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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że marnotrawienie żywności stanowi problem środowiskowy i etyczny oraz 
pociąga za sobą koszty gospodarcze i społeczne, co z punktu widzenia rynku 
wewnętrznego stawia wyzwania przed przedsiębiorcami i konsumentami;

2. podkreśla, że aby znaleźć rozwiązania dla problemu marnotrawienia żywności, konieczna 
jest wola polityczna; zwraca się do Komisji o nadanie wszystkim aspektom 
marnotrawienia żywności priorytetowego charakteru w ramach europejskiej strategii 
politycznej; zwraca się do Komisji, by w porozumieniu z państwami członkowskimi 
określiła cele w zakresie ograniczenia marnotrawstwa żywności, a ponadto zwraca się do 
państw członkowskich i wszystkich zainteresowanych stron o podjęcie praktycznych 
działań służących realizacji tych celów;

3. wzywa Komisję do współpracy z FAO w zakresie określenia wspólnych celów w zakresie 
ograniczenia marnotrawstwa żywności na świecie;

4. przypomina wyniki badania przeprowadzonego przez Komisję (Consumer Empowerment 
in the EU – SEC(2011)0469), według którego 18% obywateli europejskich nie rozumie 
sformułowania „najlepiej spożyć przed”; w związku z tym zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o doprecyzowanie znaczenia oznaczeń dat na etykietach produktów 
spożywczych („najlepiej spożyć przed”, „data przydatności”, „spożyć do”) w celu 
zmniejszenia niepewności konsumentów co do zdatności tych produktów do spożycia 
oraz do rozpowszechniania wśród społeczeństwa dokładnych informacji, szczególnie 
wyjaśniających, że minimalna data ważności oznaczona jako „najlepiej spożyć przed” 
odnosi się do jakości, podczas gdy określenie „spożyć do” odnosi się do bezpieczeństwa, 
aby pomóc konsumentom przy dokonywaniu świadomych wyborów;

5. zauważa, że niedawno przyjęte rozporządzenie w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności precyzuje, że żywność z datą oznaczoną „spożyć do” należy 
uznać za niebezpieczną po przekroczeniu tego terminu;

6. wzywa Komisję, państwa członkowskie i zainteresowane podmioty, by zachęcały do 
podejmowania inicjatyw informacyjnych i edukacyjnych – już na etapie szkolnym –
dotyczących zapobiegania marnotrawieniu żywności, które pomogą podnieść wiedzę 
konsumentów, ułatwią im podejmowanie świadomych wyborów oraz uwrażliwią ich na 
wartość żywności, a także poprawią ich zdolność do dokonywania wizualnej, węchowej i 
smakowej oceny przydatności produktów do spożycia; zachęca również do podejmowania 
konkretnych działań na rzecz zapobiegania marnotrawieniu żywności w stołówkach 
szkolnych, stołówkach administracji publicznej, przedsiębiorstw publicznych i 
prywatnych oraz instytucji europejskich;

7. wzywa Komisję do rozważenia ewentualnych zmian w przepisach regulujących 
zamówienia publiczne, zwłaszcza na usługi gastronomiczne, w celu lepszego 
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uwzględnienia problemu marnotrawienia żywności;

8. wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do większej współodpowiedzialności;
zachęca je do większej koordynacji w celu dalszej poprawy logistyki, transportu, 
zarządzania zapasami i sposobów pakowania, tak aby zająć się problemem 
marnotrawienia żywności w ramach całego łańcucha dostaw; ponadto zwraca się do 
zainteresowanych podmiotów o uznanie i wyjaśnianie wartości żywieniowej produktów 
rolnych o niedoskonałych rozmiarach/kształtach w celu ograniczenia liczby odrzucanych 
produktów;

9. podkreśla jak ważne jest dalsze inwestowanie w rozwój innowacyjnych technik 
produkcyjnych, takich jak metody wydajnego pakowania i przechowywania produktów;

10. wzywa przemysł spożywczy i inne zainteresowane podmioty do oferowania różnych 
rozmiarów opakowań, do oceny korzyści płynących z oferowania większej ilości 
produktów spożywczych sprzedawanych luzem i do lepszego uwzględniania 
jednoosobowych gospodarstw domowych w celu ograniczenia marnotrawienia żywności i 
tym samym zmniejszenia śladu węglowego konsumentów;

11. wzywa detalistów i organy lokalne do wykorzystania codziennych kontaktów z 
konsumentami celem poinformowania ich o sposobach przechowywania i bardziej 
efektywnego używania żywności oraz do zachęcania konsumentów do planowania 
zakupów żywności (np. dzięki praktycznym wskazówkom i kampaniom poszerzającym 
wiedzę); uważa, że oferty rabatowe powinny w większym stopniu dotyczyć nadwyżek 
produktów i uszkodzonej żywności, która jest bezpieczna mimo bliskiego upływu terminu 
jej przydatności do spożycia, np. oferując 50% zniżkę na 24 godziny przed upływem 
terminu przydatności do spożycia;

12. wzywa Komisję do wydania we współpracy z państwami członkowskimi zaleceń 
dotyczących ustawień temperatur chłodzenia w oparciu o fakt, że nieoptymalna i 
nieodpowiednia temperatura powoduje przedwczesne psucie się żywności oraz jej 
niepotrzebne marnotrawienie; podkreśla fakt, że harmonizacja poziomów temperatur w 
całym łańcuchu dostaw poprawiłaby konserwację produktów i ograniczyłaby 
marnotrawienie żywności w przypadku produktów przewożonych i sprzedawanych w 
obrocie transgranicznym;

13. wzywa Komisję do opublikowania przyjaznego dla użytkowników podręcznika na temat 
wykorzystania żywności o bliskim upływu terminie przydatności do spożycia, a 
jednocześnie do zapewnienia bezpieczeństwa żywności przy jej wykorzystywaniu jako 
darów lub karmy dla zwierząt oraz stosowania przez zainteresowane podmioty 
najlepszych praktyk w ramach łańcucha dostaw żywności, aby np. szybciej i skuteczniej 
dostosowywać podaż do popytu;

14. zauważa, że interesującą alternatywą dla wyrzucania żywności byłoby rozwinięcie 
systemu kompostowania produktów spożywczych ulegających rozkładowi; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywy podejmowane w państwach członkowskich z myślą o 
zaproponowaniu obywatelom zbiorowych przestrzeni do tego celu; wzywa Komisję do 
wspierania takiego podejścia przez propagowanie wymiany doświadczeń i najlepszych 
praktyk na szczeblu europejskim;
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15. wzywa państwa członkowskie do stwarzania zachęt finansowych służących ograniczaniu 
marnotrawstwa żywności;

16. zauważa, że państwa członkowskie mogłyby usprawnić gospodarowanie odpadami, aby 
przyczynić się do poprawy skuteczności łańcucha żywnościowego; wzywa Komisję do 
zbadania współzależności pomiędzy marnotrawstwem żywności a jakością 
gospodarowania odpadami, a także do dokonania oceny, jakie środki można by 
wprowadzić w dziedzinie gospodarowania odpadami, aby ograniczyć marnotrawienie 
żywności;

17. uważa, że możliwe jest ograniczenie marnotrawienia żywności dzięki poprawie 
współpracy między konsumentami, producentami żywności i opakowań, detalistami, 
publicznymi punktami gastronomicznymi, restauracjami, administracją publiczną i 
organizacjami pozarządowymi; zachęca do wykorzystywania w tym celu internetu i 
nowych technologii;

18. wzywa Komisję, państwa członkowskie i zainteresowane podmioty do wymiany 
najlepszych praktyk przez łączenie wiedzy w ramach odnośnych forów i platform, takich 
jak UE Retail Forum on Sustainability (Forum Detalistów UE na rzecz Trwałości), 
European Food Sustainable Consumption and Production Roundtable (Okrągły stół na 
rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności w Europie), Forum Wysokiego 
Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności, nieoficjalna 
sieć państw członkowskich „Friends of Sustainable Food” (Przyjaciele zrównoważonej 
żywności), Consumer Goods Forum (Forum Towarów Konsumenckich) itd.
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