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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že plýtvání potravinami způsobuje jak environmentální a etické problémy, tak 
ekonomické a sociální náklady, jež na vnitřním trhu představují výzvy pro podniky 
i spotřebitele;

2. zdůrazňuje, že pro vyřešení problému plýtvání potravinami je nutná politická vůle; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci evropské politické agendy upřednostnila otázky 
týkající se plýtvání potravinami; žádá Komisi, aby po dohodě s členskými státy stanovila 
cíle pro omezení plýtvání potravinami a vyzvala členské státy a všechny dotčené strany, 
aby učinily praktická opatření pro splnění těchto cílů;

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby spolupracovala s FAO na stanovení společných cílů pro 
celosvětové omezení plýtvání potravinami;

4. připomíná výsledky průzkumu Komise (Posílení pravomocí spotřebitelů v EU –
SEK(2011)469), z něhož vyplývá, že 18 % evropských občanů nerozumí nápisu 
„Minimální trvanlivost do“; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby vysvětlily údaje na 
štítcích potravin („Minimální trvanlivost do“, „Použitelnost do“ a „Spotřebujte do“) 
s cílem snížit nejistotu spotřebitelů ohledně poživatelnosti potravin a poskytnout 
veřejnosti přesné informace, zejména co se týče rozdílu mezi označením „Minimální 
trvanlivost do“, které se vztahuje ke kvalitě, zatímco označení „Spotřebujte do“ se týká 
bezpečnosti výrobku, s cílem umožnit spotřebiteli informovaně se rozhodovat;

5. konstatuje, že nedávno přijaté nařízení o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům objasňuje, že potraviny označené údajem „Spotřebujte do“ by měly být po 
uplynutí data spotřeby považovány za nebezpečné;

6. žádá Komisi, členské státy a zúčastněné strany, aby podpořily informační a vzdělávací 
opatření zaměřená na předcházení plýtvání potravinami počínaje dětmi ve školním věku, 
což napomůže zvýšit povědomí  spotřebitelů a umožnit jim odpovědně se rozhodovat 
a podpoří jejich vnímání hodnoty potravin a schopnost posoudit poživatelnost potravin po 
vizuální, čichové a chuťové stránce; podporuje rovněž praktická opatření pro předcházení 
plýtvání potravinami ve školních jídelnách, jídelnách veřejné správy či v podnikových 
jídelnách, ať již veřejných či soukromých a jídelnách evropských orgánů;

7. vyzývá Komisi, aby zvážila možné pozměňovací návrhy k pravidlům pro zadávání 
veřejných zakázek, zejména v případě stravovacích služeb, s cílem více zohlednit problém 
plýtvání potravinami;

8. vyzývá všechny zúčastněné strany, aby ve větší míře sdílely odpovědnost v této věci; 
vybízí je, aby zlepšily koordinaci s cílem dále zlepšit logistiku, přepravu, řízení zásob 
a balení, a omezit tak plýtvání potravinami v rámci celého dodavatelského řetězce; vyzývá 
rovněž zúčastněné strany, aby uznávaly a vysvětlovaly výživnou hodnotu zemědělských 
produktů s nedokonalými rozměry a tvary s cílem snížit plýtvání;
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9. zdůrazňuje, že je důležité nadále investovat do rozvoje inovativních technologií výroby, 
jako jsou účinné techniky balení a uchovávání produktů;

10. žádá potravinářský průmysl a ostatní zúčastněné strany, aby nabídly rozmanité velikosti 
balení, aby vyhodnotily přínosy plynoucí z nabídky volně ložených nebalených potravin 
a aby více zohledňovaly jednočlenné domácnosti s cílem snížit plýtvání potravinami, a tím 
spotřebitelskou uhlíkovou stopu;

11. naléhavě vyzývá maloobchodníky a místní orgány, aby využívali denního kontaktu se 
spotřebiteli a předávali jim znalosti o účinnějších způsobech skladování a využívání 
potravin a vybízeli je k plánování jejich nákupů potravin (např. praktickými tipy 
a informačními kampaněmi); domnívá se, že nabídky slev by se měly více zaměřovat na 
nadbytečné zásoby a poškozené, ale bezpečné potraviny blížící se k datu použitelnosti 
a nabízet například 50% slevu 24 hodin přede dnem uplynutí použitelnosti;

12. vyzývá Komisi, aby vydala ve spolupráci s členskými státy doporučení ohledně chladících 
teplot založená na zjevném faktu, že neoptimální a nevhodné teploty vedou k předčasné 
nepoživatelnosti potravin a zapříčiňují zbytečné plýtvání; zdůrazňuje skutečnost, že 
harmonizované úrovně teploty v celém dodavatelském řetězci by zlepšily uchovávání 
produktů a snížily potravinářský odpad u produktů dopravovaných a uváděných na trh 
přes hranice;

13. naléhavě vyzývá Komisi, aby zveřejnila uživatelsky vstřícnou příručku ohledně používání 
potravin, jimž brzy uplyne datum použitelnosti, která bude založena na osvědčených 
postupech účastníků potravinového řetězce, a zajistila tak bezpečnost potravinových darů 
a krmiv pro zvířata s cílem sladit například rychleji a účinněji nabídku a poptávku;

14. považuje za zajímavou alternativu odpadu rozvoj kompostování biologicky rozložitelných 
potravin; vítá iniciativy členských států nabízející občanům společné prostory určené 
k tomuto účelu; žádá Komisi, aby tento krok podpořila a napomáhala výměně zkušeností 
a osvědčených postupů v evropském měřítku;

15. vyzývá členské státy, aby zavedly ekonomické pobídky směřující k omezení plýtvání 
potravinami;

16. poukazuje na to, že členské státy by mohly zlepšit své odpadové hospodářství s cílem 
přispět ke zvýšení účinnosti potravinového řetězce; vyzývá Komisi, aby prostudovala 
stávající korelaci mezi kvalitou odpadového hospodářství a plýtváním potravinami a aby 
rovněž vyhodnotila, jaká opatření by bylo možné přijmout v oblasti odpadového 
hospodářství pro snížení ztrát potravin;

17. domnívá se, že je možné omezit plýtvání potravinami posílením spolupráce mezi 
spotřebiteli, výrobci, velkovýrobci, maloobchodníky, veřejnými stravovacími zařízeními, 
restauracemi, veřejnou správou a nevládními organizacemi; vybízí k využívání internetu 
a nových technologií k těmto účelům;

18. vyzývá Komisi, členské státy a zúčastněné strany, aby si navzájem vyměňovaly osvědčené 
postupy a kombinovaly přitom znalosti z různých fór a platforem, jako je Evropské 
maloobchodní fórum pro udržitelnost, Evropský kulatý stůl pro udržitelnou výrobu 



AD\880618CS.doc 5/6 PE472.037v03-00

CS

a spotřebu potravin, Fórum na vysoké úrovni o zlepšování fungování potravinového 
dodavatelského řetězce, neformální síť členských států s názvem „Přátelé udržitelných 
potravin“ ,Fórum spotřebního zboží aj.;
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