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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, de vedtager:

1. glæder sig over, at jord til bord-strategien har som mål at etablere et bæredygtigt, sundt 
og robust fødevaresystem til gavn for de europæiske forbrugere;

2. mener, at fremme af et sundt og bæredygtigt fødevareforbrug kræver en ændring i 
fødevareforbrugsmønstre, produktionssystemer og den interne handel;

3. opfordrer Kommissionen til at øge sin støtte til regionale fødevaresystemer og korte 
forsyningskæder, som er en kilde til friske og bæredygtige produkter af bedre kvalitet 
for forbrugerne; mener, at det er nødvendigt at tilpasse lovgivningen om europæiske 
offentlige udbud for at fremme lokale leverancer af høj kvalitet;

4. opfordrer Kommissionen til at fremme alternative forretningsmodeller såsom 
forbrugervenlige kooperative ordninger;

5. støtter etableringen af en forvaltningsramme og en adfærdskodeks for fødevare- og 
detailvirksomheder med henblik på at gøre dem ansvarlige og respektfulde i relation til 
bæredygtighed og sundhed;

6. glæder sig over Kommissionens initiativ til fremme af sundere kost ved at skabe 
ernæringsprofiler ledsaget af obligatorisk og harmoniseret mærkning af næringsværdien 
af fødevarer på emballagens forside;

7. mener også, at det er nødvendigt at informere forbrugerne bedre gennem obligatorisk 
mærkning af fødevarernes oprindelse og at udvide mærkningen til også at omfatte 
dyrevelfærd, bæredygtighed og indholdet af pesticidrester;

8. opfordrer med henblik på at beskytte forbrugerne til fuld gennemførelse af EU-
Domstolens dom af 25. juli 2018 i sag C-528/16, Confédération paysanne, hvorefter 
fødevareafgrøder, der ændres ved genredigering, er underlagt kravene i GMO-
lovgivningen, herunder risikovurdering, sporbarhed og mærkning;

9. opfordrer Kommissionen til at præcisere den nuværende lovgivning om sidste 
anvendelsesdato for at reducere madspild;

10. støtter Kommissionen i dens bestræbelser på at bekæmpe fødevaresvig, som vildleder 
forbrugerne og forvrider konkurrencen på det indre marked, og mener, at det er vigtigt 
at gøre sanktionerne mere afskrækkende over for svindlere og styrke kontrollen med 
tilstrækkelige ressourcer;

11. opfordrer til en bedre håndhævelse af direktiv 2005/29/EF1 for bedre at kunne håndtere 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige 
handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og 
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vildledende miljøanprisninger i fødevarer.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22).


