4. Europaparlamentet uppmanar livsmedelsbranschen att fortsätta ta ett delat ansvar, och 
uppmuntrar dem att öka samordningen utefter livsmedelsförsörjningskedjan och förbättra 
logistik, lagerförvaltning och paketering. Enligt parlamentet bör man i högre grad erbjuda 
överskott och livsmedel som närmar sig sista förbrukningsdag till rabatterade priser.

5. Europaparlamentet uppmanar med kraft detaljhandeln att i sin dagliga kontakt med 
konsumenter, t.ex. genom praktiska tips och informationskampanjer, informera om hur 
man kan lagra och använda livsmedel mer effektivt.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lämna rekommendationer om 
temperaturen i kyldiskar och kylskåp i detaljhandeln och hushållen och vid offentliga 
inrättningar, eftersom det är bevisat att livsmedel som förvaras i höga temperaturer ofta 
måste slängas bort.

7. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att ge ut en användarvänlig 
handbok, baserad på bästa praxis i livsmedelsförsörjningskedjan, om hur livsmedel som 
har kasserats eller passerat bäst-före-datum kan användas till välgörenhet eller djurfoder.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och livsmedelsbranschen att utbyta och 
göra tillgänglig bästa praxis samt att kombinera kunskap från relevanta forum och 
plattformar, t.ex. via Consumer Goods Forum.


